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مشاركة كويتية فاعلة في قافلة اإلغاثة

الناطقة الرسمية باسم الوفد الكويتي أكدت حرص القافلة على كسر الحصار اإلسرائيلي على غزة

األحمد: مشاركة الكويت في قافلة اإلغاثة تتضمن 
تبرعات بقيمة 1.1 مليون دوالر لنصرة فلسطين وأهلها

أنطالياـ  تركياـ  منى ششتر: قالت الناطق الرسمي باسم 
الوفد الكويتي املشارك في قافلة اإلغاثة البحرية سنان األحمد 
ان هذه املشاركة الكويتية التي تتضمن أيضا تبرعات تبلغ 
قيمتها نحو 1.1 مليون دوالر تأتي استكماال لرسالة الكويت 
وسعيها الدائم لنصرة فلســــطني وشعبها. وأكدت األحمد 
وهي ناشــــطة إسالمية في تصريح لـ »كونا« ان الهدف من 
املشــــاركة في القافلة هو كسر احلصار اإلسرائيلي اجلائر 
منذ سنوات على قطاع غزة ورفع الظلم عنه ومحاولة كسر 
الصمت الرهيب حيال املمارسات اإلسرائيلية غير اإلنسانية 

بحق أبناء الشعب الفلسطيني هناك.
وأوضحت ان قضية فلســــطني هي أسمى قضية عرفها 
التاريخ وهي ال تخص العاملني العربي واإلسالمي فحسب، 
بل العالم بأسره ملا لتلك القضية من أهمية دينية وإنسانية 

»فاليوم غزة وغدا القدس ان شاء اهلل«.
وأشارت الى لقاء ســــابق قبيل املغادرة الى اسطنبول 
جمعها والناشــــطتني اإلسالميتني احملامية عذاري العبدلي 
ود.حنان الصالح مع رئيس مجلس األمة جاســــم اخلرافي 

حيث أشاد مبا تقوم به املجموعة.
وأضافت األحمد »أطلعنــــا الرئيس اخلرافي على هدف 
احلملة اخليرية وعلى خط ســــير الســــفينة الكويتية مع 

نظيراتها من سفن اإلغاثة األخرى«.
ونقلت عن الرئيس اخلرافي مباركته جهودهن ودعمه 
الكامل لهن ومطالبته اياهن بالســــعي الستكمال املشروع 
اخليري وقوله ان »عمل اخلير هو ما يحفظ الكويت ويحفظ 

شعبها من كل مكروه«.
وكشفت عن ان الوفد الكويتي الى غزة يتكون من عدد من 
األفراد املهتمني بالعمل اإلنساني التطوعي الشعبي الكويتي، 
مشيرة الى ان املساعدات املقدمة والتي تزيد قيمتها على 1.1 
مليون دوالر ما هي إال حصيلة تبرعات شعبية تتنوع بني 

محطة حتلية مياه ومعدات صيانة ومولدات كهرباء والعاب 
أطفال ومعدات طبية وأجهزة لغسيل الكلى واألشعة.

ولفتت الى ان الســــفينة »بدر« املشاركة في احلملة مت 
شراؤها بتبرعات كويتية وبحرينية ومن ثم جعلها »وقفا« 

للمهمات اإلنسانية املشابهة حول العالم.
وفي ســــياق متصل أعربت األحمد عن توقعاتها بعدم 
ســــكوت إســــرائيل عن القافلة ومحاولة عرقلتها ما أمكن 
لكنهم في الوقت ذاته لن يصمدوا أمام الرغبة احلقة في فك 
احلصار من قبل املتضامنني مع احلملة واملشاركني فيها وهم 
من األفراد والناشطني السياسيني والبرملانيني واإلعالميني 

وغيرهم من مختلف دول العالم.
وقالت ان حملة إغاثة غزة إنسانية بصورة كاملة »ولن 
مير األسطول عبر املياه اإلقليمية التي تسيطر عليها إسرائيل 
بل ستكون في املياه الدولية« مبينة ان أي اعتداء على سفن 
اإلغاثة سيكون مبنزلة قرصنة ستحال الى احملكمة الدولية 

وعلى إسرائيل ان تتحمل عواقب اعتداءاتها تلك.
وأشارت الى ما قامت به اجلماهير التركية عند توديع 
الفوج األول من القافلة حلظة خروجه من ميناء اسطنبول 
الســــبت املاضي وكيــــف أبت جموع األطفال إال املشــــاركة 
ولو بالقليل من التبرعات الشــــخصية والدعاء للمشاركني 
بالنجاح مؤكدة عظمة الدين اإلسالمي في جتميع األرواح 

