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م � �ن � �ص� ��ور:

م� � � �ع � � ��رف � � ��ي:

ال � �� �ع � � ��ال � � ��م

ص�� � � � ��اح�� � � � ��ب

ال� ���ع � ��رب � ��ي

ال� � � � �س� � � � �م�� � � ��و

ب� � �ح � ��اج � ��ة

أش � � ��اد ب� ��دور

إل��ى حكمة

عبداحلسني

ص�� � ��اح�� � ��ب
ال� � � �س� � � �م � � ��و

م� �ع ��رف ��ي في
امل�ست�شار عديل من�صور

ا�شاد الرئي�س امل�رصي ال�سابق امل�ست�شار عديل من�صور بالدور الذي ت�ؤديه دولة
الكويت ،بقيادة �سمو االمري ال�شيخ �صباح الأحمد ،يف تعزيز العمل العربي امل�شرتك
ودعم العمل االن�س��اين .جاء ذل��ك خالل زيارة ق��ام بها رئي�س املحكمة الد�س��تورية
احلايل امل�ست�ش��ار عديل من�ص��ور �إىل ال�س��فارة الكويتي��ة بالقاهرة لتهنئ��ة الكويت،
قي��ادة وحكوم��ة و�ش��عبا ،مبنا�س��بة العيد الوطن��ي ال��ـ 54والذكرى ال��ـ  24ليوم
التحرير .وقال من�ص��ور الذي كان يف ا�س��تقباله ال�س��فري الكويتي �س��امل الزمانان:
ان دول املنطق��ة والع��امل العرب��ي بحاج��ة �إىل «حكمة وحنكة �س��مو االم�ير «قائد
العمل االن�ساين» لقيادة دفة ال�س��فينة العربية �إىل بر االمان» .من جهته قال ال�سفري
الزمان��ان« :ت�رشفن��ا هذا ال�ص��باح با�س��تقبال امل�ست�ش��ار عديل من�ص��ور حيث قدم
حتياته لدولة الكويت وتهانيه مبنا�سبة العيد الوطني وذكرى التحرير» .وا�ضاف
ان امل�ست�ش��ار من�صور نقل حتياته ومتنياته �إىل �سمو االمري و�سمو ويل العهد ال�شيخ
ن��واف الأحم��د واحلكومة الكويتية و�ش��عب الكويت مبنا�س��بة احتف��االت الكويت
بالأعي��اد الوطنية .وذكر انه مت خالل اللقاء ا�س��تعرا�ض العالق��ات التي تربط بني
البلدين وال�شعبني ،حيث ا�شاد امل�ست�شار من�صور بعمق العالقات الثنائية.

النواف :دماء شهدائنا

نهضة الوطن

عبدالإله معريف يف امل�ؤمتر

ك�شف عبدالإله معريف عن ت�ضمن كتاب م�سرية كفاح الذي يحكي م�سرية �شقيقه املرحوم
عبداحل�سني حممد معريف كلمة خا�صة تف�ض��ل بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد عن
املرحوم ،الفتا �إىل ان �س��موه ا�ش��اد به وو�ص��فه ب�أنه �أحد رجاالت الكويت الذين �س��اهموا يف
نه�ضة الوطن التجارية والتنموية ،و�أنه احد رواد الرتاث البحري الكويتي.
وا�ضاف معريف ،خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي اقيم حول ا�صدار كتاب م�سرية كفاح ل�سرية
املرحوم عبداحل�س�ين مع��ريف يف فندق رادي�س��ون بلو ان �س��موه تناول اي�ض��ا يف كلمته قيام
معريف ب�صنع عدد من ال�سفن اخل�شبية لإحياء تراث الوطن ،و�أ�شهرها �سفينة الها�شمي التي
باتت احد معامل الكويت ال�سياحية ،فيما دخلت كتاب غيني�س لالرقام القيا�سية ،فيما عرف
عن املرحوم توا�ضعه اجلم وحبه لالخرين ،حيث ربطتني به عالقة �صداقة ومودة.
و�أو�ض��ح �أن املرحوم ا�ش��تهر عنه حبه العمال اخلري وم�س��اعدة الفق��راء واملحتاجني �إىل
جانب ان�ش��اء امل�ش��اريع اخلريية داخل الكويت وخارجها ،وان فكرة اعداد وتدوين م�سرية
املرحوم �سديدة لأنها �ست�شكل مرجعا للباحثني يف �ش�أن رجاالت الكويت.
وبني معريف ان الكتاب احتوى اي�ض��ا على كلمة ل�س��مو ال�ش��يخ نا�رص املحمد ،ا�شاد فيها
باملغف��ور وب�إجنازات��ه ودوره الكبري يف م�س�يرة الكويت يف خمتلف اال�ص��عدة ،مو�ض��حا ان

