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الكويت هنأت تايلند بعيدها الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقي���ة تهنئة الى امللك بوميبول 
ادولياديج ملك مملكة تايلند الصديقة عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا جلاللته موفور 

الصحة ودوام العافية.
وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد 

الش���يخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى 
امللك بوميبول ادولياديج ملك مملكة تايلند 
الصديق���ة عبر فيها ع���ن خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناص���ر احملم���د ببرقي���ة تهنئة 

مماثلة.

جمعية الصحافيين تشارك في ورشة عمل دولية حول العولمة

آلية عمل واسعة للجنة »ميثاق مع المعلم« في جمعية المعلمين

السفير األلماني باإلمارات: صحف الكويت 
تحظى بهامش كبير من الحرية 

خطيب جامع سبيكة النصف في البحرين أثنى على جهود حكومة خادم الحرمين

السعيدي: تجار من السعودية والبحرين والكويت 
يدعمون الحوثيين في حربهم ضد المملكة

اكد عضو البرملان البحريني وخطيب جامع 
سبيكة النصف في مملكة البحرين جاسم السعيدي 
ان كل اعمال التخريب وقت���ل وترويع اآلمنني 
وارهابهم ال ميكن ان تصدر إال من الفجار، الفتا 
الى ان اعمال اخلير هي ديدن األبرار ومتبغاهم 

وطريقهم الى الفوز بالنعيم.
واشاد الس������عيدي خ����الل خط��بته امس 
بجهود حكومة خ���ادم احلرمني لتأمني احلجاج 
ومواجهتها الش���جاعة لقمع كل من تس���ول له 
نفسه العبث بأمن احلرمني الشريفني وبالتالي 
لم يجرؤ أحد على ارتكاب مخالفات أمنية خالل 

موسم احلج.
وش���دد على ان هدف الفجار ورس���التهم ال 
ينبغي السكوت أو التغاضي عنهما، الن مخططهم 

واضح وهو استهداف االبرار في كل بقاع األرض 
وخصوصا شبه اجلزيرة العربية وبالد احلرمني 
الشريفني مستدال على ذلك مبا اكتشف من وجود 
دعم مالي كبير للحوثيني الذين اعتبرهم السعيد 
من الضالني الفجرة، الفتا الى ان هناك جتارا من 
السعودية والبحرين والكويت يدعمون احلوثيني 
ضد النظام في اململكة، مضيفا ان هناك جنودا 
مما يسمى ب� »حزب اهلل« ومن اليمن والصومال، 
واضاف السعيدي ان العقالء اصبح لزاما عليهم 
حث املسلمني على الفواق حتى ال يضيع الدين 

والديار.
واس���تنكر السعيدي التصويت السويسري 
ضد اقامة امل���آذن مطالبا برد ق���وي من الدول 

االسالمية.

الجاسر: نسعى إلقرار قانون مزاولة المهنة 
وتكويت »اإلشرافية« وتحسين أوضاع المعلمين

اللجنة املشكلة  ان  واضاف 
مليثاق م���ع املعلم تضم كال من 
عض���وي مجل���س االدارة بدر 
املطيري وجاس���م العازمي الى 
جانب محمد اخلالدي وموسى 
بوطفرة وعبداحلميد اخلالدي 
الفضيل���ي وعبداهلل  وفال���ح 

املهيني.

»ميثاق مع المعلم«

اجلدير بالذكر ان »ميثاق مع 
املعلم« هو مشروع سبق جلمعية 
املعلمني الكويتية ان تبنته خالل 
فترة احلمالت االنتخابية ملجلس 
االمة في يونيو ومايو املاضيني 
حيث دعت اليه املرشحني للتوقيع 
عل���ى امليثاق وال���ذي يحملهم 
مس���ؤولية العمل على حتقيق 
مطالب املعلم الرئيسية في حالة 

فوزهم في االنتخابات.
وقد وقع عل���ى امليثاق عدد 
كبير من املرشحني فيما فاز منهم 
في االنتخابات كل من د.هادي 
احلويل���ة ومب���ارك اخلرينج 
وسعدون حماد العتيبي وخالد 
الطاحوس وش���عيب املويزري 
الرش���يدي ودليه���ي الهاجري 
وعسكر العنزي وفالح الصواغ 
ومخلد العازمي وس���عد زنيفر 
العازم���ي وحس���ني احلريتي 
وحس���ني مزيد املطيري وخالد 

العدوة.

