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بشرى الزين
أكد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل على العالقات املتميزة 
التي تربط الكويت وڤيتنام خاصة ان الزيارة التي قام بها سمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد الى هانوي وافتتاح سفارة 
وقنصلي���ة هنا أعطى هذه العالقات افقا جديدا لتعزيز وتطوير 

عالقات الصداقة الثنائية.
وأشاد اجلاراهلل في تصريح للصحافيني لدى حضوره حفل 
العيد الوطني لڤيتنام الذي أقامه السفير نغوين ساو بدعم ڤيتنام 
للكويت في احملافل الدولية، مضيفا »كما نقدر للشعب الڤيتنامي 
نضاله لفترة طويلة من أجل احلرية في مرحلة تاريخية مضيئة 
ويناضل اليوم من أجل البناء والتطوير االقتصادي الواعد، مشيرا 

الى االهتمام الكويتي باالستثمار في هذا البلد الصديق.

من جهة اخرى قال وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل ان 
زيارة املنسق الدولي لش���ؤون املمتلكات واألسرى واملفقودين 
جينادي تاراس���وف الى الكويت تأتي في اطار مهمته املكلف بها 

من طرف األمني العام لألمم املتحدة بهدف التواصل.
واضاف اجلاراهلل نحن نقدر دور املنسق الدولي فيما يتصل 
باملمتلكات وملف األسرى واملفقودين الكويتيني، مشيرا الى رغبة 
الكويت ومن خالل جهود املنسق الدولي في ان تتمكن واالشقاء 

في العراق من اغالق هذه امللفات.
وح���ول زيارة وفد اللجنة العراقي���ة � الكويتية وتزامنها مع 
زيارة املنس���ق الدولي اوضح اجلاراهلل ان كل هذه االجتماعات 
تص���ب في مصلحة وهدف التوجه الغالق هذه امللفات، الفتا الى 
ان هناك اجتماعا مقبال للجنة الفنية بني البلدين لم يحدد مكانه 

بعد سيبحث جزءا من املتابعة املستمرة لهذه امللفات.
وح���ول ما يثار عن جتميد التعويضات العراقية املس���تحقة 
للكويت قال: ان التعويضات لها آلية محددة من خالل االمم املتحدة 

وال يسمح باالجتهاد فيما يتعلق بهذا االمر.
وفي رده عن موعد تس���لم املواطن فؤاد الربيعة بعد االعالن 
عن تس���لم خالد املطيري اعرب اجلاراهلل عن س���عادته بعودة 
خال���د املطي��ري ال�����ى بلده واهله، متمنيا ان يحمل املس���تقبل 
القريب تطورات ايجابية في موضوع فؤاد الربيعة، مش���يرا الى 
ان جلنة ملتابعة املركز التأهيلي س���تزور الكويت للتنسيق في 

هذا املوضوع.
ومن جانبه، أعرب س���فير ڤيتنام نغوين س���او عن سعادته 
باالحتفال بهذه املناس���بة التي تصادف الذكرى ال� 64 الستقالل 

بالده، معبرا عن تطلعه في ان يتعرف الشعب الكويتي اكثر على 
ڤيتنام التي توفر بيئة جاذبة لالستثمار والسياحة.

اوضح ساو ان الزيارة التي قام بها سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الى بالده منحت عالقات البلدين زخما كبيرا لتفعيل 
ع���دة مجاالت في التعاون بينهم���ا وخاصة في قطاع النفط بعد 

الزيارة التي قام بها وزير النفط الشيخ احمد العبداهلل.
كما لفت السفير الڤيتنامي الى الزيارة التي سيقوم بها رئيس 
الوزراء ووزير التعليم في حكومة بالده الى الكويت هذا العام في 
نوفمبر املقبل، مش���يرا الى ان هناك حتضيرات الجتماع اللجنة 
الكويتية � الڤيتنامية املشتركة في ديسمبر املقبل. حضر احلفل 
عدد من الس���فراء واعضاء الس���لك الديبلوماسي املعتمدين في 

الكويت.