قبل األجساد.
وأعربــــت األحمد عن األمل في ان تطأ قدماها وأقدام كل 
املشاركني في القافلة ارض غزة احملاصرة وان تتواصل مع 

أمهات األبطال هناك واسر الشهداء واألطفال وغيرهم.
ووجهت بهذا الشأن رسالة الى املجتمع الدولي بضرورة 
حتقيق العدالة األممية وحق الشعوب في أراضيها، مبينة ان 
ذلك لن يكون »إال بفرض هيبة القانون الدولي على األنظمة 
كافة« وأولها النظام في إسرائيل مبا من شأنه وقف ممارسات 

ذلك النظام غير اإلنسانية جتاه الشعب الفلسطيني.
ودعت الشعب الفلسطيني في الداخل واخلارج الى توحيد 
صفوفه وكلمته ألن احتادهم يضعف إســــرائيل وتفرقهم 

يعزز حجتها »في احتالل أرضكم الطاهرة«.
وناشــــدت األحمد العالم اإلسالمي عدم التفريط باإلرث 
النبوي وبأولى القبلتني وثالث احلرمني القدس الشريف، 

مضيفة ان فلسطني »أمانة في أعناقنا حتى يوم الدين«.
هذا وأعلنت »احلملة األوروبية لكسر احلصار على غزة« 
ان سفينة شحن أوروبية حتمل مساعدات إنسانية وطبية من 
املفترض ان تكون قد وصلت الى ميناء »رودس« اليوناني 

مساء امس قبل ان تنطلق الى قطاع غزة احملاصر.
وذكر بيان للحملة تلقته »كونا« امس »انه ســــبق هذه 
السفينة ثالث ســــفن أخرى للركاب بينها )القارب 8000( 
متهيدا لالنضمام الى أســــطول »احلرية« املتجه الى قطاع 
غزة بهدف كســــر احلصار اجلائر املفروض للسنة الرابعة 

على التوالي«.
وأضاف البيان ان سفينة الشحن اليونانية السويدية 
حتمل على متنها مســــاعدات إنسانية لغزة تقدر بأكثر من 
2.5 مليــــون دوالر ممولة من قبل »احلملة األوروبية لرفع 
احلصار عن غزة« ومن بينها مباِن جاهزة وأدوية ومحطات 

حتلية مياه ومواد بناء.
ونقل عن رئيس احلملة األوروبية د.عرفات ماضي وهي 
إحدى اجلهات املؤسسة الئتالف أسطول »احلرية« تأكيده 
ان التحركات جتري على قدم وســــاق من أجل االســــتعداد 
لالنطالق اجلماعي من قبالة السواحل القبرصية الى قطاع 
غزة. وتوقع ماضي وصول هذا األسطول احململ بأكثر من 
10 آالف طن من املســــاعدات مطلع األسبوع املقبل آخذا في 
االعتبار اي تطورات في ظل التهديدات اإلســــرائيلية مبنع 

األسطول.

»منظمات المجتمع المدني« يطالب بعدم 
تجزئة الحقوق المدنية واالجتماعية للمرأة

تقدم حتالف منظمات املجتمع املدني مبناشدة الى 
نواب مجلس االمة الوفاء بتعهداتهم السابقة حال 
فوزهم باالنتخابات النيابية ودعمهم لقانون خاص 

باحلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة الكويتية.
وقـــال التحالف في بيان صحافي: بعد اطالعنا 
على تقرير جلنة شؤون املرأة واالسرة مبجلس االمة 
)الثامن والتاسع والعاشر ولم يتم تسليم التقارير 
الباقية حتى تاريخه( حول قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة الكويتية تبني أنه قد مت تفكيك 
مواد القانون واجراء تعديالت تشريعية على القوانني 
ذات الصلة )قانون التأمينات االجتماعية – قانون 
اخلدمة املدنية – قانـــون العمل في القطاع االهلي 
والنفطي(. ونحن عضوات حتالف منظمات املجتمع 
املدني لصالح قضايا املرأة واالسرة الكويتية والتي 
متثل اكبر شريحة عاملة في املجتمع الكويتي، اول 

