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العثمان يشيد بالفهد الحمود تشكل لجنة ألوبريت »صحراء وسواحل«

أشاد رئيس اللجنة االسكانية وأمني السر 
الوطنية الشعبية االعالمي محمد  للحملة 
العثمان بالش���يخ احمد الفهد الذي يعمل 
حلل مش���كلة مجمع الصوابر ورفع الظلم 

عن قاطنيه.
وقال العثمان: هناك رجال مخلصون قاموا 
بالكثير من اجل حل هذه املشكلة واملناداة 

بحلها امثال وزير االش���غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ورئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي وأعضاء اللجنة 
االس���كانية مبجلس االمة وعضو املجلس 
البلدي الس���ابق م.فاطمة الصباح وعضو 
مجلس االمة د.يوسف الزلزلة وعضو املجلس 

البلدي د.عبدالكرمي السليم.

شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود جلنة برئاس���ة الوكيل املساعد 
لألنش���طة الطالبية دعيج الدعيج للقيام بأعمال 
اوبريت »صحراء وس���واحل« والذي س���يعرض 
 مبناس���بة اس���تضافة الكويت لل���دورة الثالثني

ملؤمت���ر القمة ملجل���س التعاون ل���دول اخلليج 
العربية.

»الصحة«: اختيار 40 مدققاً لبرنامج االعتراف
حنان عبدالمعبود

اعلنت مدي���رة ادارة ضبط اجلودة ف���ي وزارة الصحة د.بثينة 
املضف عن صدور قرار اداري يقضي بتش���كيل فريق عمل الختيار 
م���ا يقارب من 40 مدققا لبرنامج االعت���راف من االطباء واملمرضني 
والعاملني في وزارة الصحة، وقالت املضف في تصريح صحافي ان 
املدققني الذين سيتم اختيارهم س���يقومون بزيارات للمستشفيات 
الثالث التي مت اختيارها وهي اجله���راء واالميري والرازي لتقييم 

تطبيق معايير اجلودة بها.
واضافت ان املدققني الذين سيقع عليهم االختيار سيتم تدريبهم 
من قبل الهيئة الكندية متهيدا لتوزيعهم على املستشفيات، الفتة الى 
ان الشروط التي س���يتم على اساسها االختيار تتمثل في ان يكون 
املتقدم كويتي اجلنسية وان يكون »اختصاصي« فما فوق، كما يجب 

أن تتوافر لديه خبرة ال تقل عن 6 سنوات.

المضف: عملهم يختص بتطبيق معايير الجودة

تسجيل 19 إصابة جديدة بڤيروس 
»إتش1 إن1« خالل األسبوع الجاري

انخفاض كبير في معدل اإلصابات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 اصابة جديدة 
بڤيروس اتش1 ان1 في البالد خالل االسبوع اجلاري، 
ما يش����ير الى انخفاض كبير ف����ي معدل االصابات 

مقارنة بالفترة املاضية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة د.قيس الدويري 
ل� »كونا« ان اجمالي عدد احلاالت التي مت تسجيلها 
في البالد منذ ابريل املاضي بلغ 8586 حالة معظمها 
حاالت بسيطة وش����فيت متاما وعاد اصحابها الى 

ممارسة حياتهم الطبيعية.
ودعا د.الدويري املواطنني واملقيمني الى االلتزام 
باالرشادات الوقائية للحد من انتشار العدوى باملرض. 
واشار الى وجوب الغس����يل املستمر لاليدي باملاء 
والصابون واس����تخدام املطه����رات ومراعاة تغطية 
االنف والفم واستخدام املناديل الورقية عند السعال 
او العطس والتخلص منها بعد استخدامها بالطريقة 

اآلمنة.

