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الشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان خالل اجللسة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة املجلسد.موضي احلمود ود.فاضل صفر ود.بدر الشريعان خالل اجللسة

تطبيق إطالة الـ 25 دقيقة وإعادة التقييم في يناير

مجلس الوزراء: اعتماد إجراءات معالجة التلوث في أم الهيمان
والموافقة على برنامج زمني إلعادة تأهيل جون الكويت وساحل عشيرج

مريم بندق
أحاط����ت وزيرة التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود 
مجلس الوزراء مبش����روع تدعيم القيم التربوية والوطنية في نفوس 

الطلبة للمراحل التعليمية ال� 3، الذي سيطبق 5 أكتوبر املقبل.
وعددت الوزيرة األهداف التي تسعى الوزارة الى حتقيقها، موضحة 
ان املنظومة التعليمية تتطلب أن تتوازن القيم التعليمية والعلمية مع 
القيم التربوية التي تخلق في نفوس الطلبة مبادئ وقيم العمل وحب 

الوطن والدفاع عنه وروح الفريق الواحد والتسامح وقبول اآلخر.
وأشارت الوزيرة الى ان املشروع سيطبق للفصل الدراسي األول على 
ان تتم إعادة التقييم في نهاية الفصل وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني 
لتقرر الوزارة مدى احلاجة الى إعادة النظر في بعض بنوده للعمل على 

تطويرها بالشكل الذي يحقق الطموح بالتعاون مع جمعية املعلمني.
هذا وش����رحت الوزيرة للمجلس استعدادات العام الدراسي اجلديد 
2011/2010 م����ن تهيئة للم����دارس وتوفير الكتب الدراس����ية واملعلمني 

والتجهيزات األخرى.
وق����د عبر املجلس عن متنياته بنجاح خط����ط الوزارة في النهوض 

بالكويت.
هذا واعتم����د املجلس إجراءات معاجلة التلوث البيئي في منطقة أم 
الهيمان وفقا لالشتراكات املقدمة من املجلس األعلى للبيئة ووافق على 

برنامج زمني إلعادة تأهيل جون الكويت وساحل »عشيرج«.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه األسبوعي في قصر السيف برئاسة 

رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
وقال وزير الدولة لش����ؤون مجلس ال����وزراء روضان الروضان في 
تصريح صحافي عقب االجتماع ان املجلس اطلع على الرسالة املوجهة 
لصاحب السمو األمير من األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون والتي 
تعلقت بزيارته األخيرة جلمهورية باكس����تان االسالمية واطالعه على 
حجم الفيضانات التي اجتاحت باكس����تان مؤخ����را واجلهود املبذولة 

ملعاجلة آثارها.
كما أطلع املجلس كذلك على الرسالة املوجهة لصاحب السمو األمير 

من الرئيس د.جودلك إي جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا االحتادية 
والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في االحتفاالت مبناسبة الذكرى 

اخلمسني الستقالل نيجيريا واملقرر اقامتها في شهر أكتوبر املقبل.
من جانب آخر استعرض املجلس الزيارة التي قام بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد الى الواليات املكسيكية املتحدة 
ممثال عن صاحب السمو األمير حلضور االحتفال مبناسبة ذكرى مرور 
200 عام على اعالن الدستور واالستقالل كما أحيط املجلس باحملادثات 
االيجابية التي أجراها سموه مع رئيس الواليات الفيدرالية املكسيكية 
املتحدة فيليب كالديرون وكبار املسؤولني فيها والتي تناولت سبل تنمية 
وتقوية عالقات الصداقة وتعزيز التعاون بني البلدين الصديقني في شتى 

املجاالت الى جانب استعراض القضايا االقليمية والدولية.
وقال وزير الدولة لش����ؤون مجلس ال����وزراء روضان الروضان ان 
املجلس استعرض كلمة س����مو رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها أمام 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة )االجتماع رفيع املس����توى لقمة مراجعة 
األهداف االمنائية لاللفية( والتي أش����ار سموه فيها الى االجنازات التي 
حتققت واألهداف املنشودة لبلوغ األهداف االمنائية لاللفية بحلول عام 
2015. وقد أكد س����موه في كلمته على االهتمام بتخفيض معدالت الفقر 
واجلوع والذي يشكل حتديا حقيقيا أمام املجتمع الدولي ملكافحة هذه 
اآلفات مشددا سموه على االلتزام بالتعهدات السابقة للمساعدة االمنائية 

الرسمية في هذا التحدي.
كما اطلع املجلس كذلك على مش����اركة سمو رئيس مجلس الوزراء 
في االجتماع السنوي ملبادرة كلينتون العاملية والتي متت فيها مناقشة 
القضايا العاملية ووضع احللول املبتكرة ملشاكل العالم امللحة لتحقيق 

أقصى قدر من اجلهود الالزمة إلحداث تغيير ايجابي في العالم.
واطل����ع املجلس كذلك على كلمة الكويت أمام اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة والتي ألقاها س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ممثال عن صاحب السمو األمير في أعمال الدورة ال� )65( للجمعية العامة 
والتي أكد فيها س����موه ضرورة دعم املنظمة لتعزيز قوتها وفاعليتها 
ودعم دورها احليوي في حتقيق الس����الم بالعالم ومواجهة التحديات 