من طالب بانصاف املرأة الكويتية واستحداث قوانني 
تعالج اوضاعها )مقترح قانـــون احلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة(. وقد تشـــرفنا بوضع اسس 
قانون موحد للمرأة الكويتية يشمل حقوقها املدنية 
واالجتماعية منذ عام 1999 ومت تقدميه للمجلس عام 
2001 ولكنه قد تعرض ملعارضة شديدة من بعض 
العضوات في املجلس احلالي حني متت مناقشته 
في جلنة شـــؤون املرأة البرملانية الســـابقة وذلك 
قبل دخولهن املجلـــس احلالي، وقد اصدرن بيانا 
في حينه مما تسبب في تأخير اقراره. اننا نناشد 
اعضاء مجلس االمة عدم املوافقة على جتزئة قانون 
احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة، واحترام جهود 
اللجان البرملانية السابقة )اللجان التشريعية( التي 
قامت بدراسة واقرار مقترح بقانون وحتويله بصفة 

االستعجال للجنة شؤون املرأة القراره.

صباح العلي يرأس وفد اتحاد الموانئ 
العربية في زيارة إلى اإلمارات

المهري: المطالبة بدمج الكويت
في دولة فيدرالية خليجية باطلة

قام وفد مـــن احتاد املوانئ 
البحرية العربية برئاسة مدير 
عام مؤسسة املوانئ الكويتية 
الشـــيخ د.صباح جابر العلي 
بزيـــارة الى دولـــــة االمارات 
العربية الشـــــقيقة بناء على 
دعـــوة تلقاهـــا االحتـــاد من 
شركة ابوظبي للموانئ لزيارة 
العربية  موانئ دولة اإلمارات 

املتحدة.
وقال د.صباح في تصريح 
صحافـــي ان الزيـــــارة تأتي 
التطــور في  لالطـــالع علـــى 
حجـــم االعمـــال واالجنــازات 
التي تشـــهدها دولة االمارات 
العربية في مجال املوانئ بشكل 
عام وخصوصا مشروع ميناء 

خليفة.
وأضاف د.صباح ان الزيارة 
ستشـــمل جــولة للوفد على 
العربية  موانئ دولة اإلمارات 
الشـــقيقة مثل ميناء  املتحدة 

قال السيد محمد باقر املهري 
وكيـــل املرجعيات الدينية في 
الكويـــت في بيـــان صحافي: 
نؤكد مرة اخرى على ان مقولة 
النفيســـي احملترم  د.عبداهلل 
في غايـــة اخلطـــورة وكــالم 
غير عقالنـــي وبعيد كل البعد 
الواقع اخلارجي وحتليل  عن 
وهمي خيالـــي وكالم في غير 
القول فإن  محله وزخرف من 
الكويت بالرغم من اعدائها حتى 
من الذين يحملون اجلنســـية 
الكويتية زورا وظلما باقية باقية 
واحلكم السرة آل الصباح الكرام 
اميرا ووليا للعهد ورئيســــــا 
للوزراء كما نص الدســـتور في 
املادة الرابعة، فمن يطالب بأن 
يكون رئيس الوزراء من غير 
آل الصباح فال يســـمع له وال 
ينصت ملثل هذه الكلمات الواهية 
الفارغة، ونحن نعتبر حكومة 
آل الصباح من اجود واحسن 
فـــي املنطقة الننا  احلكومات 
ننعم بنعمة احلرية والسعادة 
والرفاهيـــة والدميوقراطيـــة 
واالمـــن واالمان واالســـتقرار 
بحيث يحســـدوننا على هذه 

ابوظبي وميناء خليفة وميناء 
الشـــارقة ومينـــاء جبل علي 
وكذلك اجـــراء عدة لقاءات مع 
مسؤولي تلك املوانئ باإلضافة 
الى االلتقاء مع مسؤولي شركة 
مرافق ابوظبي وشركة مصدر 
املســـؤولتني عن إدارة موانئ 

أبوظبي.

النعم االلهية وهذه الســـعادة 
والعيش الرغيد كل ذلك بفضل 
املتمثلة  القيادة احلكيمة  هذه 
بصاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده وسمو رئيس الوزراء 
االصالحي الشيخ ناصر احملمد 
الكويت  فاملطالبة بانضمـــام 
ودمجها ومحوها من اخلارطة 
السياســـية كالم باطل ال قيمة 
له وال يجوز تأييد هذا الكالم 
الفارغ االجوف، فالكويت تبقى 
دائما واعداء الكويت الى الزوال 

والفناء بإذن اهلل.