ف��ادي��ة السعد :اإلن��س��ان بعقله ال

ال� � � ��رج � � � �ي� � � ��ب:

�راس� � ��ا
س� � �ت� � �ظ � ��ل ن � � �ب� � � ً

ب��ج��س��ده يستطيع خ��دم��ة وطنه

ش� � � � �ه�� � � ��داؤن�� � � ��ا

ي�ل�ه��م أب �ن��اءن��ا معاني

األبرار سطروا

ال �ت �ض �ح �ي��ة وال� �ف ��داء
�أقامت حمافظة حويل حفال مبنا�سبة
الأعي��اد الوطني��ة وت�س��مية �ص��احب
ال�س��مو «قائدا للعمل الإن�ساين» ،وذلك
ال�شيخ احمد النواف
بح�ض��ور حمافظ حويل ال�ش��يخ احمد
الن��واف وعدد من �أع�ض��اء البعثات الديبلوما�س��ية يف �أر���ض املعار�ض مبنطقة
م�رشف .وقال ال�ش��يخ احم��د النواف ،يف كلمة ل��ه خالل احلفل� :إن��ه يف مثل هذه
الأي��ام يج��ب علين��ا �أن نذك��ر �ش��بابنا والأجي��ال القادمة بال��دور ال��ذي قام به
�ش��هدا�ؤنا الأب��رار الذين �ض��حوا بدمائهم م��ن �أجل ث��رى وطننا الغ��ايل ،م�ؤكدا
�أن دماءهم التي �أريقت �س��تظل نربا�س��ا يله��م �أبناءنا معاين الت�ض��حية والفداء
وااللتفاف حول قيادتنا احلكيمة متم�س��كني بنهج الآب��اء والأجداد ،وحمافظني
على الرتابط والوحدة الوطنية لكي تظل كويتنا احلبيبة واحة �أمن �أمان.

اخلبيزي عن سعي
االحت���اد األوروب���ي
لتغيير إج����راءات
ال�������ت�������أش�������ي�������رة :ال
ي��ؤث��ر ع��ل��ى طلبنا
إلل��غ��اء «الشنغن»
ق��ال مدي��ر ادارة اوروب��ا يف وزارة
ال�سفري وليد اخلبيزي
اخلارجي��ة ال�س��فري ولي��د اخلبي��زي
انهم مقبلون «على املراجعة من قبل االحتاد االوروبي بخ�ص��و�ص م�س�يرة الغاء
ت�أ�ش�يرة ال�ش��نغن عن املواطنني خالل اال�ش��هر املقبلة» ،م�ش�يرا �إىل ان هذا يعتمد
على «ح�س��ب برنامج الربملان االوروبي ،وان�ش��غاالته و�أولوياته» ،م�ضيفا «كما
اننا مازلنا بانتظار اال�س��تحقاقات الفنية املنوطة بوزارة الداخلية ب�ش���أن ا�صدار
اجلواز االلكرتوين».
وخالل م�ش��اركته االحتف��ال الذي نظمته ال�س��فارة البلغارية مبنا�س��بة العيد
الوطني يف مقر ال�سفارة يف اجلابرية ،ا�شار اخلبيزي ردا على �س�ؤال عن �سعي دول
االحتاد االوروبي لتغيري اجراءات الت�أ�ش�يرة بعد اح��داث باري�س االخرية ومدى
ت�أثريها على �س��عي الكويت لإلغاء الت�أ�ش�يرة ،قائال« :هي فق��ط للمرور بني دول
االحتاد ولي�س لطلب الكويت اي عالقة بذلك وامنا هو �سار كما خمطط له».