ساو في االحتفال بالذكرى الـ 64 الستقالل ڤيتنام: اللجنة الڤيتنامية ـ الكويتية المشتركة تنعقد ديسمبر المقبل 

إبراهيم املشوطيالشيخة انتصار احملمد 

)متين غوزال(الشيخة انتصار واملشوطي مع املشاركني في الدورة

سفيرا لبنان د.بسام النعماني والڤاتيكان منجد الهاشم خالل احلفلخالد اجلاراهلل يشارك السفير الڤيتنامي قطع كعكة االحتفال سفيرا السعودية د.عبدالعزيز الفايز واألردن جمعة العبادي شاركا في احلفل

المرجان: علوم اإللكترونيات في العصر الحديث
لها مكانة بارزة في سير وتقدم النهضة العلمية

الرئيس السنغافوري: نأمل مزيدًا من التطور
في العالقات مع الكويت على مختلف األصعدة

أكد  � كونا:  بتاني )تايلن����د( 
رئيس سنغافورة ساليبان رامنثان 
عم����ق ومتانة أواص����ر الصداقة 
اللذين يجمعان بالده  والتعاون 
والكويت، معربا عن أمله في ان 
تشهد تلك العالقة مزيدا من التطور 

على مختلف األصعدة.
جاء ذلك خالل حفل عشاء أقامه 
سفيرنا لدى سنغافورة عبدالعزيز 
العدوان����ي على ش����رف الرئيس 
السنغافوري الليلة قبل املاضية 

وبحضور اعضاء السفارة.
الرئي����س رامنثان  واعتب����ر 
الكويت  الت����ي اتخذتها  اخلطوة 
بافتتاح سفارة لها في سنغافورة 
عامال مهما في تعزيز العالقات بني 

البلدين في كافة املجاالت.
العدواني في  الس����فير  وقال 
اتصال هاتفي مع »كونا« امس ان 
قبول الرئيس هذه الدعوة تعبير 
عن التقدي����ر واالحترام واملكانة 

اخلاصة التي يكنها لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.

واض����اف ان حف����ل العش����اء 
ساده جو ودي بعيدا عن الطابع 

يقيم النادي العلمي االحد املقبل 
مسابقة في االلكترونيات بعنوان 
»الدوائر االلكترونية وصيانتها« 

وتستمر اسبوعا.
وقال مش����رف القسم مشعل 
املرجان في تصريح صحافي امس 
ان علوم االلكترونيات في العصر 
احلديث لها مكانة بارزة وأهمية 
بالغة في س����ير وتقدم النهضة 
العلمية احلديثة، لذا كان علينا 
نحن املهتمني بهذه العلوم نشرها 
بني محبيه����ا وهواتها. وأضاف 
املرجان ان قس����م االلكترونيات 
بالن����ادي العلمي له دوره املميز 
العلمية  الهواية  في نش����ر هذه 
الهادفة في حياتنا بني اعضائه. 

واوضح ان املس����ابقة تهدف الى 
اكتش����اف االعطال املتواجدة في 
الدوائ����ر االلكترونية والتعرف 
ف����ي اخلرائط  عل����ى االخط����اء 
االلكترونية وحلها واجناز دائرة 
للهواة املبتدئ����ني وتعريفهم بها 
وكيفي����ة صيانتها. واش����ار الى 
ان املس����ابقة تضم جانبا نظريا 
وفيه يتم البحث واالطالع على 
كل القطع االلكترونية والتعرف 
على املصطلحات العلمية ملجال 
االلكترونيات من خالل مجموعة 
من االسئلة املطروحة. من جانبه، 
قال مدير املركز الرئيسي بالنادي 
عب����داهلل العويس ان املس����ابقة 
وض����ع لها ش����روط تتضمن ان 

يكون املش����ارك عضوا في قسم 
االلكترونيات ومجددا الشتراكه 
للعام احلال����ي 2009 الى جانب 
حصول����ه على املس����توى االول 
من الدورات املتخصصة بقس����م 
االلكترونيات. واضاف العويس 
انه مت تخصيص جوائز للفائز في 
املسابقة فور االنتهاء منها وحتديد 
املراكز الثالثة االولى الفائزة فيها 
لتشجيع االعضاء على التنافس 
الذي يفيدهم في حياتهم من خالل 
تعاملهم مع االجهزة االلكترونية 
الت����ي يتعاملون معه����ا بصفة 
يومي����ة والتي اصبحت ضرورة 
التي ال ميكن  من الضروري����ات 

االستغناء عنها.

الرئيس  الرسمي، حيث استذكر 
رامنثان حفاوة االستقبال والكرم 
التي صاحبت زيارته للكويت في 

نوفمبر من عام 2008.

