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 الروضان: صاحب السمو أمر بإرسال المري للعالج في الخارج

 قال وزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء روضـــان الروضان انه بناء على 
أمر صاحب السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد سيتم إرسال وكيل عريف في 
اإلدارة العامـــة لإلطفاء وليد املري للعالج في اخلارج بعد تعرضه حلادث أثناء 

تأدية عمله.
  واعرب الوزير الروضان في تصريح لـ «كونا» مساء امس األول عن خالص 
شكره وامتنانه لصاحب السمو األمير على رعايته األبوية الكرمية ولفتته اإلنسانية 

جتاه ابنائه، داعيا الباري عز وجل ان ينعم على املري بالشفاء العاجل. 

 رئيس األركان يسلم أحد اخلريجني شهادته

 الفوم سيغيب عن احتفاالت هذا العام

 (سعود سالم) د.موضي احلمود تتوسط املكرمني واحلضور في احتفال نقابة التربية  

 الجيش يحتفل بتخريج دورتي 
  «التقدمية ٣٠» و«التأسيسية ٤٨» للضباط

 المضحي: «البيئة» تحاول منع دخول 
شحنات «الفوم» عبر الموانئ

 تبني عدم اسـتخـدام الفوم مـن «لجنة 
االحتفــاالت» يساهــم في عملية التطبيق

 اقامت القوة البرية في اجليش ممثلة مبعهد القوة 
البرية حفل تخريج الدورة التقدمية للضباط رقم 
٣٠ والدورة التأسيسية مشاة للضباط رقم ٤٨ والتي 
انتسب اليها مجموعة من الضباط االشقاء من مملكة 
البحرين ودولة قطر واجلمهورية اللبنانية برعاية 
وحضور رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
أحمد اخلالد. وقدم آمر معهد القوة البرية العقيد الركن 
مالك املعيلــــي خالل حفل التخرج نبذة عن املناهج 
والدروس والتدريبات العملية التي تلقاها منتسبو 
هذه الدورات خالل فترة دراســــتهم والتي اشتملت 
على دروس عسكرية نظرية وعملية في معهد القوة 
البرية. الى ذلك انتقل رئيس األركان العامة للجيش 
الى هيئة التعليم العسكري لتخريج دورة التموين 
والنقل التقدمية للضبــــاط رقم (٢) ودورة االدارة 
التأسيسية للضباط رقم (٦) وقام بتوزيع الشهادات 

واجلوائز على اخلريجني واملتفوقني منهم.

  ووجه رئيس األركان العامة للجيش كلمة للمحتفى 
بهــــم نقل من خاللها تهنئــــة ومباركة النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك وهنأهم بالتخرج وحصولهم على هذه النتائج 

الطيبة.
  واشاد مبشــــاركة الضباط األشــــقاء من مملكة 
البحرين ودولة قطر واجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
مع اخوانهم الكويتيني مبثل هذه الدورات لكســــب 
املعرفــــة وتبادل اخلبرات التي تعــــود بالنفع على 
اجلميع مثمنا اجلهود املبذولة من قيادة القوة البرية 

وهيئة التعليم العسكري.
  حضر حفل التخرج رئيس هيئة التعليم العسكري 
اللواء الركن حامد مكي القالف ومعاون رئيس األركان 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء الركن عبدالرحمن 
العثمان ومساعد آمر القوة البرية اللواء الركن ناصر 

السمار وعدد من كبار الضباط باجليش. 

 تواصــــل ادارة نادي ضباط احلــــرس الوطني 
التحضيــــر واالعداد القامة انشــــطة مختلفة ضمن 
استعدادات احلرس الوطني للمشاركة في احتفاالت 
الكويت بالذكرى الـ ٥٠ لالســــتقالل ومرور ٢٠ عاما 
على التحرير و٥ اعوام على تولي صاحب الســــمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وأعدت ادارة النادي انشــــطة مختلفة مثل اقامة 
احلفالت الترفيهية وعرض خاص للطائرات الورقية 
وبطولة العيد الوطني وعيد التحرير للجري ملسافة 
(٤) كيلومترات اضافة الى استقبال وفود من اجلهات 

احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني.
  وتأتي هذه االنشــــطة اميانــــا من قيادة احلرس 
الوطني ممثلة برئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر 
الدعي بأهمية مثل هذه االنشطة خللق أجواء وطنية 
وغرس روح احلماس والوالء واالنتماء والتواصل 
االجتماعي وتوطيد العالقــــات االجتماعية في ظل 
القيادة احلكيمة للوطن العزيز. من جهته اكد محاضر 
االحتاد الرياضي في احلرس الوطني د.هاني الديب 
اهمية ممارســــة رياضة املشي «في حياتنا اليومية 

ملا لها من فوائد عدة».
  واوضح الديب في احملاضرة التي نظمتها مديرية 
التوجيــــه املعنوي ممثلة بفرع العالقات العامة في 
احلــــرس الوطني بعنوان «رياضة املشــــي لصحة 
افضل» ان «هذه الرياضة تعود بالنفع على جســــم 
االنسان وتعمل على حتسني لياقته البدنية وتنظيم 
ضربات القلب وحرق السعرات احلرارية وانقاص 

الوزن الزائد». 