عبـــــــــلة العيســى:
إي� ��ق����اف ترشيح
 4آالف للوظائف
اإلش����������راف����������ي����������ة
اوقف��ت مدي��رة ادارة التطوي��ر
والتنمي��ة يف وزارة الرتبي��ة عبل��ة
العي�سى ك�شوف املر�شحني للوظائف عبلة العي�سى
اال�رشافي��ة البال��غ عدده��م � 4آالف مر�ش��ح �إىل حني مناق�ش��ة الي��ة جديدة حول
ت�س��كني قوائم االنتظار ال�س��ابقة ممن جتاوزوا املقاب�لات اال�رشافية وينتظرون
ت�سكينهم والبالغ عددهم اكرث من � 3آالف جمتاز.
وقال��ت :ارى ان يت��م انه��اء انتظ��ار كل املدرج�ين عل��ى قائمة االنتظ��ار منذ
�س��نوات يف خمتل��ف الوظا ُئ��ف اال�رشافية قبل تر�ش��يح ا�س��ماء جديدة و�ص��لت
ه��ذا الع��ام �إىل  4االف مر�ش��ح يف خمتلف التخ�ص�ص��ات ،مو�ض��حة انه يفرت�ض
اغالق الرت�ش��يحات يف بع�ض التحقيقات التي لدينا فيها قوائ��م انتظار �إىل حني
ت�س��كينهم فيه��ا ومن ثم يتم الرت�ش��يح م��رة اخ��رى اذ وجد �ش��اغر .وذكرت ان
الهي��كل التنظيمي اجلديد للمدار�س ال يوجد به م�س��مى رئي�س ق�س��م امنا رئي�س
�ش��عبة فيما مت دمج مواد مثل االجتماعي��ات والعلوم الفت��ة �إىل انها تعمل على
و�ض��ع خيارات اخرى لقوائم االنتظار كخط م�س�ير �آخر ي�س��تكمل فيه وظيفته
اال�رشافية التي ينتظرها.

الكتاب يوثق مرحل��ة تاريخية مهمة يف تاريخ الكويت واهله��ا ،وعالقتهم بالبحر والتجارة
والغو�ص ،واي�صالهم �إىل موانئ العامل.
من جهت��ه ،قال عبدالعزيز اخلطي��ب :ان الراحل قدم للوطن ال�ش��يء الكثري وهذا الكتاب
هو عرفان �ش��كر بكل ما حتمله الكلمة من مع��ان لرجل احب بلده ومتيز باجلانب االن�س��اين
وحتمل اكرب امل�س���ؤوليات وع�ش��قه غري املحدود للرتاث� ،إىل جانب ابداعات��ه يف فنون البحر
وال�سفن و�صناعة ال�سفن وال�سياحة والرتاث الكويتي ،وقيامه مب�رشوع حممدي واالحتفال
بالعمل ورحلة البوم املحمدي الكويتي.
ومن جانبه ،ا�ش��ار د .احمد بو�س��يدو �إىل ان �ص��احب ال�س��مو ال�شيخ �ص��باح الأحمد قام
بزيارة بوم الغزير لدى و�ص��وله �إىل املياه االقليمية الكويتية ،قائ�لا ان بوم الغزير وثق من
خالل و�ض��عه على العملة الكويتية التي �ص��درت م�ؤخرا ،وا�ش��ار �إىل ان �س��فينة الها�ش��مي
 2كاح��د معامل احل�ض��ارة الكويتية وال�س��فينة العمالقة البغلة الها�ش��مي  2واالحتفاالت
بتد�شينها وكذلك زيارة االمري الراحل ال�شيخ جابر الأحمد ،وزيارة االمري الوالد ال�شيخ �سعد
العب��داهلل طيب اهلل ثراهم��ا ،وكذلك ا�ست�ض��افة متحف هامبورج البحري ال��دويل  2واملتحف
البحري الرتاثي ومقتنياته وا�صدارات الها�شمي باللغتني العربية واالجنليزية.