واضاف اجلاسر ان آلية العمل 
التي اقرتها اللجنة وضعت في 
اعتبارها دعوة املعلمني واملعلمات 
للمش���اركة الفعلية في تعزيز 
دور اللجن���ة وتكثيف اجلهود 
وحشد االمكانات وعلى جميع 
األصعدة لتحقيق الهدف املنشود 

واملشروع من امليثاق.
وذك���ر اجلاس���ر ان اللجنة 
س���تقوم بتكثيف نشاطها عبر 
وس���ائل الصحاف���ة واالعالم 
وتوجيه رس���ائل ال���ى اعضاء 
مجلس االمة خاصة الذين وقعوا 
الى جانب تنظيم  امليثاق  على 
ندوات ولق���اءات مفتوحة مع 
اعضاء مجلس االمة ومع القيادات 
التربوية وتوجيه رسائل هاتفية 

الى األعضاء.

عق���دت جلن���ة »ميثاق مع 
املنبثق���ة عن جمعية  املعلم« 
املعلمني اجتماعها االول برئاسة 
عضو مجل���س ادارة اجلمعية 
عبدالرحم���ن اجلاس���ر بهدف 
متابعة آخر مس���تجدات ما مت 
في شأن مش���روع »ميثاق مع 
املعلم« الذي س���بق ان تبنته 
اجلمعية ودعت اليه مرشحي 
انتخابات مجلس االمة للتوقيع 

عليه.
وص����رح رئي����س جلن���ة 
امليثاق عبدالرحمن اجلاس���ر 
بأن االجتماع وضع آلية عمل 
الساحة  جديدة بهدف حتريك 
البرملانية للوقوف على مطالبات 
املعلم وفقا ملا جاء في امليثاق 
ومن ابرزها ادراج مهنة التعليم 
ضمن املهن الشاقة واقرار قانون 
املهنة »حماية املعلم«  مزاولة 
الوظائف االشرافية  وتكويت 
واملطالبة بب���دل طبيعة عمل 
للموجه الفني، الى جانب اقرار 
بدل 300 دينار ملن أمضى في 
املهنة 30 عاما، وحتسني اوضاع 
املعلمني واملعلم���ات اصحاب 
العليا واملاجستير  الشهادات 
والدكتوراه، وتخصيص جلسة 
في مجلس االمة ملناقشة القضية 
التعليمية في البالد وذلك ضمن 
الفصل التشريعي االول ملجلس 

االمة 2009.

أكد السفير األملاني في اإلمارات العربية املتحدة 
كاوز بيت���ر براندز ان الصحاف���ة الكويتية حتظى 
باهتمام كبير من قبل املتابعني في املنطقة اخلليجية 
والعالم نظرا لهامش احلرية الكبير الذي تتمتع به 
املطبوعات الكويتية في تن���اول مختلف القضايا 
السياس���ية واحمللية واالقتصادية بشكل مختلف 
وملحوظ عن بقية دول املنطقة. واشار في حديث 
خالل استقباله املشاركني في برنامج العمل االملاني 
– اخلليج���ي للقيادات الصحافية الش���بابية الذي 
تتبناه مؤسسة كونراد إديناور األملانية وجمعية 
الصحافيني اإلماراتية ان مثل هذه البرامج األكادميية 
تعزز التقارب بني الصحافيني األملان والصحافيني 
العرب خاصة ان البرنامج يقام للعام الرابع ويحمل 
شعار )عمل موحد لعالم موحد( وهو يسعى لتقريب 
وجهات النظر العربية واألملانية والعمل الصحافي 
عبر االطالع ومناقشة قضايا باتت اليوم من الهموم 
املشتركة للعالم بشكل عام في وقت باتت فيه العوملة 