 دارين العلي
  بعد ان باتت الكرة في ملعب وزارة التجارة بتحويل 
مجلس الوزراء توصية املجلس األعلى للبيئة مبنع 
اســــتخدام الفوم في األعياد الوطنية اليها اصبحت 
الوزارة امام مفترق طرق اما ان تقف بجانب التجار 
وتؤجــــل هذا القرار واما ان تكون بجانب احتفاالت 

وطنية ترقى الى مستوى املناسبة.
  إذن بات مرجحا تأجيل قرار منع استيراد وتصنيع 
الفوم خالل املوســــم احلالي حيث اوضح مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي في تصريح لـ 

«األنباء» ان مجلس الوزراء أحال في جلسته األخيرة 
األمر الى وزارة التجارة ملزيد من الدراسة واملناقشة، 
الفتا الى اننا اآلن بتنا في مرحلة التسابق مع الزمن 

اذ ان فترة األعياد باتت على األبواب.
  ولفت الى ان الهيئة العامة للبيئة حتاول حاليا 
عدم اعطاء تصاريح الدخول لشحنات عبوات الفوم 
في مختلف املوانئ، متمنيا ان تتبنى جلنة االحتفاالت 
باألعياد الوطنية التي ترأسها الشيخة أمثال األحمد 
هذه القضية نظرا ألهميتها في جناح األعياد الوطنية 

التي يتمنى اجلميع ان تكون بأبهى صورة. 

 الحمود: عطلة الربيع في موعدها من ١/٣٠ إلى ٢/١١ 
  و«التربية» ستطبق لوائح الحضور والغياب حرصًا على مصلحة الطلبة

 المنصور: ١٨ مشروع طرق سترفع للجنة المناقصات المركزية

 ناشدت الطلبة وأولياء أمورهم الحرص على الدوام المدرسي ألهميته

 هنأت وزيــــرة التربية وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد والوزراء باألعياد الوطنية 
التي متر على الكويت وقالت: «هي 
مناسبات عزيزة علينا في فبراير 
وهي ٣ مناسبات عيد االستقالل الـ 
٥٠ والعيد الوطني الـ ٢٠ وتولي 

صاحب السمو احلكم».
  وأضافــــت احلمود فــــي كلمة 
ارجتلتها في حفل العشــــاء الذي 
نظمتــــه نقابة العاملني في وزارة 
التربية مساء امس األول مبناسبة 
التنمية  التجديد للوكيل املساعد 
التربويــــة بدر الفريــــح والوكيل 
املســــاعد للتعليم اخلــــاص فهد 
الغيص والوكيل املساعد للتعليم 
النوعي محمــــد الكندري وترقية 
عبــــداهللا احلربي ملديــــر منطقة 
التعليميــــة ورقية علي  اجلهراء 
ملدير منطقة العاصمة التعليمية 
بقولها: «هذه األيام نعيش فرحة 
املنحة األميرية والناس كلها في 
جو فرح يترقبون اإلجازة السعيدة 
وقد زادت النقابة فرحتنا باالحتفال 
على مستوى الوزارة وقد سبقتنا 
النقابــــة بهــــذا االحتفــــال، وذلك 
بسبب انشــــغال الوزارة بأكملها 
باالختبارات في الفترة احلالية»، 
الفتة الى ان الوزارة لم تغفل عن 

هذه املناسبة.
  وأشادت احلمود بهذا االحتفاء 
من قبل النقابة والذي هو مبثابة 
العمــــل من وكالء  عرفان لزمالء 
ومديري عمــــوم املناطق، مؤكدة 
ان التجديــــد ما هــــو إال اعتراف 
من الــــوزارة بجهودهــــم الطيبة 
واملكثفة في خدمة التربية وأبنائها، 
واستدركت بالقول: «جزاهم اهللا 
كل خير فجميعهم، أبلوا بالء حسنا 
ومتأكدة ان عطاءهم سيكون على 
نفس الدرجة ان لم يكن املزيد في 
املرحلة القادمة»، مشيدة باجلهود 
املبذولــــة من قبلهم فــــي العملية 
التعليمة والعمل الدؤوب واجلاد 