أروع مالحــــــــم
ال� � � �ب� � � �ط � � ��ول � � ��ة

ا�س��تقبل حماف��ظ مب��ارك الكبري
الفري��ق اول احم��د الرجيب مبكتبه
طالب مدر�سة خالد بن الوليد وطالبات مدر�سة حف�صة مبنا�سبة م�شاركتهم
يف احتف��االت الكوي��ت باالعياد الوطنية .وا�ش��اد املحاف��ظ الرجيب باجلهود
التي قامت بها ادارة املدر�س��تني والطالب ،م�ض��يفا ان حمافظة مبارك الكبري
احتفلت مبنا�س��بتني غاليت�ين على قلوب اه��ل الكويت ،هما عي��د ميالد ملح
اخللي��ج دول��ة الكوي��ت التي تزه��و بحلته��ا اجلدي��دة برعاية وقي��ادة قائد
العمل االن�ساين �س��مو االمري ،والثانية االحتفاالت بتحرير الكويت من النظام
العراقي الغا�شم وذكرى �شهدائنا االبرار الذين �ضحوا بارواحهم فداء للوطن
و�سطروا اروع مالحم البطولة.
الفريق اول احمد الرجيب

امل � � � � �ج� � � � ��دل� � � � ��ي
مل� � � � ��وظ�� � � � �ف� � � � ��ي
«ال � �ه � �ي � �ك � �ل� ��ة»:
ن� ��أم� ��ل تطوير
ال� � � � � � �ع� � � � � � �م � � � � � ��ل
يف خطوة غري م�سبوقة على جميع
فوزي املجديل
م�ؤ�س�س��ات ووزارات الدولة والقطاع
اخلا�ص ،ق��ام الأمني الع��ام لربنامج �إع��ادة هيكل��ة القوى العامل��ة واجلهاز
التنفي��ذي للدولة ،فوزي املجديل با�ست�ض��افة موظفي الربنامج ممن يحملون
�شهادات عليا يف املاج�ستري والدكتوراه من خمتلف �إدارات الربنامج.
ويف بداي��ة اللقاء ال��ذي مت بح�ض��ور الأمني العام امل�س��اعد ل�ش���ؤون القوى
العاملة بن��در الرا�ش��د ،رحب املج��ديل باملوظف�ين ،مثمنا دورهم يف موا�ص��لة
ح�صولهم على �ش��هادات عليا يف خمتلف التخ�ص�صات مبا يحقق طموحاتهم
من جهة وي�س��اهم يف تطوير قدراته��م و�إمكانياتهم العلمية وما يعك�س��ه ذلك
على �أدائهم العملي يف الربنامج.
وق��ال :ان اجتماعن��ا الي��وم �س��يكون اجتماع��ا مبدئي��ا لإع��داد خطة عمل
م�س��تقبلية ت�س��اهم يف دفع م�س�يرة الربنامج وحتق��ق �أهداف��ه الوطنية التي
ن�سعى جميعا لتحقيقها.

اخل � � ��ال � � ��دي :اس � �ت � �ث � �م� ��ار ال � �ط� ��اق� ��ات
اإلب � ��داع� � �ي � ��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وامل� �ع� �ل� �م�ي�ن