الشيخ د.صباح جابر العلي

محمد املهري

السفير البنغالي وعد بتخليص معامالت جاليته في العبدلي والوفرة

العرادة: المزارعون مستعدون الستقبال 
العمالة البنغالية بعد تعديل أوضاعهم

السفير البنغالي يتوسط العرادة والدماك والسالم

بشرى شعبان
أبدى رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارعني سعود العرادة استعداد 
جميع املزارعني الستقبال العمالة 
البالد  التـــي دخلت  البنغالية 
وتركت ســـائبة في الشـــوارع 

للعمل في مزارعهم.
وقال العـــرادة في تصريح 
للصحافيـــني بعـــد اجتماعـــه 
بســـفير جمهورية بنغالديش 
لدى الكويت ســـيد شاهد رضا 
الرئيسي  بحضور املستشـــار 
بالسفارة نوري هالل والسكرتير 
األول علـــى رضا آتـــي ونائب 
رئيس االحتاد عـــوض الدماك 
السالم،  وأمني الصندوق سالم 
إن الهدف من االجتماع هو طلب 
الســـفارة القناع  املساعدة من 
احلكومـــة الكويتية بتســـهيل 
دخول العمالة البنغالية الفنية 

للعمل في مزارع الكويت.
واضاف العرادة ان هذا الطلب 
اتى بعد مرور أكثر من 3 سنوات 
على إيقاف إصدار تصاريح عمل 

للعمالـــة البنغاليـــة مؤكدا ان 
السفير البنغالي عبر عن شكره 
املزارعني وامتنانه  لزيارة وفد 
جلميع املســـؤولني في الكويت 
على استقبالهم احلميم لرئيسة 
وزراء جمهوريـــة بنغالديش، 
موضحـــا ان موضـــوع عودة 
العمالة البنغالية متت مناقشتها 
من قبل رئيسة الوزراء مع وزير 

الداخلية وكذلك وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل، مشيرا الى 
أن هذا املوضوع محل اهتمام لدى 
احلكومتني الكويتية والبنغالية 
وتوصلوا إلى اتفاق على توفير 
الكويت  الـــى  الفنية  العمالـــة 
ومازال السفير يتابع املوضوع 
شخصيا مع وزاراتي الداخلية 

والشؤون.

الفالح: تنفيذ أجندة مشاريع الخطة التنموية
يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص

تعديل على الهيكل الوظيفي المعتمد
لهيئة تقدير التعويضات قريباً

رندى مرعي
كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة لتقدير 
التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لـ »األنباء« 
عن ان قرار جتديد مجلس الوزراء املوقر للهيئة 
العامة لتقدير التعويضات ملدة سنة اخرى يعتبر 
استكماال ملضي الهيئة للقيام بأعمالها، حيث ان 
الهيئة العامـــة لتقدير التعويضـــات قد انتهت 
من العديد من املهام املناطة بها ضمن مرســـوم 
إنشائها، فهي تنظر حاليا في إجراء تعديل على 
الهيكل الوظيفي املعتمد وســـيتم ذلك بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية بالدولة، كما انها في تنسيق 
مستمر مع جلنة األمم املتحدة للتعويضات وتقوم 
بأعمال الصرف الدورية كل 3 أشهر وإيداع مبالغ 

التعويضات ملستحقيها.
وفيما يتعلق بالتغييرات التي قد تطرأ على أداء 
الهيئة واالستمرار في حتصيل الدفعات املستحقة 
فـــإن ذلك ال يعتبر جديدا على ما تقوم به الهيئة 
من تعامل مع ما تبقى من مبالغ املطالبات حيث 
يتم تسلمها من جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
وصرفها وفق القنوات الرسمية املتعلقة بالصرف، 
اجلدير بالذكر اإلشـــارة الى ان الهيئة انتهت من 
صرف جميـــع املطالبات املتعلقة باألفراد وكذلك 
مطالبات قطاعات الشـــركات اخلاصة الى جانب 
جزء من مطالبات القطـــاع احلكومي ومطالبات 
بإعادة التأهيل البيئي، علما ان املبلغ املســـتلم 

واملخصص إلعـــادة التأهيل البيئـــي قد أنيطت 
مسؤوليته واإلشراف عليه الى اللجنة املركزية 
لإلشراف على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة 

