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لدى نيبال وبوتان.
كما ش����غل السفير املراد منصب سفيرنا 
لدى تركيا )خالل الفترة من 1996 الى الفترة 
1999( وكان سفيرا  غير مقيم للكويت لدى 
اذربيجان )خالل الفترة من 1997 الى 1999( 
كما عني في يناير 1993 في منصب س����فير 

للكويت لدى ڤنزويال.
وعني املراد مديرا لدائرة املنظمات االجنبية 
في وزارة اخلارجية الكويتية )خالل الفترة 

من 1991 الى 1992(.
كما عمل املراد خالل فترة االحتالل العراقي 
للكويت وحتى حترير الكويت )اغسطس 1990 
- مارس 1991( س����فيرا مفوضا في سفارتنا 

لدى بلغراد.
وفي شهر مارس من لعام 1988 عني املراد في 
ادارة الشؤون االوروبية في وزارة اخلارجية 
الكويتية وايضا في ادارة الشؤون السياسية 

في شهر مارس من العام 1987.
وعمل في ش����هر مايو من العام 1987 في 
منصب قنص����ل عام للكويت لدى ماالغا في 
اسبانيا ومن ثم شغل مراد مناصب عديدة من 
بينها منصب نائب مدير في الدائرة القنصلية 
كما عم����ل ضمن جلنة التدري����ب املهني في 

وزارة اخلارجية.
ويتحدث الس����فير املراد اللغات العربية 
واالجنليزية والفرنسية بطالقة نظرا لتخرجه 

في جامعة ايكس مرسيليا في فرنسا.

»لن تنسى ما قدمه لها صاحب السمو االمير 
منذ أن كان وزيرا للخارجية«.

وأضاف املراد انه وجه دعوة من قبل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى التريكي لزيارة الكويت الذي قبلها وقال 

انه سيلبيها في شهر مارس املقبل.
وأشاد السفير املراد بجهود التريكي على 
رأس اجلمعية العامة، خصوصا فيما يتعلق 
بالقضايا التي تهم الدول العربية وذكر بثراء 
جتربته الديبلوماسية التي جتاوزت 35 عاما 
تقلد خاللها مناصب عدة منها مندوب ليبيا 
الدائم لدى األمم املتحدة ووزير خارجيتها.

ويشغل الس����فير املراد منصب سفيرنا 
غير مقيم لدى دول الكومنولث في الباهاما 
وكوبا وكوستاريكا وسيتقاعد في نهاية العام 

احلالي.
وستقيم بعثة الكويت لدى االمم املتحدة 
احتفاال الثالثاء املقبل مبناسبة تقاعد السفير 

عبداهلل املراد.
وتدرج السفير املراد في مناصب عديدة 
في وزارة اخلارجية الكويتية وفي الس����لك 
الديبلوماسي منذ تعيينه في شهر سبتمبر 
من العام 1972 حيث عمل مراد مديرا للمنظمات 
االجنبية في وزارة اخلارجية قبيل تعيينه 
في منصب س����فير حيث شغل خالل الفترة 
م����ن العام 1999 الى 2004 منصب س����فيرنا 
لدى الهند وكان س����فيرا غير مقيم للكويت 

كانت أو أجنبية.
واعرب التريكي عن أسفه في نفس الوقت 
النتهاء مهام السفير عبداهلل املراد في نيويورك 
بعد حوالي ثالث س����نوات من تقدمي أوراق 
اعتماده الى األمني العام السابق كوفي عنان 

في يوليو 2006.
ووصف التريكي السفير املراد بأنه »أحد 
أعمدة العمل العربي هنا في األمم املتحدة«، 
معربا عن ارتياحه للروابط األخوية التي تربط 
بني ليبيا والكويت، ومن جهته قال السفير 
املراد في تصريحه ل� »كونا« ان األمم املتحدة 

يحرص على حل جميع املشاكل العربية سواء 
في املشرق أو املغرب«.

وأضاف »اننا سعداء مبا يحدث في الكويت 
من تقدم وأملنا كبير في أن حتل األمة العربية 
مش����اكلها ونحن نعول كثيرا على الكويت 

وأميرها«.
وذّك����ر التريكي بجهود صاحب الس����مو 
االمير منذ أن كان وزيرا للخارجية لرأب أي 
صدع عربي اقليمي أو دولي، مشيرا الى أن 
لسموه أيادي بيضاء وأنه بذل جهودا كثيفة 
في تقري����ب وجهات النظر بني الدول عربية 

وق����ال ان بان كي مون اعتبر هذا االجناز 
من أهم األعمال التي »لن تنساها األمم املتحدة 
وعمال جبارا يعكس جدية وقيمة اسهام الكويت 
في األنشطة التي ترعاها املنظمة الدولية«.