�أك��دت املدي��ر الع��ام ملنطق��ة
الفروانية التعليمية بدرية اخلالدي
ان الطاق��ات االبداعي��ة للطلبة التي
تنب��ئ مبواه��ب واع��دة ه��ي حم��ل
متابع��ة م��ن املنطق��ة ال�س��تثمارها
مب��ا يع��ود بالنف��ع عل��ى املجتم��ع
ب�ش��كل ع��ام وعل��ى الطالب ب�ش��كل
خا���ص ،مم��ا يخل��ق مواطنا ق��ادرا
على التكيف واالنتاج مما ي�س��هم يف
مناء وتقدم الكويت.
وقال��ت اخلال��دي ،يف ت�رصي��ح بدرية اخلالدي
�ص��حايف عل��ى هام���ش رعايته��ا
املعر�ض العلمي املتنقل يف مدر�س��ة عبداهلل بن رواح��ة االبتدائية بنني مبنطقة
العار�ض��ية ،بح�ض��ور النواب ماجد مو�س��ى وحممد الرباك ،ان ا�س��تثمار هذه
الطاقات االبداعية للطلبة واملعلمني يعد ا�ض��افة لتميزهم يف ابتكار امل�ش��اريع
الهادف��ة التي ت�ؤك��د وجود جه��ود وطاقات جب��ارة نحو متيزه��م متمنية من
االدارات املدر�سية ا�ستثمار هذه الطاقات واالفكار االبداعية للطلبة واملعلمني.

�أعربت رئي�سة مبادرة ابتكار الكويت ال�ش��يخة فادية ال�سعد عن �سعادتها بفوز
طالبات مدر�س��ة النجاة لذوي االحتياجات اخلا�ص��ة باملركز الأول بجائزة ابتكار
لطالبات املدار�س على امل�ستوى املحلي لهذا العام انتقاال ملناف�سة املدار�س املت�أهلة
على م�س��توى اخلليج .و�أ�ش��ارت ال�س��عد خالل حفل م�س��ابقة ابت��كار للإعالن عن
نتائج وتوزيع اجلوائز على الفائزين بها على ال�ص��عيد املحلي �إال �أن فوز مدر�س��ة
النجاة لذوي االحتياجات اخلا�صة �أثبت ان االن�سان بعقله ال بج�سده ي�ستطيع ان
ي�شارك يف خدمة بلده فالتمكن اجل�سدي لي�س الأ�سا�س يف ذلك.

أمن حولي تطالب «البلدية» بوضع شبك

ال�سفري خالد الدوي�سان

م��ؤس �س��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة مت �ن��ح السفير
الدويسان جائزة التميز الديبلوماسي

منحت م�ؤ�س�س��ة «غرا���س رووت للديبلوما�س��ية» عميد ال�س��لك
الديبلوما�س��ي �س��فري دول��ة الكوي��ت ل��دى اململك��ة املتح��دة خالد
عبدالعزيز الدوي�سان جائزة التميز يف العمل الديبلوما�سي.
جاء ذل��ك خالل احتف��ال اقامت��ه امل�ؤ�س�س��ة ،و�أعلنت في��ه قائمة
ب�أ�س��ماء جوائزه��ا ال�س��نوية ،وكرم��ت في��ه اك�ثر ال�شخ�ص��يات
الديبلوما�س��ية االجنبية متيزا يف جمال الديبلوما�س��ية بالعا�صمة
الربيطانية لندن.
وذك��رت امل�ؤ�س�س��ة ان اجلائزة التي منحت لل�س��فري الدوي�س��ان
ج��اءت ل��دوره يف مكافح��ة التط��رف الدين��ي ،وتعزيز احل��وار بني
الأدي��ان وتنمية ثقافة الت�س��امح واح�ترام الآخر ودعمه للتوا�ص��ل
لتعزيز التعاي�ش ال�سلمي بني معتنقي خمتلف الأديان.
و�أ�ش��ادت امل�ؤ�س�س��ة بدور ال�س��فري الدوي�س��ان وعمله الد�ؤوب يف
الأو�س��اط الديبلوما�س��ية العاملة يف لن��دن ،و�إ�س��هاماته يف دعم كل
الفعالي��ات االجتماعي��ة ،م�ش�يرة اىل ان��ه يحظ��ى بتقدي��ر واحرتام
كبريين من جانب كل اع�ضاء الو�سط الديبلوما�سي ،وكذلك من قبل
احلكومة الربيطانية.
من جانبه �أعرب �سفري دولة الكويت خالد عبدالعزيز الدوي�سان،
يف كلمة مقت�ض��بة خالل ت�س��لمه اجلائزة عن خال�ص �شكره وتقديره
لكل �سفراء و�أع�ضاء ال�سلك الديبلوما�سي يف بريطانيا.

