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 أعرب في جلسته عن تقديره لجهود العاملين في الوزارة لتطوير التعليم

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
الســـيف  صباح امس في قصر 
برئاســـة رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، وبعد االجتماع صرح وزير 
الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان مبا يلي: اطلع 
املجلـــس في مســـتهل اجتماعه 
على الرسالة التي تلقاها صاحب 
السمو األمير من الرئيس باراك 
أوباما رئيـــس الواليات املتحدة 
األميركية الصديقـــة املتضمنة 
اجلهود املبذولة حلل مسألة النزاع 
ـ اإلسرائيلي سعيا  الفلسطيني 

لتحقيق السالم.
  كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب الســـمو األمير 
من األمـــني العام لالحتاد الدولي 
لالتصاالت د.حمادون اي توري 
واملتضمنة دعوة سموه للمشاركة 
في مؤمتر االتصاالت الدولي لعام 
٢٠٠٩ واملزمع عقده في جنيڤ في 

شهر اكتوبر املقبل.
  كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لسموه من صاحب السمو 
امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز 
آل سعودـ  رئيس برنامج اخلليج 
العربي لدعم منظمات األمم املتحدة 
االمنائية، واملتعلقة باألنشـــطة 
واالجنازات التي حققها البرنامج 
منذ انشائه واملشاريع التي قام 

بتمويلها.
  كما اطلع املجلس على الرسالة 
التي تلقاها سمو رئيس مجلس 
العام لإلعالم  املدير  الوزراء من 
اخلارجي بفرنســـا كريســـتني 
الرغبة في  أوكرانت واملتضمنة 
زيارة الكويت لعرض مشـــاريع 

اذاعة مونت كارلو الدولية.
  ثم استمع املجلس الى شرح 
قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح حول نتائج املشاركة في 
اجتماعات الدورة اخلامسة عشرة 
لقمة حركة عـــدم االنحياز التي 
عقدت في شـــرم الشيخ مؤخرا، 

 دارين العلي
  بدأ التشــــغيل املتزامن بني الكويت وقطر 
أمس بشبكة الربط الكهربائي اخلليجي بجهد 
٤٠٠ كيلو ڤولت بحضور وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشــــريعان. وقال الوزير الشريعان في 
تصريح صحافي انه مت التشغيل املتزامن مبحطة 
الفاضلي في الســــعودية التي ترتبط مبحطة 
الــــزور في الكويت بخطــــني هوائيني وترتبط 
مبحطة سلوى في قطر بخطني مماثلني بعد اخذ 
التدابير الالزمة. وأكد ان العمليات التشغيلية 
تعد خطوة أساســــية مهمة وفاعلة في حتقيق 
اهداف انشاء شبكة الربط الكهربائي اخلليجي 
وهو تعزيز أمن واستقرار شبكات الدول وخفض 
احتياطي توليد الطاقة الكهربائية ملجلس التعاون 
اخلليجي وكذلك تبادل جتارة الطاقة بني دول 

اخلليج حسب االتفاقيات املوقعة بينها.
  واضاف الشريعان ان الربط اثبت فاعليته في 
يومه االول في الساعة الواحدة ظهرا بعد خروج 
احدى وحدات التوليد في محطة ام سعيد في قطر 
بقدرة ٢١٥ ميغاوات ومت تعويض ذلك الفاقد خالل 
مساهمة وحدات محطة الزور العاملة حلظيا. 
واثنى الشريعان على جهود العاملني في الوزارة 
كما اعرب عن شــــكره ملؤسسة االمة القطرية 
للكهرباء واملاء ومؤسسات الكهرباء في الدول 
االعضاء المتام تنفيذ هذه املرحلة من املشروع 