في مسيرة التعليم في الكويت.
  ومتنت احلمــــود التوفيق في 

املهام اجلديدة املوكلة ملديري عموم 
املناطق التعليمية اجلدد عبداهللا 
احلربــــي ورقية علــــي لتوليهما 
ادارة منطقتي اجلهراء التعليمية 

والعاصمة التعليمية.
  وأكدت احلمود ان وزارة التربية 
ونقابة العاملني في وزارة التربية 
ما هما إال جزآن مكمالن لبعضهما 
البعض، وقالت «أؤكد دائما على ان 
قنوات االتصال واجلسور مفتوحة 
دائما بني الوزارة والنقابة خلدمة 
هذه الــــوزارة واملنتســــبني إليها 
واملستفيدين من خدماتها وخلدمة 
الكويت بشــــكل عام فهذه الروح 
هي التي نتمنى ان تدوم وتسود 
لنتواصل دائما وهذا االحتفال ما 
هو إال سنة حميدة نشكركم عليها 

ونحن نكمل بعضنا بعضا».
  وبينت احلمــــود في معرض 
حديثها ان الــــوزارة والنقابة قد 
تختلفان في الرؤية لبعض األمور 
إال ان األهم من ذلك هو الهدف الذي 
تسعى إليه من خالل التأكيد على 
جهودنا التي ستتكامل وستتواصل 
خلدمة هذا البلد احلبيب وخلدمة 
إخوانكــــم في جميع مواقع العمل 

أداء مهامهم لنلتقي  تربوية على 
على اخلير خلدمة هذا البلد».

  وأوضحت احلمود كم اجلهود 
التي يبذلها املسؤولون في التربية 
من قيــــادات ومعلمــــني وعاملني 
وموظفني كخلية عمل ملدة ٢٤ ساعة 
داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي، 
مثنية على عمل الكنتروالت التي 
ال تنتهي بنهاية عملها دون كلل او 
ملل، وقالت «هي مهام ليست بسيطة 
نؤديهــــا بطيبة خاطر دون األخذ 
بعني االعتبار التزاماتنا احلياتية 
األخرى املوكلة إلينا واجلميع يدرك 
حجم املسؤولية امللقاة على عاتق 
التربيــــة من املعلمــــني والعاملني 
واملوظفني يعملون على نفس القدم 
ال تنتهي بنهاية الدوام وتعمل حتى 
صباح اليوم التالي إلنهاء أعمالها 

دون أي تأخير».
  ومن جانبه، قال رئيس نقابة 
العاملني في وزارة التربية محمد 
نافل احلربي «يســــرنا ان يكون 
احتفالنا بجو أســــري بعيدا عن 
الرسميات لنبرهن على أننا أسرة 
تربوية واحــــدة ونلغي احلواجز 
بيننا للتواصل املثمر والبناء بني 

في وزارة التربية.
  وأكدت وزيــــر التربية وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان مواعيد إجازة عطلة الربيع للعام 
الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ في موعدها من 
٢٠١١/١/٣٠ حتــــى ٢٠١١/٢/١١، حيث 
سيكون بدء الدوام في ٢٠١١/٢/١٣، 
مشــــيرة الى ان الوزارة ستطبق 
اللوائح اخلاصة بنظام احلضور 
والغياب املعمول بها حرصا منها 

على مصلحة الطالب.
  وناشدت احلمود الطلبة وأولياء 
أمورهم االلتزام باحلضور والدوام 
املدرســــي ألهمية هــــذا األمر في 
مسيرتهم التعليمية، متمنية لهم كل 
التوفيق والنجاح واحلظ الطيب في 
أداء اختباراتهم، واستدركت بالقول 
«لكن النجاح ال يأتي إال باملثابرة 
واالجتهاد وااللتزام وال نأتي في 
آخر السنة نتذمر اذا لم نحصل على 
نتائج طيبة فبالتأكيد اذا لم نلتزم 
ولم نتواصل مع مدارسنا في جميع 
الفترات لن نحصــــل على نتائج 
طيبــــة ترضينا»، وأضافت «ومع 
ذلك انا متأكدة من حرص اجلميع 
من طلبــــة وأولياء أمور وقيادات 

النقابة والوزارة».
  مؤكدا ان النقابة حتتفل اليوم 
بالتجديد ألعضائها وزمالء العمل 
الوكالء املساعدين بدر الفريح وفهد 
الغيص ومحمد الكندري وترقية 
عبــــداهللا احلربي ورقية علي الى 
مديري عموم مناطــــق تعليمية، 
متمنيا ان تكون األبواب مفتوحة 
دائما بني اجلهتني لتحقيق الهدف 
املنشود في خدمة التربية وخدمة 
الكويت بشكل عام وعبر الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية بدر الفريح 
نيابة عنه وعن الوكالء املجدد لهم 
ومديري املناطق اجلدد عن عظيم 
امتنانه علــــى الثقة التي منحتها 
وزيرة التربية من خالل التجديد 
لهم، متمنيا ان يكون هو وزمالؤه 
عند حسن الظن في تنفيذ املشاريع 
واخلطــــط املســــتقبلية للوزارة 
وحتقيق أهــــداف التربية الرامية 
لالرتقاء بالعملية التعليمية، مشيدا 
التربية باالحتفال  مببادرة نقابة 
بهذه املناســــبة التي أقيمت على 
شرفهم، ومتوجها بالشكر اجلزيل 
للصحافة على جهودها وحضورها 

االحتفال. 