املهنا يشدد على أهمية التواصل مع اجلهات
ال� �ع ��ام ��ة واخل� ��اص� ��ة ف ��ي م �ن��اط��ق احملافظة

ل�ل�ح��د م��ن احل � ��وادث حت��ت ج �س��ر املارينا
طالب املدير العام ملديرية �أمن حمافظة ح��ويل بالإنابة العميد عبداهلل العجمي،
من بلدية الكويت �رضورة و�ض��ع �ش��بك فا�ص��ل بني االجتاهني ملنع مرور امل�ش��اة،
بهدف ت�أمني الطريق الواقع على �ش��ارع اخلليج العرب��ي وتفاديا لوقوع املزيد من
حوادث الده�س والوفاة املتكررة حتت ج�رس املارينا.
و�أ�ش��ار العجم��ي يف كت��اب �إىل بلدي��ة الكوي��ت� ،إىل وج��ود ج�رس م�ش��اة علوي ال
ي�س��تخدمه امل�ش��اة ما �س��بب ارتفاعا يف معدل حوادث الده�س والوفاة ،خ�صو�ص��ا
خالل احتفاالت الأعياد الوطنية و�إجازات نهاية الأ�سبوع.

امل������واص���ل��ات ت����دع����و مشتركيها
ل��س��داد م��ا عليهم م��ن مستحقات
دع��ت وزارة املوا�ص�لات م�ش�تركي اخلدم��ات الهاتفية �إىل �س��داد م��ا عليهم من
م�س��تحقات مالية تفاديا لنظ��ام القط��ع الآيل املربمج للخدمة الذي �س��تنفذه خالل
�شهر مار�س اجلاري بحق املتخلفني عن ال�سداد.
وقالت الوزارة يف بيان �ص��حايف �إن القطع الآيل املربمج �سي�س��بقه �إر�س��ال ر�سالة
حتذيرية �أوىل يف الثامن من ال�ش��هر اجلاري تليها ر�س��الة حتذيرية ثانية تر�سل �إىل
�أرقام هواتف ا�صحاب العالقة يف  15اجلاري.
و�أ�ض��افت �أنها �س��تقوم يف  22اجل��اري وعقب بث الر�س��الة التحذيري��ة الثانية
بقطع اخلدمة عن الهواتف التي تخلف �أ�ص��حابها عن ال�س��داد مو�ضحة �أن ال�سقف
املايل الذي يقوم بناء عليه احلا�س��ب الآيل ب�إدراج الرقم الهاتفي �ضمن قائمة القطع
املربمج هو  50دينارا للهواتف املنزلية و 100دينار للهواتف التجارية.

ال� �ع���واد« :ق �م��ة مت �ك�ين امل� � ��رأة» لرفع
صوت النساء العربيات في العالم كله

الفريق ثابت املهنا

�ش��دد حماف��ظ العا�ص��مة الفري��ق ثاب��ت املهن��ا عل��ى اهمية
التوا�ص��ل والتفاع��ل مع خمتلف اجله��ات العامة واخلا�ص��ة يف
جمي��ع مناطق املحافظة ،الفت��ا �إىل ان اللق��اءات التي يجريها مع
خمتلف �رشائ��ح املجتمع من �ش���أنها ان ترثي العمل امل�ؤ�س�س��ي
واملجتمع��ي وتدف��ع باجتاه حتقي��ق االه��داف املتوخ��اة منها.
جاء ذلك يف كلمة له خ�لال زيارته لديوانية امليل��م للرعيل االول
يف منطق��ة العديلي��ة بدعوة م��ن فريق نهت��م التطوع��ي ،التابع
ملركز الكويت للعمل التطوعي �ص��احب مب��ادرة العديلية مدينة
�ص��حية عاملية ،حيث كان يف ا�س��تقباله خمتار منطقة العديلية
ومنذر امليلم وكبار ال�سن واع�ضاء ديوان امليلم للرعيل االول.

