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رماية بالذخيرة الحية شمال شرق فيلكا

أعلن اجليش الكويتي انه س���يقوم اليوم بتنفيذ رماية بالذخيرة احلية في منطقة الرماية 
الواقعة شمال شرق جزيرة فيلكا وباجتاه جزيرة بوبيان مبسافة 10 أميال بحرية من الساعة 

السادسة صباحا وحتى الساعة الواحد والنصف ظهرا.
وقال���ت مديرية التوجيه املعنوي والعالق���ات العامة باجليش في بيان صحافي ان الرماية 

بالذخيرة احلية تستمر حتى ال� 22 من الشهر اجلاري.
وأهاب���ت املديرية بجميع املواطنني واملقيمني مرت���ادي البحر من هواة الصيد والتنزه عدم 

االقتراب من املنطقة املذكورة خالل الفترة املعلنة حرصا على سالمتهم.

العلم هو أول شيء 
وأوص��ى  اهلل  أنزل��ه 
ب��ه في كتاب��ه احلكيم 
عندما ق��ال عز وجل: 
)اقرأ باس��م ربك الذي 
خل��ق( واهلل ال يذك��ر 
شيئا إال فيه حكمة وله 
أهمي��ة عظيم��ة يأخذ 
الضعيف  اإلنسان  منه 
دنياه،  ف��ي  ويطبق��ه 
عظي��م  دور  فللعل��م 
ألنه العمود الذي يبني 
ينطلق  وبه  املجتمعات 
نحو التقدم واالزدهار، 
فال قيمة ملجتمع ليس 

فيه علم وال معرفة، ألنه بدونهما مجتمع فاشل وناقص، أما 
املجتمع الذي يحرص على نش��ر العلم وجعله أساس البناء 
والتنمية فانه يس��عى إلى بناء مس��تقبل زاهر وجيل قوي 
وواع، وس��يتخرج منه علماء وفقهاء س��ينهضون بعلمهم 
نحو االرتقاء إل��ى احلضارة العاملي��ة ويرتقون مبجتمعهم 
إلى القمة. إن التعليم بجميع مس��توياته متوافر باملجان في 
الكوي��ت وكم هي نعمة عظيمة نحمد اهلل ونش��كره عليها، 
ولك��ن ولألس��ف أصبح أبن��اء الكويت يفضل��ون املدارس 
اخلاص��ة على احلكومية وأنا منهم، بس��بب م��ا رأيناه من 
ضعف في التحصيل العلمي في املدارس احلكومية، وال يتم 
أي تك��رمي أو اهتمام بطالب العلم واملتفوق وال تقديرهم إال 
مرة في نهاية الس��نة، فمن الواجب أن يكون هناك تشجيع 
دائم ليستمر الطالب في تفوقه وعدم إضاعة أجر من أحسن 
عمال. وأما الغافل عن العلم فمن الواجب أن نش��د على يده 
وال ننسى أنه جزء أساس��ي في التنمية، فيلزم التشدد في 
تطبيق اللوائح املدرسية على من يهمل في حتصيله العلمي 
فه��ي ملصلحته وملصلحة بناء مجتمع راق. ومن جانب آخر 
على وزارة التربية أن تلزم املدارس بالتش��دد في احلضور 
والغي��اب، فمن املالح��ظ أنه إذا أتت عطلة خالل األس��بوع 
نرى الطالب ميحون كل األسبوع ويضيع أسبوع كامل من 
الدراسة، ولكن إذا نظرمت للمدارس اخلاصة فإنهم يلتزمون 
التزاما تاما حتى ولو كان في األس��بوع يوم دراسة واأليام 
األربعة الباقية عطلة نرى التش��دد واحلرص من املدرس��ة 
بوضع امتحانات ف��ي هذا اليوم من أجل أن يحضر الطالب 
ويعل��م أن االلتزام في احلضور هو أس��اس االنضباط في 
التعليم، وال يتأثر حتصيله الدراسي والعلمي. وأقسم باهلل إذا 
ملست أي تغيير في املدارس احلكومية وكثر االهتمام بالعلم 
والتعليم، فسأكون أول من يحول من املدرسة اخلاصة التي 
أن��ا بها حاليا إلى التعليم احلكوم��ي.  فمن الواجب احلرص 
على التعليم ألنه أس��اس التنمية وبه ترقى الكويت وتصبح 
دولة مليئة بالعلوم واملعرف��ة وبالعلم نبني األجيال القادمة 
فأعينونا ونحن اجليل احلالي نبذل روحنا وجهدنا كله لبناء 