جتمع مختلف شعوب األرض حول قضايا مشتركة 
لإلنس���انية. واضاف انه عمل في املجال الصحافي 
ويرى ان هناك عالقة وطيدة بني العمل الديبلوماسي 
والصحافي في مهمة التقريب وتبادل وجهات النظر 
ب���ني الدول واألمم وانه يتمنى ان يحظى الش���باب 
العربي اخلليجي واألملاني به���ذه الفرصة لتبادل 
اخلبرات في املج���ال اإلعالمي الصحافي والتعرف 
على اآلخر ورؤية االنطباعات واآلراء التي يحملها 

كل طرف جتاه اآلخر.
يذكر ان هذا البرنامج يق���ام في دولة اإلمارات 
وتشارك فيه جمعية الصحافيني الكويتية الى جانب 
ممثلني من بقية دول اخلليج عالوة على مجموعة من 
الصحافيني األملان الشباب لتبادل اخلبرات الصحافية 
وتعزيز املهارات القيادية في العمل املؤسسي اإلعالمي 
في هذا امللتقى العاملي مبشاركة خبراء من عدد من 
اخلبرات العاملية التي ستقدم حلقات نقاشية وورش 

عمل مكثفة حول العوملة.

تدريب »الحرس الوطني« على أعمال 
األمن الصناعي في المنشآت النفطية

قام وفد من الرئاسة العامة للحرس الوطني برئاسة قائد التعليم 
العس���كري بالتكليف العقيد الركن خالد عايد بزيارة ملركز التدريب 
البترولي التابع ملؤسسة البترول الكويتية وذلك للتنسيق واالتفاق 
على تعليم وتدريب منتسبي احلرس الوطني على اجراءات واعمال 

االمن الصناعي في املنشآت النفطية.
وق���د التقى الوفد العضو املنتدب للتدري���ب والتطوير الوظيفي 
الشيخة ش���ذى العذبي والتي اكدت على ضرورة استمرار التعاون 
والتنس���يق مع احلرس الوطني بوصفه من املؤسس���ات العسكرية 

املميزة والرائدة في مجال التدريب والتطوير الوظيفي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن التوجيهات الكرمية لقيادة احلرس الوطني 
ممثلة بسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء 
ناصر الدعي بالعمل املشترك وتبادل اخلبرات في جميع املجاالت بني 
احلرس الوطني ومختلف اجلهات احلكومية لكل ما من شأنه رفعة 
ش���أن الوطن الغالي في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو االمير 

وسمو ولي عهده االمني.

السفير األملاني مع توماس برجنير وممثل الكويت يوسف كاظم

عبدالرحمن اجلاسر

توّقع أن تثمر العديد من القرارات التي ستصب في صالح مسيرة العمل الخليجي المشترك

الروابط الديبلوماسية على مستوى ممتاز

عقب اجتماعه مع وزير الطاقة والمياه اللبناني

حمد جابر العلي: رئاسة صاحب السمو ألعمال 
القمة الخليجية الـ 30 كفيلة بتميزها ونجاحها

الشيباني: الكويت وپولندا تعمالن على تحفيز 
التعاون االقتصادي والثقافي والسياحي بينهما

صادقي: مشاريع بـ 80 مليون دوالر ينفذها 
الصندوق الكويتي بلبنان في مجالي الطاقة والمياه

الرياض � كونا: قال سفيرنا لدى السعودية 
الشيخ حمد جابر العلى ان رئاسة وادارة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد ألعمال القمة 
اخلليجية ال� 30 التي تعقد في الكويت منتصف 
الشهر اجلاري كفيلة بنجاحها ومتيزها. واضاف 
الشيخ حمد اجلابر في تصريح ل� »كونا« أمس 
ان جناح سموه في رئاسة وادارة القمة يكمن 
في أنه عاصر فكرة انشاء مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية حتى أصبح كيانا سياس����يا 