السفير صالح: نتمنى أن تشهد العالقات االقتصادية
بين مصر والكويت المستوى المتميز ذاته من العالقات السياسية

أسامة أبوالسعود
أنهت اللجنة التحضيرية الكويتية � املصرية برئاس����ة 
مساعد وزير اخلارجية املصري للشؤون العربية السفير 
عبدالرحمن ص����الح ومدير ادارة الوط����ن العربي بوزارة 
اخلارجية السفير جاسم املباركي اعمالها امس بعد االتفاق 
على عدد من املشروعات ومذكرات التفاهم بني البلدين في 
مجاالت الس����ياحة والتربية والثقافة واالعالم والتخطيط 
واإلس����كان متهيدا لعرضها على اللجنة العليا الكويتية � 
املصرية التي ستعقد اعمالها االحد واالثنني املقبلني برئاسة 

وزيري خارجية البلدين.
واشاد السفير عبدالرحمن صالح مببادرة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد وتبرع سموه ب� 500 مليون 
دوالر وكذلك تبرع خادم احلرمني الش����ريفني ايضا ب� 500 
مليون دوالر للمس����اهمة في مشروعات التنمية في العالم 

العربي.
واضاف: لقد جئنا من مصر في وفد مكون من 21 من كبار 
املسؤولني املصريني من 311 وزارة وهيئة حكومية مصرية 
ليمثل����وا جميع جوانب النش����اط االقتصادي واالجتماعي 
والتنموي والتعليمي واخلدمات في جمهورية مصر العربية، 
مشيرا الى ان اللجنة تهدف الى جمع النظراء من املسؤولني 
في اجلانبني من اجل تطوير التعاون وبالتالي يتم البناء في 
كل دورة على ما مت حتقيقه في الدورات السابقة واشار الى 
ان العالقات املصرية � الكويتية عالقات وثيقة وعميقة وشدد 
على انه على الصعيد السياسي فإن آراءنا  وافكارنا متطابقة، 
موضحا ان وزيري خارجية البلدين سيستعرضان جميع 
املشاورات في املجال السياسي واملجاالت الفنية والتي شغلت 
اجلانب االكبر من االجراءات التحضيرية على مستوى كبار 
املسؤولني، والعالقات في املجاالت االقتصادية بشكل يتناسب 
مع العالقات السياسية والوزراء سيوقعون عددا من االتفاقيات 
اجلديدة بني البلدين في مجاالت التعاون الثقافي والعلمي 
والتربوي، ومجال اجلم����ارك والتخطيط القومي واالعالم 
والسياحة ولقد استعرضنا املبادرة الكويتية الكرمية املتعلقة 

بتوفير متويل للمشروعات املتوسطة والصغيرة في اطار 
القمة االقتصادية التي استضافتها الكويت ومبادرة صاحب 
السمو األمير وتباحثنا في امكانيات تنفيذها خصوصا انه 
كان لدينا ممثلون عن الوفد بالصندوق االجتماعي املصري 
والذي ميث����ل محاور اآللية اخلاصة بتمويل املش����روعات 
املتوسطة والصغيرة، كما تشاورنا حول امكانيات تطوير 
س����بل رعاية اجلالية املصرية املوجودة في الكويت والتي 
يفخر بها اجلانبان ملساهمتها في مجاالت التنمية والتعليم 
في الكويت وحتس����ني اخلدمات املقدمة لهذه اجلالية وذلك 
من خالل التشاور مع السفارة والنقابة املصرية واجلهات 

الوطنية الكويتية التي تبذل جهدها في هذا الشأن.
ولفت ال����ى ان الوزيرين يوقعان في نهاية االجتماعات 
على االتفاقيات التي مت التش����اور بشأنها والتي مت اعدادها 
وس����يكون هناك اتفاق خاص في مج����ال التعاون الثقافي 
والعلوم والرياضة، والعلمي واالعالمي للفترة 2011/2010 
وهناك اتف����اق بالتعاون في املجال الس����ياحي واجلمركي 

واالسكان والتخطيط.
وأكد ان مبادرة صاحب السمو األمير كانت تهدف لتمويل 
املشروعات العربية ب� 2 مليار دوالر النشاء صندوق التنمية 
الذي ستوكل مهمة ادارته الى الصندوق العربي للتنمية وقد 
كان االتفاق ان مصر ستسهم في هذه التسهيالت اجلديدة 
لتشجيع هذه املبادرة باالضافة الى اننا تشاورنا مع االخوة 
في الكويت حول امكانية االس����تفادة من جتربة الصندوق 
االجتماع����ي في مصر ألن لديه خب����رة كبيرة في التمويل 

واالشراف على املشروعات الصغيرة.
يستفيد منها الكثير من محدودي الدخل وتفيد في خلق 
وظائف جديدة وميكن االستفادة من هذه التجربة في الدول 
العربية وكاحدى آليات تنفيذ مبادرة صاحب السمو وسيتم 
ذلك من خالل التنس����يق مع الصندوق العربي وقد اكتمل 
للصندوق احلد االدنى من النصاب والكويت مشكورة قدمت 
مساهمة كبيرة 500 مليون دوالر واململكة العربية السعودية 
قدمت مساهمة مماثلة للكويت وهناك مجموعة من الدول 

قدمت مساهمات منها مصر وهناك دول اخرى بصدد اعالن 
مساهمتها، اآلن نحن بصدد بحث آليات التنفيذ.