وفق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2006.
أما فيما يتعلق مبطالبات القطاع النفطي فأوضح 
املصدر ان ما تبقى من مبالغ تعويضات مبلغ يراوح 
23.9 مليار دوالر لعدد 9 مطالبات منها عدد 5 مطالبات 
للقطاع النفطي أقر لها مبلغ 20.328.896.563 دوالر 
تســـلم منها حتى اآلن مبلغ 455.000.000 دوالر، 

ليتبقى لها مبلغ 19.873.896.563.00 دوالر.
وبشـــأن مطالبات القطـــاع احلكومي قال ان 
مطالبات القطاع احلكومي هـــي 4 مطالبات أقر 
لها مبلغ 4.469.444.534.00 دوالر تســـلم منها 
حتى اآلن مبلغ 364.000.000 دوالر، ليتبقى لها 

مبلغ 4.105.444.534 دوالر.
وعن خطة العمل املســـتقبلية بني املصدر ان 

أنشطة الهيئة تتركز اآلن على محورين: 
احملور األول: هو االستمرار في تسلم وصرف 

مبالغ التعويضات املقرة واملتبقية.
احملـــور الثاني: توفير البيانـــات التفصيلية 
للمطالبات واإلحصاءات لتكون مرجعا للباحثني 
والدارسني ســـواء كانوا أجهزة رسمية أو شبه 
رسمية أو أفراد خارج الكويت وداخلها للوقوف 
واالطالع علـــى التفاصيل الدقيقة لألضرار التي 

حلقت بالكويت بجميع قطاعاتها.

ناب عن الشريعان في افتتاح مؤتمر ومعرض مقاولي »الكهرباء والماء«

دارين العلي
أكد الوكيل املساعد للخدمات الفنية واملشاغل 
الرئيســـية في وزارة الكهرباء واملاء م.إياد الفالح 
ان امام الوزارة عدة حتديات أبرزها تنفيذ جميع 
املشاريع التي وردت ضمن اخلطة التنموية للدولة 
فـــي مواعيدها دون أي تأخير، األمر الذي يتطلب 
معه تضافر جهـــود القطاعني احلكومي واخلاص 
لتنفيذ أجندة مشـــاريع الـــوزارة وحتقيق فرص 

التنمية التي ينشدها كل مواطن كويتي.
وحث م.الفالح خالل كلمة ألقاها نيابة عن وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان خالل افتتاحه صباح 
أمس مؤمتر ومعرض مقاولي الكهرباء واملاء جميع 
املقاولني الى قراءة بنود ونصوص املشاريع التي 
ستطرحها الوزارة خالل الفترة املقبلة قراءة جيدة 
حتى ال حتدث أي مشاكل بعد توقيع العقود، موضحا 
ان معظم املشـــاريع التي يتـــم طرحها في جميع 
الوزارات وليست وزارة الكهرباء واملاء بالتحديد 
يصاحبها بعض املشاكل الفنية التي سرعان ما يتم 

التوصل في النهاية الى إيجاد حلول لها.
وثمن الفالح دور الشركات التي قامت برعاية 
الشركات الراعية لهذا املؤمتر، مؤكدا حرص الوزارة 
على دعم شركات املقاوالت من خالل إتاحة الفرصة 

لها للمشاركة في إجناز مشاريع الوزارة.
وحول برامـــج الصيانة التي جتريها قطاعات 
الوزارة على محطات التوليد وتقطير املياه. قال 

»لدى الوزارة برامج يتم في العادة إعدادها مسبقا، 
حيث تستغل الوزارة انخفاض األحمال الكهربائية 
في موسم الشتاء وتبدأ تقريبا مطلع أكتوبر عمليات 
الصيانة على ان يتم االنتهاء منها مع بداية حلول 

موسم الصيف في مطلع مايو من كل عام«.
بدوره قال ممثل شـــركة املجموعة املشـــتركة 
بســـام الدهبر ان أهمية هذا املؤمتر وهذا املعرض 
تكمن في حتقيق اللقاء بني وزارة الكهرباء واملاء 
من جهة والشركات احمللية والعاملية املتخصصة 
في مجـــال الكهرباء واملاء من جهـــة أخرى، األمر 
الذي من شأنه ان يساهم في تبادل األفكار اخلالقة 
وإثراء التجربة الوطنية لهذا القطاع في ظل هذه 
الظروف التي تبشـــر ببدء خطة تنموية شـــاملة 