واقتصاديا بارزا في العالم.
وذكر أن صاحب السمو االمير كان أحد الذين 
وضعوا أسس انشاء مجلس التعاون في عام 
1981 عندما كان وزيرا للخارجية انذاك وترأس 
فيها الوفد الكويتي خالل اجتماعات املجلس 

الوزاري لوزراء اخلارجية اضافة الى مشاركته 
في اجتماعات املجلس األعلى ملجلس التعاون. 
وتوقع الشيخ حمد جابر العلي أن تثمر هذه 
االدارة والرئاسة لصاحب السمو االمير للقمة 
صدور العديد من القرارات التي ستصب في 

صالح مسيرة العمل اخلليجي املشترك.
وذكر أن قمة الكويت ستشهد تدشني مشروع 
الرب����ط الكهربائي ب����ني دول مجلس التعاون 
اخلليجي وستبحث مشروعات التكامل مثل سكة 
احلديد بني دول املجلس اضافة الى االتفاق على 
الترتيبات املتعلقة مبصادقة الدول األعضاء 
النشاء مجلس النقد اخلليجى الذي مت اقراره 
ف����ي إطار اتفاقية االحتاد النقدي. وأكد أهمية 
القمة اخلليجية في ظل الظروف التي متر بها 

املنطق����ة بصفة خاص����ة والعالم بصفة عامة 
اضافة الى تناولها عددا من امللفات واملوضوعات 
في اجلوانب االقتصادية والتنموية واألمنية 
والعسكرية والصحية والتعليمية والبيئية. 
وأشاد بقادة وزعماء دول مجلس التعاون ودعمهم 
الالمحدود للعمل اخلليجى املشترك وحرصهم 
على تكملة واجناح هذه املسيرة املباركة التي 
بدأت عام 1981. وقال الشيخ حمد جابر العلي 
ان شعوب دول مجلس التعاون تتطلع الى قمة 
الكويت وما ستسفر عنه من قرارات مباركة 
تس����هم في اللحمة اخلليجية الواحدة، معربا 
عن امله في أن تكون القمة االنطالقة الفعلية 
العمل اخلليجي املشترك  واحلقيقية لقاطرة 

وطريقا للوحدة اخلليجية.

وارسو - كونا: قال سفيرنا لدى پولندا 
خالد الشيباني ان عالقات الكويت بپولندا 
تاريخية منذ نشأت في عام 1964 وروابطهما 
الديبلوماسية على مستوى ممتاز في الوقت 
احلاضر معربا عن تطلعه الى املزيد من 

التعاون في املجال االقتصادي.
وأضاف السفير الشيباني في تصريح 
ل� »كونا«: »ان عالقاتنا االقتصادية ليست 
باملستوى املنش���ود وتبلغ قيمة امليزان 
التج���اري 28 ملي���ون دوالر ونأمل في 

زيادته«.
واشار الى الزيارات املنتظمة التي قام 
بها مسؤولون رفيعو املستوى الى الكويت 

والتي كان أهمها زي���ارة رئيس الوزراء 
دونالد تس���ك في نوفمبر 2008 في اطار 
اجلهود الرامية ال���ى دفع عجلة التعاون 

االقتصادي بني البلدين.
وعن التع���اون الثقافي ب���ني البلدين 
قال السفير الش���يباني انه سيتم توقيع 
مذكرة تفاهم بني جامعة الكويت وجامعة 
»جاغيلونيان« في مدينة »كراكاو« ثاني 
اكبر املدن الپولندية خالل الشهرين املقبلني 
موضحا ان مذكرة التفاهم تقضي بتبادل 

اخلبرات والبعثات الدراسية.
وفيما يتعلق بتعاون الكويت وپولندا 
في القطاع الس���ياحي ذكر ان عددا كبيرا 

من الس���ائحني الكويتيني كانوا يقبلون 
على پولن���دا منذ عقدي الس���بيعينيات 
والثمانيني���ات بأعداد تفوق أعدادهم في 

الوقت احلاضر.
ولفت ال���ى وجود منتجع���ات جيدة 
 في املناطق اجلنوبي���ة في پولندا والتي 
زارها ع���دد من ممثل���ي القطاع اخلاص 
الكويتي به���دف مد قن���وات تعاون بني 

اجلانبني.
يذكر ان شركة البترول الكويتية العاملية 
)كيو اي���ت( افتتحت قبل نحو عامني في 
پولندا أول محطة تعبئة »ديزل« لها في 

منطقة اوروبا الشرقية.