وفيما يتعلق مبذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها بني 
وزيري خارجية البلدين قال: هناك جلنة يجتمع فيها كبار 
املس����ؤولني من اجلانبني كل وزارة تق����وم مبراجعة تنفيذ 
املتعاون عليه في جميع املجاالت وكل اجلوانب تتم معاجلتها 
من خالل جلان فرعية ملراجعة ما مت االتفاق عليه في العام 
املاضي. وهناك محاولة لتطوير هذا التعاون في املستقبل 
من خالل توقيع اتفاقيات او من خالل برامج مشتركة، وردا 
على تساؤل حول االزمة املصرية – اجلزائرية االخيرة اكد 
مساعد وزير اخلارجية املصري للشؤون العربية السفير 
عبدالرحمن صالح ان الس����لطات املصرية كلفت الشركات 
املصرية املتضررة من احداث مباراة مصر واجلزائر األخيرة 
بعمل حصر ش����امل جلميع اضرارها ف����ي اجلزائر وقيمة 
التعويضات املطلوبة، مشددا على ان الشركة التي يشملها 
التأمني ستحصل على التعويضات املقررة من شركات التأمني 
بينما سيتحمل االخوة في اجلزائر قيمة التعويضات للشركات 

غير املؤمن عليها واصفا األمر بأنه ليس محل خالف.
وقال الس����فير صالح ان هذه االزمة بني مصر واجلزائر 
عابرة ومجرد هفوة من بعض املشجعني املتحمسني ووسائل 
االعالم واصفا العالقات املصرية – اجلزائرية بأنها وثيقة 
جدا وليس����ت وليدة اليوم وامنا تعود لعقود طويلة حتى 
قبل اس����تقالل اجلزائر وخاصة في مجال االستثمار ورأى 
ان رأي العقالء واحلكماء هو الذي يس����ود اليوم، مش����يرا 
الى ان االتصاالت ش����به يومية بني وزيري خارجية مصر 
واجلزائر، فضال عن التصريحات الصادرة عنهما من اجل 
تهدئ����ة االمور وجتاوز هذه االزمة العابرة وهذه الهفوة مت 

اجتياز العديد مثلها من قبل.
وتوقع السفير صالح عودة جميع املصريني الذين رجعوا 
الى بلدهم نتيجة لهذه االزمة العابرة عقب اجازة عيد االضحى 
املبارك كما ستعود املصالح املصرية التي اضيرت في اجلزائر 

الى سابق عهدها وسترجع للعمل مرة اخرى.

اللجنة التحضيرية ألعمال اللجنة العليا المصرية ـ الكويتية أنهت أعمالها استعدادًا للقاء وزيري خارجية البلدين األحد

التعويض�ات وتقدي�ر  األض�رار  بحص�ر  المتض�ررة  الش�ركات  وكلفن�ا  »هف�وة«..  الجزائري�ة   � المصري�ة  األزم�ة 

السفير صالح والسفير جاسم املباركي والسفير فرحات والزميل أسامة أبوالسعود )سعود سالم(السفير صالح والسفير فرحات خالل املؤمتر الصحافي

جولة السديراوي األحد في »رياض االطفال«

تكريم الفائزين بجائزة جابر األحمد الثالثاء المقبل

تقوم وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
ومبرافقة الوكيل املس���اعد للتعلي���م العام منى 
اللوغاني بعمل جولة تفقدية ملرحلة رياض األطفال 

مبناسبة بدء الدوام املدرسي األحد املقبل الساعة 
8 صباحا، وتشمل اجلولة مدرستي السرة وصقر 

قريش.