املس����تجدة مبا يتناسب وخطورة املرحلة التي يعيشها العالم، كما أكد 
س����موه في كلمته ضرورة التركيز على قضايا االرهاب والقضاء على 

الفقر واملجاعة وجتنيب البشرية شرورها.
ثم اطلع املجلس على نتائج لقائه مع نائب الرئيس األميركي جوزيف 
بايدن وما مت بحثه بشأن سبل تطوير العالقات الثنائية باالضافة الى 
القضايا االقليمية والدولية وآخر تطورات عملية الس����الم في الش����رق 
األوس����ط وس����بل دعم اجلهود الرامية من أجل احالل الس����الم الشامل 

والعادل في املنطقة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن ش����كره وتقديره للجهود الطيبة التي 
يبذلها س����مو رئيس مجلس الوزراء في مش����اركته له����ذه االجتماعات 
ولقاءاته البناءة مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا على أهميتها 
في تعزيز عالقات التعاون القائمة مع هذه الدول ملا فيه حتقيق املصالح 

املشتركة.
وق����ال الوزير الروضان ان املجل����س اطلع على قرار املجلس األعلى 
للبيئة بش����أن التقرير املقدم من الهيئة العامة للبيئة واجلهات األخرى 
املعنية اخلاص بش����أن حتس����ني الوضع البيئي في املنطقة اجلنوبية 
)ضاحي����ة علي صباح الس����الم( وقد تضمن اخلط����وات التي متت في 
اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الش����أن حيث مت اصدار دليل 
االلتزام البيئي للمنش����آت الصناعية في البالد الذي اش����تمل على كافة 
املتطلبات واالشتراطات الالزمة وفقا للمعايير الدولية واحمللية القامة 
هذه املنشآت وكذلك االجراءات التي مت اتخاذها النشاء املدينة الصناعية 
اجلديدة وخدماتها اللوجستية الى جانب انشاء صندوق االلتزام البيئي 
باالستعانة بالبنك الدولي وذلك من أجل دعم خطة االلتزام البيئي ووضع 

النظام األساسي للصندوق وطريقة ادارته وعمله.
وكذلك اطلع املجلس على قرار املجلس األعلى للبيئة بشأن الوضع 
الراه����ن في املنطقة الصناعية واحلرفية في منطقة س����احل عش����يرج 
)الدوحة( ملتابعة ومعاجلة املخالفات املرصودة على االنشطة املزاولة 
ف����ي املنطقة واعداد برنامج زمني العداد تأهي����ل منطقة جون الكويت 
واستكمال االجراءات الالزمة واملطلوبة العادة تأهيل املنطقة من الضرر 

البيئي جراء تلك التعدي����ات وذلك في ضوء مرئيات املنظمات العاملية 
املتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية.

وأش����ار املجلس باجلهود الكبيرة الت����ي يبذلها العاملون في الهيئة 
العام����ة للبيئة واجلهات األخرى ذات الصلة في س����بيل احملافظة على 
البيئة والعمل على حتس����ينها مؤكدا على أهمية متابعتها واستمرارها 

حتقيقا لألهداف املنشودة.
وقال الوزير الروضان انه ومبناسبة استعدادات وزارة التربية للعام 
الدراسي اجلديد 2010/ 2011 شرحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود للمجلس تفاصيل االستعدادات التي قامت بها وزارة 
التربية الس����تقبال العام الدراسي اجلديد في مختلف املراحل الدراسية 
في جمي����ع احملافظات كما أحاطت املجلس بالترتيبات التي مت اتخاذها 
من قبل اللجان املختصة من أجل اعادة تأهيل وصيانة وتهيئة املدارس 
ومرافقها وكوادر التعليم والكتب الدراسية متهيدا لبدء املسيرة التربوية 
في املدارس انطالقا من اليوم األول وقد عبر املجلس عن متنياته جلميع 
أبنائنا وبناتنا الط����الب والطالبات بالنجاح والتوفيق وحتقيق اآلمال 
املعلقة عليهم في النهوض ببلدهم ورفعة شأنها. ومبناسبة ذكرى اليوم 
الوطني الثمانني للمملكة العربية السعودية الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء 
بخالص التهنئة خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود وصاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران واملفتش العام 
والى الش����عب السعودي الشقيق منوها بالدور الرائد واملكانة املتميزة 
التي حتظى بها اململكة بفضل سياستها احلكيمة واملتوازنة والتي تقوم 
على احملبة واخلير ودعم السالم واالستقرار مشيدا مبسيرة اململكة في 
ظل قيادة خادم احلرمني الشريفني واإلجنازات العظيمة واحلضارية التي 
حتققت في جميع املجاالت وامليادين متمنيا للمملكة والشعب السعودي 

الشقيق دوام النجاح والتوفيق واالزدهار.
ثم بحث املجلس الش����ؤون السياس����ية في ضوء التقارير املتعلقة 
مبجمل التطورات الراهنة على الس����احة السياس����ية على الصعيدين 

العربي والدولي.
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