تبنتها القيادة السياسية.
وعرض الدهبر بعض املشاكل والعوائق التي 
تعترض عملية النهـــوض بقطاع املقاوالت وقال 
»ارتأينا من منطلق حرصنا على املشاركة في مثل 
هذه املؤمترات وجعلها مشاركة فعالة في أنشطتها 
واملســـاهمة املتواضعة في جناحها ان نطرح من 
خالل رؤيتنا وجتربتنا كشركة مقاوالت محلية ما 
نرتئيه من مشاكل مهمة تعترض عملية النهوض 
بقطاع املقاوالت لعلنا نتمكن من إيجاد احللول لها، 
مشيرا الى ان رؤيتنا لهذه العوائق ال تأتي من باب 
االنتقاد واملساءلة بل من زاوية احلرص على طرح 

املشاكل إلطالق عملية تبادل األفكار«.

)أنور بوحمد(احدى السفن التي تتبع القافلة

)محمد ماهر(قص الشريط إيذانا بافتتاح معرض مقاولي »الكهرباء واملاء«

الحجي يشيد بجهود »الفروانية التعليمية« 
في خدمة العملية التربوية التي حققت التميز

النجــــاح والتميز فكانــــت ثمار 
جهودهم التي متثلت مبخرجات 
طالبية متيــــزت باإلبداع العلمي 
واالخــــالص واالجتهــــاد بفضل 
التشجيع على االبداع واالبتكار 
ألنهم عماد املستقبل وعزة الوطن، 
مضيفة ان هذا التميز والتفوق لم 
يأت من قبيل الصدفة أو االماني 
امنا جاء نتيجة للجهود املتواصلة 
واحلرص على اســــتغالل اوقات 
الفراغ واستثمارها في استغالل 
طاقات الطلبة من خالل املشاركة 
في االنشطة املختلفة باملدارس مما 
يسهم في جتنب انتشار الظواهر 
السلبية كظاهرة العنف والتعصب 
وغيرها من الظواهر التي يرفضها 

مجتمعنا.

وولي عهده األمني مشيدا باحلفل 
اخلتامي ألنشطة املنطقة والذي جاء 

مميزا بجهود تربوية مخلصة.
من جانبهــــا، قالت مدير عام 
منطقة الفروانية التعليمية يسرى 
العمر : ان احلفل السنوي خلتام 
األنشطة املدرســــية جاء لتكرمي 
املــــدارس والطلبــــة املتميزيــــن 
واملتفوقني في االنشطة املدرسية 
وفعالياتهــــا املختلفة ويأتي بعد 
مضي عام دراســــي مثمر تخلله 
التنافــــس الشــــريف والعطــــاء 
املتواصل حتت رعاية واشــــراف 
املعلمــــني واإلدارات  مــــن  نخبة 
املدرسية خططوا ألبنائنا الطلبة 
في لتحقيق النبــــوغ ومدوا لهم 
اياديهــــم لوضعهــــم على طريق 

أشاد محافظ الفروانية الفريق 
م.عبداحلميد احلجي بجهود إدارة 
التعليمية  الفروانيـــة  منطقة 
خلدمة العملية التربوية والتي 
توجت باالجنـــازات املتواصلة 
والتميـــز الذي واصـــل االبناء 
حتقيقه خالل العام الدراســـي 
والذي يدل على االهتمام والرعاية 
من قبـــل القائمني على العملية 
التعليمية في املنطقة واالسهامات 
الواضحة في حمل امانة التربية 

والتعليم.
وقــــال احلجي فــــي تصريح 
صحافي على هامش رعايته احلفل 
اخلتامي ألنشطة منطقة الفروانية 
التعليمية الذي اقيم على مسرح ابن 
العميد بحضور مدير عام منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
ومدير إدارة األنشــــطة التربوية 
ناجي الزامل ومدير إدارة الشؤون 
التعليمية انور العنجري ومراقبي 
املراحل التعليمية ومديري املدارس 
ان الــــدور املبذول يدل على عظم 
األمانة امللقاة على عاتق املسؤولني 
في احلقل التربوي وقد حملوها 
بكل اقتدار واصرار مؤكدا دعمه 
املتواصل جلهــــود القائمني على 
العمــــل التعليمي في املنطقة مبا 
يعود على رفع مســــتوى الطلبة 
العلم  وتأهيلهم حلمل نبــــراس 
ملواصلة خدمة الكويت ورفعتها 
حتت راية صاحب السمو األمير 

)محمد ماهر(عبداحلميد احلجي ويسرى العمر في مقدمة احلضور