حتت رعاية صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد وبحضور وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي رئيسة اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة د.موضي احلمود يقام 
حفل تكرمي الفائزين بجائزة سمو األمير الراحل املغفور له الشيخ جابر األحمد لتعزيز التعليم 
اجليد لذوي القدرات الذهنية احملدودة )الدورة الثانية 2009(. وذلك الساعة 6.30 مساء الثالثاء 

املقبل على مسرح إدارة مدارس التربية اخلاصة.

أعلن مدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام 
ف����ي وزارة التربية عبداهلل احلربي اس����ماء 44 من 
املرشحات الالتي اجتزن مقابالت الترقي للوظائف 
االش����رافية لوظيفة مديرة مدرس����ة ابتدائية للعام 
الدراس����ي احلالي 2010/2009، وفيما يلي االس����ماء 

للمناطق التعليمية الست:
 ٭خلدا محمد عبداهلل الرشيدي

 ٭خولة عبداهلل فهد الشمري
 ٭سميرة جابر سالم مرشد
 ٭سهام خضر سالم الشطي

 ٭ابتسام فهد سعود الثويني
 ٭رومية برغش مانع احلسيني

 ٭فريدة محمد حسن جمال
 ٭سلمى محمد ربيع املطيري

 ٭شيخة سعد حمد زريق
 ٭عائشة عبداهلل باني العدواني
 ٭منال عبداهلل مبارك السنافي
 ٭مها احلميدي محمد العجمي
 ٭جنلة عبداهلل محمد العجمي
 ٭حصة مهنا محمد القحطاني

 ٭دالل بجاد سعيد الناهض
 ٭ليلى حمزة قمبر علي

 ٭كفاح عبداهلل عايض املليحان
 ٭منى فهد سعد طالع البخيت

 ٭حصة صباح ضاحي الفضلي

 ٭حصة مبارك صبر الشمري
 ٭عائشة جمعان سعد العازمي
 ٭ليلى عبداهلل راجح العتيبي
 ٭لي لى مختار غلوم محمد تقي

 ٭سعاد عبدالعزيز عبداهلل السيف
 ٭فاطمة جاسم سفاح بطاح
 ٭فاطمة علي محمد صالح

 ٭مرمي مشعل مزيد املطيري
 ٭نورية عبداهلل خلف ابوشيبة
 ٭هناء عبداهلل يحيى القحطاني

 ٭هيا علي مزيد العتيبي
 ٭اميرة حسني محمد قاسم

 ٭عواطف محمد عاشور القالف
 ٭فاطمة بدران محمد التراب

 ٭فاطمة حسني سليمان القطان
 ٭نورية حسن عبدالرحمن عبداهلل
 ٭حسنة عبداهلل سرحان الرشيدي
 ٭رابعة حسن يوسف حسن رضا
 ٭نبيلة احمد علي فايز كريديس

 ٭رجاء احمد جاسم التويتان
 ٭سعاد عبداهلل عواد السعيد
 ٭فاطمة عيد مبارك العازمي

 ٭منى راشد سعد العنزي
 ٭مها راشد سعد العنزي

 ٭هلة غالب بركات املطيري

حمد العنزي
اصدر مدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية م.علي الفوزان ق���رارا اداريا رقم 
2009/1133 بشأن اعادة تشكيل جلنة املساكن 
احلكومية املؤجرة حيث استبدل رئيس اللجنة 
السابق مدير ادارة االيرادات والتحصيل حمد 
االمير مبدي���ر ادارة الطلبات والبحوث فؤاد 
مال اهلل كما قام املدي���ر العام في ذات القرار 
باستبدال بعض اعضائها وادخال عناصر جديدة 

في نفس املكان.
فيما اعربت مصادر مطلعة ان قرار اعادة 
 تش���كيل جلنة املس���اكن احلكومية املؤجرة
اجلديد مبثابة اعادة هيكلة لعمل اللجنة مرة 

اخرى.
وتضمن القرار في مادته األولى: يعاد تشكيل 
جلنة املس���اكن احلكومية املؤجرة املش���كلة 
بالقرار رقم )2009/9( وضمت في عضويتها 
كال من مدير ادارة الطلبات والبحوث فؤاد مال 
اهلل رئيس���ا، ومراقب ادارة اخلدمات العامة 
احمد العازم���ي نائبا للرئيس، ومراقب ادارة 
املساكن املؤجرة عبداهلل الداهش عضوا ومقررا، 
وعضوية كل من مراقب ادارة املساكن املؤجرة 