النادي العلمي يقيم مسابقة في اإللكترونيات األحد المقبل

مشعل املرجان يقدم شرحا ألحد الطلبة

السفير عبدالعزيز العدواني يقدم هدية تذكارية إلى الرئيس السنغافوري

انتصار المحمد: الرياضة من أهم عناصر تنمية قدرات المعاقين
رندى مرعي

نظم���ت مجموع���ة »همتنا 
لديرتنا« الدورة االولى للبولينغ 
لذوي االحتياج���ات اخلاصة 
ونزالء دور الرعاية شارك فيها 
40 العبا وذلك في صالة كوزمو 
الش���يخة  للبولينغ وبرعاية 
انتصار احملمد، الرئيسة الفخرية 
ملجموع���ة همتنا لديرتنا التي 
قالت ان تنظيم هذه البطولة جاء 
من اجل مساعدة ذوي االعاقة 
واعطائهم الدفع املعنوي، اضافة 
الى تنمية وتقوية الفكر لديهم، 
اذ انهم بحاجة دائ مة الى اعانتهم 

ودعمهم.
وتابعت: ان الرياضة بشكل 
عام هي احدى وس���ائل الدعم 
التي يحتاجها هؤالء االشخاص 
والبولينغ هي احدى الوسائ ل 
التي ميكن من خاللها تدريبهم 
التفكير  بصورة جدية عل���ى 
املنتظ���م، وه���ذا الن���وع من 
البطوالت يساهم في توصيل 
درجة اهتمامن���ا بهم بصورة 

جيدة.
واشارت الى املساهمة والدعم 
اللذين يقدمهما الش���يخ طالل 
البولينغ  احملمد رئيس نادي 
والى ما تقدمه الشيخة شيخة 
العب���داهلل له���ذه الفئ���ة من 
ابناء الش���عب الكويتي مقدرة 
مساهماتهما ومساعدتهما بهذا 

الدعم.
ب���دوره، ق���ال امني الس���ر 
البولينغ س���الم  العام لنادي 
العرادة ممثال عن الشيخ طالل 
احملمد في ه���ذه البطولة، انه 
على اجلمي���ع تقدمي كل الدعم 
واملس���اندة ملواصلة املسيرة 
ملجموع���ة همتنا لديرتنا التي 
تعمل لصالح ابنائنا من ذوي 
االعاقة الذي���ن يحتاجون الى 

فيه���ا ذوو االعاق���ة احلركية 
واالعاق���ة البصرية والذهنية 
والسمعية واملنغولية وعليه 
اقيمت هذه الدورة بعد التنسيق 

مع الشيخ طالل احملمد.
وق���ال املش���وطي ان ذوي 
أثبتوا  االحتياج���ات اخلاصة 
من خ���الل هذه اللعبة قدرتهم 
على ممارسة هذه الرياضة آمال 
ان يضعها الشيخ طالل احملمد 
ضمن مسؤولياته االستراتيجية 
كونه املسؤول عنها في الكويت 

وآسيا.
الالفت حضور  وكان م���ن 
العبي املنتخب الكويتي لنادي 
البولينغ الذين حضروا ليعلموا 
املشاركني مبادئ اللعبة ويقدموا 

لهم الدعم.
 وفي املناسبة رحب الكابنت 
فاضل املوسوي مدرب املنتخب 
انهم مستعدون  بالفكرة قائال 
لتق���دمي اي ن���وع م���ن انواع 
املساعدة في حال ارادت اجلهة 
املنظمة ذل���ك، وفي حال أحب 
املشاركون هذه التجربة ال ضير 
من انشاء فريق بولينغ لذوي 
االحتياجات اخلاصة عند اثبات 

قدرتهم على أدائها.

حتى اليوم والتي تعمل على دعم 
املعاقني ودمجهم في املجتمع.

وقال املشوطي ان 70% من 
املعاقني يزاولون الرياضة وجاء 
تنظيم بطولة البولينغ ليشارك 

لذوي االحتياجات اخلاصة. من 
جهته، حتدث رئيس مجموعة 
همتنا لديرتنا ابراهيم املشوطي 
التي قامت بها  النشاطات  عن 
املجموعة منذ شهر ابريل املاضي 

الكثير من االهتمام.
وختم الع���رادة بالقول ان 
نادي البولينغ س���يقدم كل ما 
حتتاج���ه ه���ذه املجموعة من 
اجل النهوض بلعبة البولينغ 

40 مشاركًا في الدورة األولى للبولينغ لذوي االحتياجات الخاصة التي تنظمها مجموعة »همتنا لديرتنا«

تكريم الفائزين
فاز عادل السليطي )إعاقة جسدية( باملركز االول وعالء 
حسني )اعاقة ذهنية( في املركز الثاني، وفي املركز الثالث جاء 
سعيد الرشيدي )اعاقة ذهنية(. وقد قامت الشيخة انتصار 
احملمد بتوزيع دروع تكرميية على الفائزين، وتسلم سالم 
العرادة درعا تكرميية نيابة عن الش����يخ طالل احملمد، كما 
تسلم ابراهيم املشوطي ايضا درعا تقديرا جلهوده في هذا 

املجال، وأخرى لصالة كوزمو الستضافتها البطولة.