 الوكيل المساعد لشؤون الطرق بـ«األشغال» أكد أن الكويت في أعيادها الوطنية تفخر بما حققته من إنجازات عمرانية واقتصادية

 قال الوكيل املســــاعد لشؤون 
العامة  الطرق بوزارة االشــــغال 
م.حسني املنصور إن البالد وهي 
حتتفل باالعياد الوطنية تفخر مبا 
حققته من اجنــــازات على جميع 
العمرانيــــة واالقتصادية  الصعد 

واالجتماعية وغيرها.
لـــــ (كونا)    وأضاف املنصور 
ان الــــوزارة تعمل بجهود حثيثة 
لتســــجيل اجنــــازات، خصوصا 
التنموية لتحقيق  في مشاريعها 
توجيهات صاحب الســــمو األمير 
بالنهوض بالبالد لتصبح مركزا 

ماليا واقتصاديا دوليا.
  وذكر ان صاحب السمو األمير 
منذ توليه مقاليد احلكم وجه إلى 
جتهيز وتنفيذ الكثير من املشاريع 
الضخمة واملهمة في الكويت بدأت 

تظهر معاملها اآلن ويتلمسها جميع 
املواطنني على أرض الواقع.

  وأوضــــح ان هناك مشــــاريعا 
خاصة بالطرق يجــــري تنفيذها 
ويبلغ عددها تسعة مشاريع لطرق 
سريعة وتســــعة مشاريع اخرى 
فــــي طريقها الى جلنة املناقصات 
املركزية إضافة الى طريق جمال 
عبدالناصر الذي تصل قيمته الى 
٢٤٢ مليون دينار سيتم توقيعه 

خالل االسابيع املقبلة.
  وأفاد بأن مشروع جسر الشيخ 
جابر قيد الدراسة اآلن في اللجنة 
الفنية متهيدا لتوقيعه في االعياد 
الوطنية، مبينا ان وزارة االشغال 
تعمل على االنتهاء من تلك املشاريع 

في الوقت احملدد.
  وأشــــار الى ان هناك مشاريع 

طرق في املناطق السكنية اخلاصة 
يصل عددها الى ١٤ مشروعا بقيمة 
اجمالية تصل الى ١٥٠ مليون دينار 
إضافة الى مشاريع طرق سريعة 
حتت التنفيــــذ قيمتها التقريبية 

تصل الى ٦٠٠ مليون دينار.
  وعن املشاريع التسعة التي في 
طريقها الى جلنة املناقصات، قال ان 
هذه املشاريع يشمل بعضها طرق 
الثاني والثالث ودمشق  الدائري 
وامتداد الدائري اخلامس وامتداد 
طريق جمال عبد الناصر وامتداد 

طريق اجلهراء الى الدوحة.
  وأوضــــح انــــه مت االنتهاء من 
تصميم تلك املشــــاريع واالنتهاء 
من الوثائق اخلاصة بها ومت إرسال 
أربعــــة منها الى جلنة املناقصات 
املتبقية  وسيتم إرسال املشاريع 
في وقت الحق مبينا انه ســــيتم 
االعالن عنهــــا قريبا في اجلريدة 

الرسمية.
  وقال ان الوقت املتوقع لالنتهاء 
من تلــــك املشــــاريع يبلغ خمس 

ســــنوات، مشــــيرا الى ان جميع 
املشاريع الذي مت طرحها من قبل 
االشــــغال مت اخذ املوافقات عليها 

من قبل اجلهات املعنية.
  ولفت الى ان الوزارة لم تبت في 
مشروع تطوير الدائري الرابع ومن 
املتوقع طرحه كآخر مشروع في 
اخلطة، مبينا ان الوزارة ستتعاقد 
مع مستشار جديد إليجاد تصميم 
التطوير ملشاريع  يناسب عملية 

الطرق في البالد.
الى    وتقدم املنصور بالتهنئة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
العهد الشيخ  األحمد وسمو ولي 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ووزير 
العامة مبناسبة االعياد  االشغال 

الوطنية للبالد. 
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