العادة االعمار البالغ قيمتها 300 
مليون دوالر.

يذكر ان منحة الكويت للبنان 
قسمت الى قسمني، القسم االول 
تبل���غ قيمت���ه 115 مليون دوالر 
تدفع كتعويضات للمتضررين 
م���ن العدوان االس���رائيلي على 
لبنان في الع���ام 2006 في حني 
ان املبلغ املتبقي وهو 185 مليون 
دوالر خصص لتنفيذ مشاريع 
البنى التحتية واملدارس واملراكز 

الصحية.
الكويتي  يذكر ان الصندوق 
للتنمية االقتصادية العربية قدم 
17 قرضا ميس���را للبنان بقيمة 
اجمالية قدرها 548 مليونا و143 
الف دوالر وهو يدير منح الكويت 
في لبنان البالغ عددها سبع منح 
بلغت قيمتها االجمالية 405 ماليني 
و976 الف دوالر باالضافة الى منح 
ومعونات فنية قدمها الصندوق 
للبنان بقيم���ة حوالي 11 مليون 

دوالر.

وفي دول عربية اخرى استطاع 
الصندوق ان يحل مشاكل الطاقة 

فيها«.
واضاف ان اللقاء كان مناسبة 
الطالع الوزير باسيل على املشاريع 
التي ينفذها الصندوق الكويتي 
في لبنان من ضمن منحة الكويت 

الصح���ي« مثنيا عل���ى »خبرة 
الصندوق العريقة في لبنان«.

وقال صادقي ان باسيل طلب 
»تفعيل خبرة الصندوق الكويتي 
في مس���اعدة لبن���ان في مجال 
الطاقة الكهربائية واالس���تفادة 
من خب���رة الصندوق في لبنان 

ووزارة الطاقة واملياه.
وذكر ان »باسيل اعرب خالل 
ارتياحه واعجابه  االجتماع عن 
لس���ير املش���اريع التي ينفذها 
الصندوق ف���ي مختلف املناطق 
اللبنانية وخصوصا تلك املتعلقة 
مبشاريع املياه والكهرباء والصرف 

بيروت � كون���ا: اعلن ممثل 
الكويت���ي للتنمية  الصن���دوق 
االقتصادي���ة العربية املقيم في 
لبن���ان د.محم���د صادقي امس 
ان قيمة املش���اريع التي ينفذها 
الصندوق من ضمن منحة الكويت 
املخصصة العادة االعمار في لبنان 
في مجال الطاقة واملياه والصرف 
الصحي تبلغ 80 مليون دوالر، 
مؤكدا استعداد الصندوق ملتابعة 

مسيرة التنمية.
جاء ذلك في تصريح للدكتور 
صادقي عقب اجتماعه مع وزير 
الطاقة واملياه جبران باسيل حيث 
التهنئة  كانت مناس���بة لتقدمي 
له مبناس���بة توليه منصبه في 

احلكومة اجلديدة.
واعرب صادقي لباسيل عن 
استعداد الصندوق الكويتي ملتابعة 
مسيرة التنمية في لبنان بالتعاون 
مع جميع املؤسسات، موضحا ان 
البحث تناول سبل تفعيل آليات 
التعاون بني الصندوق الكويتي 

السفير الشيخ حمد جابر العلي

خالد الشيباني

الشيخة شذى العذبي خالل استقبالها العقيد الركن خالد عايد

)محمود الطويل(جبران باسيل خالل استقباله د.محمد صادقي