هذا البلد احلبيب ولرفعه إلى مصاف الشعوب الشامخة.

التعليم أساس التنمية

بقلم: حمد فيصل الكندري
أكادميية اإلبداع األميركية - السنة العاشرة

»الكهرباء«: مليون دينار للمحافظة على مصادر الطاقة
العنزي: جولة إعالمية للوقوف على أعمال صيانة المحطات

للتأكيد على جهود الوزارة التي 
تبذلها خ���الل الفترة احلالية 
استعدادا ملواجهة موسم الصيف 

املقبل.
وأضاف العنزي: هدفنا من 
وراء تنظيم هذه اجلولة ايصال 
رسالة للمس���تهلك مفادها ان 
جميع العاملني في الوزارة بدءًا 
من الوزير د.بدر الش���ريعان 
وص���وال الى اصغ���ر موظف 
في ال���وزارة ال يدخرون جهدا 
في س���بيل الوصول باملواطن 
واملقي���م الى ب���ر االمان خالل 
الصيف املقب���ل الذي يعتبره 

الوزير حتديا.
واستغرب العنزي من بعض 
اجله���ات التي تقلل من جهود 
ال���وزارة قائال  العامل���ني في 
»س���نثبت للجميع من خالل 
الصورة التي ستلتقطها وسائل 
العاملني في  االعالم ان جميع 
ال���وزارة يعملون قدر جهدهم 
وسنترك املنتقدين في لهوهم 

ينتقدون«.

واثرها وتتضمن مكاملات هاتفية 
ومقابالت واستبيانات لعينة 
ال تقل عن 600 شخص وذلك 
بعد تدشني احلملة ملعرفة مدى 

تأثيرها في الرأي العام.
ومن جهة أخ���رى، تعتزم 
ادارة العالقات العامة واالعالم 
في الوزارة توجيه دعوة الى 
املرئية  جميع وسائل  االعالم 
واملسموعة واملقروءة للوقوف 
على حجم االعمال التي تقوم 
بها الوزارة في قطاعات محطات 
التولي���د وش���بكات التوزيع 

والنقل.
العالقات  ادارة  وقال مدير 
الوزارة  ف���ي  العامة واالعالم 
م.ط���الل العن���زي ان الدعوة 
س���تكون عبارة ع���ن جولة 
مفتوح���ة تنظمه���ا ال���وزارة 
لوسائل االعالم للوقوف على 
اعمال الصيانة التي تقوم بها 
القطاعات املختلفة س���واء في 
قطاع تشغيل وصيانة احملطات 
أو قطاع شبكات النقل والتوزيع 

وطاوالت العرض كما لن تغفل 
احلملة مس���ألة توزيع الهدايا 
التوعوية التي حتمل شعارها 
وحتث على التقيد بإرشاداتها 
عدا تنظيم احملاضرات والندوات 
في الفنادق واملجمعات التجارية 
واألندية الصيفية. وس���يقوم 
املعنيون على احلملة التوعوية 
بإجراء دراسة بعدية واستقصاء 
دوري لقي���اس مردود احلملة 