التي تكللت في يومها االول بالنجاح.
  وأوضح رئيــــس مجلس ادارة هيئة الربط 

الكهربائي اخلليجي يوسف جناحي ان اخلطة 
تتضمن في دول املرحلة االولى تشغيل الدائرة 
االولى من الكيبل البحري الواصل بني شــــبكة 
كهرباء البحرين والشــــبكة الرئيسية للهيئة 
بالسعودية عن طريق شبكتي قطر والكويت 
صباح اليوم الثالثاء، ومن ثم يعقب ذلك التشغيل 
التزامني الفعلي بني شــــبكة البحرين وكل من 
شبكتي قطر والكويت مجتمعتني صباح غد. من 
جانبه، ذكر مدير الصيانة بالهيئة محمد الشيخ 
ان شــــبكة اململكة العربية السعودية مرتبطة 
بشبكة هيئة الربط الكهربائي اخلليجي من خالل 
محطة حتويل للذبذبة (٥٠ ٦٠/ ســــايكل) ومت 
من خاللها بنجاح نقل جتريبي للطاقة بني كل 

من السعودية وقطر وبني السعودية والكويت. 
ومن املتوقع ان يكتمل تشغيل مشروع الربط 
اخلليجي كامال مبراحله الثالث خالل عام ٢٠١١ 
كأحد اهم اجنازات العمل املشترك بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وهو مشروع يسعى ملشاركة 
الدول املترابطة في احتياطي كهربائي مطلوب 
سيخفض احتياطي قدرات التوليد الى نصف 
اجمالي االحتياطي املطلوب. ويعول ان يؤدي 
مشروع الربط املوحد الى االستغناء عن بناء 
محطات توليد الكهرباء وتزيد قدرته االجمالية 
على ٥ آالف ميغاواط، اضافة الى تقدمي مساندة 
إستراتيجية حال تعرض أي من دول املشروع 

لالنقطاع الكهربائي حتت أي حالة كانت. 

اللجنة األوملبية الدولية بتعليق 
عضوية الكويت في اللجنة اعتبارا 
من نهاية شهر يوليو احلالي الى 

نهاية شهر ديسمبر املقبل.
  وأكد الروضـــان ان احلكومة 
جادة في تعديل القوانني الرياضية 
الكويتية التي تتعارض مع ميثاق 
اللجنة األوملبية الدولية وإحالتها 
بعد ذلك الى مجلس األمة ليتخذ 
قرارا بشأنها، معربا عن أمله ان 
«يقر مجلـــس األمة هذا التعديل 
حتى يتم االنتهاء من هذه املشكلة 

بشكل نهائي».
  ومـــن جانـــب آخـــر، ناقش 
املجلس تقريرا عن اجنازات وزارة 
التربية في التعليم اإللكتروني، 

  كما بحث املجلس الشـــؤون 
التقارير  السياســـية في ضوء 
املتعلقـــة مبجمـــل التطـــورات 
الراهنة على الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي، 
ادانته  حيث عّبر املجلـــس عن 
واستنكاره الشديدين للهجمات 
االنتحارية اإلرهابية التي وقعت 
في فندقني في جاكرتا باجلمهورية 
االندونيسية والتي أسفرت عن 
وقوع عدد من القتلى واجلرحى 
األبرياء. وقـــد عّبر املجلس عن 
تعازيـــه ومواســـاته لرئيـــس 
اندونيسيا وللشعب  جمهورية 
االندونيســـي الصديق وألســـر 

الضحايا خاصة. 

التي مت خاللها التأكيد على االلتزام 
الشـــعب  القوي مبواصلة دعم 
الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية 
عاصمتها القدس الشـــريف، كما 
احـــاط املجلس علمـــا بفحوى 
اللقاءات التي عقدها مع نظرائه 
وزراء خارجية حركة عدم االنحياز 
على هامش تلك االجتماعات التي 
مت خاللها بحث العالقات الثنائية 
مع الكويت والقضايا ذات االهتمام 

املشترك.
  كما استمع املجلس الى شرح 
قدمه وزير الشؤون االجتماعية 
العفاسي حول  والعمل د.محمد 
نتائـــج زيارته الى مدينة لوزان 
السويســـرية مؤخرا، وفحوى 

اجتماعه مع رئيس اللجنة األوملبية 
الدولية جاك روغ والذي استهدف 
بحـــث موقف اللجنـــة األوملبية 
الكويتية،  الرياضة  الدولية من 
حيث مت االتفاق على منح الكويت 
مهلة جديدة تنتهي في نهاية العام 
احلالي شـــريطة التعهد بتعديل 
القوانني الرياضية املتعارضة مع 

امليثاق األوملبي.
  وقد أشـــاد املجلس باجلهود 
التي يبذلها العاملون في وزارة 
الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 
من اجل معاجلة أوضاع النشاط 