المجلس الثقافي البريطاني يحتفل
بأسبوع خدمة العمالء 11 الجاري

قال مدير املجلس الثقافي البريطاني في الكويت 
س���تيفن فوربس ان اسبوع خدمة العمالء، هو 
مبادرة من اململكة املتح���دة قام بقيادتها معهد 
خدمة العم���الء )ICS(، وقد مت تصميمه لزيادة 
التوعية بأهمية خدمة العمالء والدور احليوي 
الذي تلعبه في املؤسس���ة خالل شهر أكتوبر، 
واضاف: هذه هي فرصتنا للتعبير عن تقديرنا 
لعمالئنا الكرام وإظهار التزامنا املستمر بتحسني 
خدماتنا وكذلك لنقول »شكرا جزيال« ملوظفينا 

العاملني بقسم خدمة العمالء.
وتابع: خالل هذا االسبوع، سيقوم مدير املجلس 
الثقافي البريطاني ومديرو األقسام بالعمل مع 
فريق خدمة العمالء في قسم االستقبال الكتساب 
خبرة مباشرة في التعامل مع العمالء واإلجابة 
عن استفساراتهم،وباالضافة الى زيادة التوعية 
عن مفه���وم خدمة العمالء، فهذا االس���بوع هو 
فرصة اخرى لالستمتاع واالحتفال بالنجاحات 
وسيتمكن العمالء من املش���اركة في االنشطة 
واحلصول على اجلوائز، وطوال هذا االسبوع 

س���يحصل كل من يقوم بالتسجيل الختبار ال� 
IELTS عل���ى مناذج االمتحان��ات والس�����ي دي 
مجان��ا، باالضافة الى ذلك س���يحص��ل كل من 
يقوم بتسجيل اسمه لدورات اللغة االجنليزي��ة 
او دورات التحضي���ر الختبار ال���� IELTS على 
فرصة الدخول في الس���حب على دورة مجانية 
سواء للكبار او للصغار، واشار الى ان األنشطة 
ستتضمن أسئلة ومسابقات عن املجلس الثقافي 
البريطاني، وعرضا للوحات عمل قام بتصميمها 
صغار الدارسني للتعبير عن فكرتهم عن املدرس 
املثالي، وكذلك سيقوم املوظفون بسؤال العمالء 
عن مقترحاتهم بش���أن كيفية حتسني اخلدمات 
املختلف���ة التي نقدمه���ا، وباالضافة الى مناذج 
االمتحانات املجانية الختبارات ال� IELTS وفرصة 
احلصول على دورة مجانية، تتضمن اجلوائز 
هواتف محمولة، USB، تي شيرتات، أكوابا وجوائز 
اخرى كثيرة، وفي نهاية االسبوع سيحصل صغار 
الدارس���ني في املجلس على فرصة لالستمتاع 

مبشاهدة عرض الساحر.

»الزراعة«: دورتان حول تصميم
وإنشاء الحديقة المنزلية وإكثار النباتات

أعلن مدير ادارة اإلرشاد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية م.غامن السند عن تنظيم دورتني ضمن سلسلة 
الدورات التثقيفية للموسم الثقافي 2010/2009 الدورة االولى حتت 
عنوان تصميم وإنشاء احلديقة املنزلية للمواطنني وستعقد خالل 
الفترة من 18-2009/10/22 بقاعة التدريب مببنى الهيئة بالرابية 
في متام الساعة العاشرة الى الثانية عشرة ظهرا وسيحاضر فيها 

م.جمال عبداملوجود.
واشار الس���ند الى محاور الدورة االساسية والتي تتمثل في: 
أهداف انشاء احلدائق، القواعد االساسية لتصميم احلديقة، نظم 
تخطيط احلدائق، أنواع احلدائق، اساس���يات تخطيط وتنسيق 
احلديقة املنزلية، كيفية تقليم وتكاثر األشجار والشجيرات، القيمة 
التنسيقية لألشجار والش���جيرات، جتديد الشجيرات والشروط 

الواجب مراعاتها عند اختيار الشجيرات.
كما أفاد الس���ند عن تنظيم دورة تثقيفية ملوظفي الهيئة حول 
إكث���ار النباتات وذلك خالل الفترة م���ن 18-2009/10/22 في متام 
الس���اعة التاسعة حتى العاش���رة صباحا بقاعة التدريب مببنى 

الهيئة وسيحاضر فيها د.ساجنيف كروب.
وأهاب السند باإلخوة املواطنني والهواة واملهتمني الراغبني في 
التسجيل بالدورة إلى التوجه الى ادارة االرشاد الزراعي بالهيئة 

لتسجيل بياناتهم.

الجاراهلل: نقّدر حرص هانوي على دعم الكويت في المحافل الدولية
التعويضات العراقية المستحقة للكويت لها آلية محددة وال ُيسمح باالجتهاد فيها