محمد بوقذيلة ومراقب مبكتب الوزير حمود 
العنزي ورئيس قسم البحوث بالتكليف بدر 
الس���بيعي، وباحث قانوني مبكتب الشؤون 

القانونية عبداهلل الصفتي.
وجاء ف���ي القرار في مادت���ه الثانية: عدم 
بالقرار  اللجنة احملدد  االخالل باختصاصات 
رقم )2009/9( املش���ار الي���ه، يلغى كل قرار 
يخالف احكامه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ 

صدوره.
وعلى صعيد متصل اصدر مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان قرارا 
اداري���ا رق���م 2009/1141 في ش���أن نقل مدير 

ادارة؟
وجاء في مادته األول���ى: ينقل مدير ادارة 
املساكن املؤجرة وليد العبيد للعمل باملكتب 
الفني بذات درجته الوظيفية، كما اصدر قرارا 
اداريا رقم 2009/1145 في شأن تكليف بأعمال 
مدير ادارة وجاء في مادته األولى: يكلف مدير 
ادارة الطلبات والبحوث فؤاد مال اهلل للقيام 
باعمال مدير ادارة املساكن املؤجرة باالضافة 
الى عمله، ويعمل به���ذه القرارات من تاريخ 

صدورها.

»التربية«: أسماء 44 مديرة مدرسة
ابتدائية جديدة لسد شواغر العام الحالي

اجتزن مقابالت الترقي »اإلشرافية«

مال اهلل رئيساً للجنة المساكن الحكومية المؤجرة

أفاد مدير ادارة العالقات العامة بالهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض بأن الزراعة التجميلية 
تش���هد نقلة نوعية غير مسبوقة في كل مناطق الكويت، 
وان الهيئ���ة حريصة على تطويرها دوما لتعكس الوجه 
احلضاري للكويت وشعبها، مشيرا الى ان قطاع الزراعة 
التجميلية بالهيئة يق���وم حاليا بإعادة تخطيط وزراعة 
الطرق الرئيسية والفرعية اخلارجية والداخلية بأنسب 
االشجار والشجيرات والنباتات والزهور املختلفة، خاصة 
الطرق املؤدي���ة الى قصر بيان ومط���ار الكويت الدولي 
وان الهيئة تس���عى دائما الى التطوير واستخدام احدث 
الطرز والتقنيات وتطبيق ما توصل اليه العلم في مجال 

الزراعات التجميلية.
واضاف بخالف ذلك هناك عدد من االفكار اجلديدة التي 
سيتم تنفيذها على ارض الواقع متمثلة في انشاء منتزهات 
متخصصة على احدث املواصفات العاملية تكفل حتقيق اهداف 
الزراعة التجميلية والبيئية، وكذلك االغراض الترفيهية 
والتثقيفية وتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار في 

هذا املجال ومن اهم تلك املشروعات املبتكرة مشروع انشاء 
الصاالت الترويحية والصحية باحلدائق املتخصصة على 

نظام السيتي هول املعتمد عامليا بالعالم املتقدم.
وباالضافة الى ان هناك مش���روعات مستقبلية سيتم 
تنفيذها كإنش���اء صاالت رياضية مكيفة داخل احلدائق 
العامة، انش���اء وتطوير النوافير باحملافظات املختلفة، 
تشجير طريق الساملي، تشجير طريق النويصيب، مكاتب 
استشارية متخصصة، اقامة منتزهات باجلزر الكويتية، 
وانشاء واحات )واحات صناعية(، باالضافة الى تطوير 
مشروع حتريج مخيمات الربيع مبرحلتيه الثالثة والرابعة 
ومشروع حتريج االطراف، وزراعة مناطق رعوية منوذجية، 
انشاء مصدات رياح متعددة املراحل في املناطق الشمالية 

الغربية للكويت.
مش���يرا الى ان الهيئة على وش���ك االنتهاء من اعادة 
تشجير وجتميل طريق املطار والطرق السريعة املؤدية 
الى قصر بيان، وكذلك املناطق احمليطة به مبا يتناس���ب 

مع التطوير في مجال الزراعات التجميلية.

»الزراعة«: إعادة تخطيط طريق المطار وقصر بيان 
نقلة نوعية غير مسبوقة في الزراعات التجميلية

جانب من الزراعة التجميلية في طريق املطار