الرياضي في الكويت.
  وقـــال الروضـــان ان مجلس 

الى شرح  حيث استمع املجلس 
قدمته د.موضي احلمود وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي، 
حول خطة وزارة التربية إلدخال 
أحدث التطبيقات التكنولوجية في 
مدارس ومناهج املراحل التعليمية 
املختلفة خلدمة العملية التربوية 
بهدف تطوير التعليم وخلق جيل 
واع يتعلم ذاتيا ويكون قادرا على 
مواكبة التطورات العاملية خلدمة 
البـــالد واالرتقاء بـــدور الطالب 
ليكون متعلما وليـــس متلقيا، 
وبـــدور املعلن ليكـــون موجها 

للعملية التربوية.
  كما شـــرحت للمجلس مزايا 
وفوائد التعليم االلكتروني، وكذلك 

الوزراء وافق من حيث املبدأ على 
طلب وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي بتعديل 
القوانـــني الرياضيـــة الكويتية 
التي تتعارض مع ميثاق اللجنة 

األوملبية الدولية.
  وأضاف الوزير الروضان ان 
الوزير العفاســـي سيقوم خالل 
املقبلة بعـــرض تعديل  األيـــام 
الرياضية على مجلس  القوانني 
الوزراء إلقرارها، ومن ثم احالتها 

الى مجلس األمة.
  وأضاف ان مجلس الوزراء أعرب 
عن خالص شكره للدور «الفعال» 
الذي قام به الوزير العفاسي خالل 
وجوده فـــي لوزان بتأجيل قرار 

املشاريع املطلوبة لتنفيذ التعليم 
االلكتروني التي تتلخص في توفير 
وجتهيز أجهـــزة خدمة ضخمة 
وتوفير املواد العلمية التفاعلية، 
الكويت  إلى جانب انشاء بوابة 
التعليميـــة وتوفير الشـــبكات 
الالســـلكية للمـــدارس وأجهزة 
محمولـــة ومتنقلـــة وتخطيط 
وتنفيذ حملة إعالمية شـــاملة 

لبناء وعي لدى اجلمهور.
  وقد عّبر املجلس عن تقديره 
للجهود املشـــكورة التي يبذلها 
العاملون في وزارة التربية بهدف 
تطوير التعليم في البالد واالرتقاء 
باملسيرة التعليمية مبا يتناسب 

مع التطورات العاملية.

 مجلس الوزراء اطلع على خطة «التربية» إلدخال أحدث التطبيقات التكنولوجية في المناهج

 المجلـس اطلـع علـى رسـالة أوبامـا لألميـر حـول جهـود حـل النـزاع الفلسـطيني 
اإلسـرائيلي ودعوة سـموه للمشـاركة في مؤتمـر االتصـاالت الدولي فـي جنيڤ أكتوبـر المقبل

 الموافقـة مبدئيًا على تعديـل القوانيـن الرياضية الكويتية التـي تتعارض مع ميثـاق اللجنة األولمبيـة الدولية

 التجديد للوكالء المساعدين القراوي وعمادي والخالد  

 وافق مجلس الوزراء امس على مشــــروع 
مرســــوم بتجديد تعيني مطلق القراوي وكيال 
مساعدا في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
ملدة ٤ سنوات. ويشغل القراوي حاليا منصب 
وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية املساعد 
لشؤون التنسيق الفني والعالقات اخلارجية 
واحلج. وقال املستشار راشد احلماد في تصريح 
لـ«كونا» عقب االجتماع االسبوعي ملجلس الوزراء 
ان املجلس وافق ايضا على مشــــروع مرسوم 
بتجديد تعيني فريد عمادي وكيال مساعدا في 

وزارة االوقاف والشــــؤون االســــالمية ملدة ٤ 
ســــنوات. ويشغل عمادي حاليا منصب وكيل 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية للشؤون 
االدارية واملالية. مــــن جهته قال وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان 
مجلس الوزراء وافق على مشــــروع مرســــوم 
بتجديد تعيني طارق اخلالد وكيال مساعدا في 
ديوان اخلدمة املدنية. ويشــــغل اخلالد حاليا 
منصب وكيل ديوان اخلدمة املدنية املســــاعد 

لشؤون البعثات ومركز نظم املعلومات. 