املواطن واملدارس.
الى  وس���تتوجه احلمل���ة 
االطفال والناش���ئني بش���كل 
خاص عب���ر تصميم وطباعة 
قص���ص االطف���ال وكتيبات 
تلوي���ن االطفال كما س���يتم 
تصميم وطباعة وتوزيع رول 
اب باالضافة الى اكياس ورقية 
حتمل شعار احلملة بقياسات 
ف���ي املعارض  مختلفة توزع 

موسمية.
ولفتت الى ان احلملة تقوم 
على عدة مبادئ أبرزها الوصول 
الى جمهور املستهلكني بشتى 
الوسائل وإيصال املعلومة إليهم 
بشكل مفصل ومقنع وجاذب 
مشيرة الى وسائل اتصال عدة 
سيتم التوجه إليها واستخدامها 
خلدمة أه���داف احلملة ومنها 
اإلعالنات الصحافية باإلضافة 
إلى املطوي���ات التي توزع مع 
الصحف وفي املعارض العامة 
املختلفة كما ستكون إعالنات 
احلمل���ة بإخ���راج جديد على 
الباصات وفي وسائل االعالم 
املرئي���ة واملس���موعة ودور 
الوسائل  السينما ومن ضمن 
الت���ي ستس���تخدمها احلملة 
والكتيب���ات  البروش���ورات 
والبوسترات التي ستوزع في 
اجلمعيات التعاونية ومؤسسات 
املجتم���ع املدن���ي واجله���ات 
احلكومية ومجم���ع الوزارات 
واحلكومة مول ومراكز خدمة 

دارين العلي
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
ف���ي طور جتهيز  الوزارة  أن 
ممارسة حملة دعائية توعوية 
ضخمة للمحافظة على مصادر 
الطاقة في البالد بقيمة مليون 

دينار.
وقال���ت املصادر ان اللجنة 
املعنية بإعداد املمارسة مؤلفة من 
عدد من مديري اإلدارات برئاسة 
الوكي���ل املس���اعد للتخطيط 
العتيبي  والتدريب د.مشعان 
باتت في املراحل النهائية إلعداد 
تصور احلملة التي تختلف كليًا 
عن حملة ترشيد كونها تتخطى 
ذلك ال���ى التوجه نحو توعية 
الن���اس بأهمية احملافظة على 
الطاقة ضمن سياسات التنمية 
املستدامة وليس فقط ترشيد 
الذروة  استخدامها في أوقات 
لكي تصبح قضية احلفاظ على 
الطاقة ثقافة مجتمع بش���كل 
دائم ومستمر وليس بصورة 

عبر ممارسة تعدها لجنة مكونة من مديري اإلدارات برئاسة العتيبي

بوناشي: إنجاز الطور الثالث من المرحلة األولى
من مشروع بناء بنك التسليف واالدخار جنوب السرة

اكد رئيس العالقات العامة في بنك التسليف واالدخار 
عادل بوناشي انه مت اجناز الطور الثالث من املرحلة االولى 
لتصميم مشروع بناء بنك التسليف واالدخار الرئيسي 
اجلديد والذي س���يكون في منطقة جنوب السرة، وذلك 
ليحل محل املبنى احلالي الذي انتقل اليه بنك التسليف 

عام 1977 ويعمل فيه حتى يومنا هذا.
وتاب���ع كما مت االنتهاء من مرحلة تصميم املخططات 
مع ابداء بعض املالحظات فيها، وس���تتم املباش���رة في 
أعمال الطور الرابع من مرحلة التصميم وذلك عند تسلم 
املكتب االستش���اري القائم باملش���روع امر املباشرة من 

وزارة االشغال العامة.
وبخصوص االنتقال الى املبنى اجلديد قال انه سيكون 
عامال مس���اعدا على حل مشكلة االختناقات املرورية في 
مدينة الكويت، وايضا الزي���ادة العددية ملوظفي البنك 

عادل بوناشيوضيق املساحات في املبنى احلالي.

م.طالل العنزي د.مشعان العتيبي