األن� � � � � � � � � �ص � � � � � � � � ��اري :ت� � � ��دوي� � � ��ر
�وس� � � ��ع ف� � � ��ي «اإلط� � � � �ف�� � � ��اء»
م� � � � َّ

�أعلنت رئي�سة جلنة املر�أة العاملية رئي�س��ة قمة املر�أة «نحو متكني املر�أة» ب�شاير
الع��واد ،ان عدد امل�ش��اركات يف القمة بلغ حتى االن  600م�ش��اركة م��ن داخل دولة
الكويت وخارجها ،م�ؤكدة ان القمة ت�س��عى �إىل رفع �ص��وت املر�أة العربية ولي�س��ت
الكويتية فقط يف العامل كله.
وقال��ت العواد يف م�ؤمتر �ص��حايف ،ان هناك م�ش��اركات من منظم��ات دولية منها
املر�أة وال�س�لام العاملي وجمعي��ة العل��وم والتكنولوجيا واللجن��ة العربية للمر�أة
واللجنة العاملي��ة وجمعية املهند�س�ين الكويتي��ة ووزارة ال�ش��باب والأمم املتحدة
ومركز العمل التطوعي وغريها.

م� �ل� �ي ��ار و 400م� �ل� �ي ��ون دي� � �ن � ��ار قيمة
م� � �ش � ��اري � ��ع ال � � �ط� � ��رق ق � �ي� ��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ
�أك��د وكيل وزارة الأ�ش��غال امل�س��اعد لقطاع الط��رق م� .أحمد احل�ص��ان �أن م�رشوع
�إن�ش��اء و�إجناز و�ص��يانة الطرق والتقاطعات عل��ى اجلزء الغربي من �ش��ارع جمال
عبد النا�رص يعد مرحلة مهمة يف �أحد �أ�ض��خم م�شاريع البنية التحتية وتطوير �شبكة
الط��رق على ال�ص��عيد الدويل ،الفتا �إىل �أن «اال�ش��غال مطلوب منها طرح  40مناق�ص��ة
منها � 34س��تطرح خالل عام  ،2015مبينا �أن ميزانية القطاع للعام ،2016 /2015
مل تعتمد �إىل الآن وترتاوح بني  350و 380مليون دينار ،كا�شفا �أن امل�شاريع احلالية
جتاوزت قيمتها ملي��ار و 400مليون دينار ،وتتمثل يف ج�رس جابر بقيمة  738مليون
دينار ،وو�صلة الدوحة بـ  165مليونا ،وطريق اجلهراء بـ  260مليون دينار وطريق
جمال عبد النا�رص بـ  240مليونا.

اللواء يو�سف الأن�صاري

�أعل��ن املدي��ر الع��ام ل�ل�إدارة العام��ة للإطف��اء الل��واء يو�س��ف
الأن�ص��اري عزمه على �إج��راء تدوير مو�س��ع يف خمتل��ف قطاعات
الإدارة ،ب��دءا من من�ص��ب نائب املدي��ر العام وهم  3عم��داء ،مرورا
بالقيادات ذات املنا�صب الرفيعة واملتو�سطة.
و�أكد اللواء الأن�صاري �أن حركة التدوير تلك �سيتم عر�ضها على
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ال�شيخ حممد العبداهلل والذي
يعطي قطاع الإطفاء كامل االهتمام والرعاية.
وق��ال الأن�ص��اري :ان التدوي��ر املو�س��ع واملتوق��ع ينطل��ق م��ن
ا�سرتاتيجية الدولة يف ت�أهيل جميع اخلربات لتكون م�ؤهلة للعمل
يف �أي قط��اع ،بحيث تك��ون هناك دم��اء جديدة وطاق��ات متجددة
ترثي العمل وترفع من م�ستوى الأداء يف القطاعات املختلفة.