  بدأ أمس بجهد ٤٠٠ كيلو ڤولت

 لطفل إيطالي ومواطنة قادمين من تايلند  لسد احتياجات الوزارة من األطباء والممرضين والتخصصات األخرى

 عائشة الجالهمة
  اكد الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية املساندة د.يوسف 
النصف في تصريح صحافي انه 
بعدما متت املوافقة على اعطاء 
٢٠٠٠ درجة وظيفيـــة لوزارة 
الصحة من فئة غير الكويتيني 
التمريضـــي  الطاقـــم  تشـــمل 
واالطباء واختصاصات اخرى 
مما حتتاجه وزارة الصحة فقد 
مت نقـــل هذا العـــدد الى مديرة 
ادارة التمريض وقد طلب منها 
حتديد االحتياجات الفعلية من 
التمريضية في  التخصصـــات 
املستشـــفيات احلالية وحتديد 
الدول التي سيتم استقدام الطاقم 
الطبي منها اضافة الى تشكيل 

التمريض  ادارة  الوفـــود مـــن 
الالزمة لزيارة تلك الدول مؤكدا 
انها اجلهة املختصة وهي على 
دراية تامة باالحتياجات الفعلية 
حســـب التخصـــص واجلنس 
واجلنسية. واضاف د.النصف 
ان هذه املطالبة رفعت في عهد 
االخ روضان الروضان ثم بعد 
ذلك تبناها وزير الصحة د.هالل 
الساير ومت عرضها على مجلس 
الوزراء ومجلس اخلدمة املدنية 
حيث متت املوافقة على تخصيص 
هذه الدرجات الحتياجات الوزارة 
الفعليـــة. وبـــني د.النصف ان 
الزيادة ستساعد على تغطية بدل 
االستقاالت والتوسعة االميرية 

واالنشاءات احلديثة. 

 أعلنت وزارة الصحة الليلة املاضية عن تسجيل إصابتني جديدتني 
بإنفلونزا اخلنازير لطفل ايطالي ومواطنة قريبة ألحد املصابني املسجلني 

أخيرا ليصل عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ٥٣ إصابة.
  وقال املتحدث الرسمي باســــم الوزارة د. يوسف النصف لـ «كونا» 
ان الفحوصــــات املخبريــــة أكدت إصابة احلالتــــني القادمتني من تايلند 
بڤيروس (اتش ١ ان ١) وسيتلقيان العالج الالزم في مستشفى األمراض 
السارية، مشــــيرا إلى أن حالتهما مستقرة. وذكر د.النصف ان الوزارة 
تتابع الوضع الصحي املتعلق مبــــرض (اتش١ ان١) بصورة دقيقة مع 
استعداد كافة املرافق الصحية واجلهات املختصة للتعامل مع أي طارئ 
وذلك طبقا لقواعد وتوصيات منظمة الصحة العاملية. وأكد أن الوزارة 
قامت باتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة باحتواء املرض من خالل الرصد 
واملراقبة جلميع احلاالت مشيرا إلى أن معظمهم متاثل للشفاء وغادروا 

املستشفى وعادوا ملمارسة حياتهم الطبيعية.
  يذكــــر ان فترة الشــــفاء من هذا الوباء ال تزيد عــــن بضعة أيام ولم 
يعد هذا املــــرض خطيرا كما كان متوقعا ومعظم احلاالت التي أصيبت 
بالڤيروس كانت إصاباتهم خفيفة ومتاثلوا للشفاء ومن املتوقع توافر 

التطعيم في البالد نهاية العام احلالي. 

 الشريعان: الربط المتزامن بين الكويت وقطر 
  في شبكة الربط الكهربائي الخليجي أثبت فاعليته

 اعتماد ٢٠٠٠ درجة وظيفية 
  لغير الكويتيين في «الصحة»

 إصابتان جديدتان بإنفلونزا الخنازير
  ترفعان المسجلين في الكويت إلى ٣٥

 رئيس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع بحضور الشيخ د.محمد الصباح

 طارق اخلالد فريد عمادي مطلق القراوي

 د.بدر الشريعان متوسطا عددا من العاملني في مشروع الربط الكهربائي اخلليجي