وأعرب السفير املراد أيضا عن أسفه ألنه 
يغادر نيويورك قبل انتهاء األمم املتحدة من 
البت في جميع امللفات املتعلقة باحلالة بني 
الكويت والعراق، مشيرا الى أن العالقات بني 
البلدين حاليا »ممتازة« ومبنية على أسس 

الصداقة وحسن اجلوار.
كما أعرب في هذا السياق عن أسفه الشديد 
للمجازر التي حتصل في العراق في اشارة الى 
سلسلة الضربات االرهابية التي هزت بغداد 
مطلع األسبوع املاضي وقال ان »هذا من شأنه 
أن يؤدي الى تأخر العراق في اقامة عالقات 
ثنائية ممي����زة ليس فقط مع الكويت ولكن 
أيضا م����ع دول اجلوار والى تأخير العملية 

الدميوقراطية في العراق«.
وقال انه يأمل أن تتم االنتخابات بالسرعة 
املمكنة وأن يس����تعيد العراق البلد الشقيق 

هدوءه واستقراره.
على صعيد متصل أشاد رئيس اجلمعية 
العامة ووزير خارجية ليبيا سابقا علي عبد 
السالم التريكي في تصريح ل� »كونا« عقب 
اجتماعه مع املراد بصاحب الس����مو االمير 
الش����يخ صباح االحمد قائال انه »من رجال 
األمة العربية ورجال الدولة النادرين وهو 

 األمم املتحدة � كونا: أشاد السكرتير العام 
لألمم املتحدة بان كي مون ورئيس اجلمعية 
العامة علي عبدالسالم التريكي بالديبلوماسية 
الكويتية الناجحة على الصعيدين االقليمي 
والدولي واعتبرا صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد »من رجال الدولة النادرين«.

وق����ال مندوبن����ا ل����دى األمم املتحدة في 
نيويورك السفير عبد اهلل املراد في تصريح 
ل� »كونا« عقب لقائه بان كي مون والتريكي 
كال على حدة انهما أشادا ايضا بالديبلوماسية 
التي تسلكها الكويت وباملواقف التي اتخذتها 
ومبساهماتها في مختلف مجاالت عمل األمم 

املتحدة.
وأضاف ان����ه نقل خ����الل االجتماع الى 
السكرتير العام لالمم املتحدة حتيات صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية. واعرب بان كي مون خالل 
اللقاء عن اسفه النتهاء مهام عمل مندوبنا لدى 
األمم املتحدة في نيويورك السفير عبداهلل 
املراد، مشيدا بجهوده التي بذلها خالل فترة 
عمله. وذكر الس����فير املراد أنه رافق بان كي 
مون خالل زيارته الى الكويت حلضور القمة 
االقتصادية العربية التي استضافتها الكويت 
مطلع العام احلالي شاكرا له افتتاح بيت األمم 

املتحدة في الكويت خالل تلك الزيارة.

بان كي مون والتريكي: صاحب السمو من رجال الدولة النادرين
التقيا المراد بمناسبة انتهاء مهام عمله مندوباً دائماً للكويت لدى األمم المتحدة

السكرتير العام لالمم املتحدة بان كي مون خالل لقائه السفير عبداهلل مراد

جابر الدعيج قدم أوراق اعتماده
سفيراً جديداً لدى إيطاليا

روما � كونا: قدم السفير الشيخ جابر الدعيج امس 
اوراق اعتماده سفيرا جديدا للكويت لدى ايطاليا 

الى الرئيس االيطالي جورجيو نابوليتانو.
وذكر القصر اجلمهوري االيطالي في بيان له 
امس ان الرئيس االيطالي قبل اوراق اعتماد السفير 

اجلديد خالل حفل رسمي بقصر الكورينالي بحضور 
وزير السياسات االوروبية اندريا رونكي.

واشاد الرئيس نابوليتانو وفق البيان بعالقات 
الصداقة املتميزة التي تربط بالده بالكويت معبرا 

عن تطلعه لتطويرها على جميع املستويات.

الرئيس االيطالي جورجيو نابوليتانو خالل لقائه السفير الشيخ جابر الدعيج

)أحمد باكير(مادلني رول واحملاضرون في املؤمتر

رول: تشكيل رابطة لمعلمي اللغة الفرنسية بالكويت قريباً
محمد هالل الخالدي

أعلنت األمني العام للمنظمة العاملية ألساتذة اللغة الفرنسية 
مادلني رول التي تزور الكويت هذا األسبوع عن قرب تشكيل 
رابطة ألس���اتذة اللغة الفرنسية في الكويت قريبا، جاء ذلك 
خالل حضورها اجتماعا ضم معلمي اللغة الفرنس���ية مساء 
أمس األول في املدرسة الفرنسية، وأشارت رول الى ان املنظمة 
العاملية ألس���اتذة اللغة الفرنسية تس���اهم من خالل أعمالها 
بنشر اللغة والثقافة الفرنكفونية، وهي تضم 70 ألف أستاذ 

من 165 جمعية.
وأضاف���ت ان املنظمة تهدف الى االهتمام بأس���اتذة اللغة 
الفرنس���ية وتزويدهم بالدعم املس���تمر ليتمكن���وا من أداء 
 رسالتهم، كما تقوم املنظمة بعقد مؤمتر سنوي عاملي يقوم فيه
األس���اتذة من جميع أنحاء العالم بتبادل اخلبرات والتعارف 

فيما بينهم.

عقد مؤتمر سنوي لألساتذة لتبادل الخبرات

السديراوي اطلعت على احتياجات المناطق التعليمية 
والصعوبات أمام المنشآت التربوية وأعمال الصيانة بالمدارس

لألسرة وعلوم املستهلك.
أب����رز املوج����ه  وب����دوره، 
الع����ام للتربية البدنية للبنني 
عبدالك����رمي عبدالرض����ا خالل 
االجتماع حصول الطالب عبداهلل 
الثويني عل����ى ثالث ميداليات 
السباحة وحصول  ذهبية في 
الطالب عيسى محمد الزنكوي 
على ميدالية فضية في ألعاب 
القوى وذلك في البطولة الدولية 
في قطر والدوحة مبشاركة 40 

دولة.
كما اجتمعت الوكيل املساعد 
للتعليم العام منى اللوغاني مع 
مدراء عموم املناطق التعليمية 
وناقشت آلية الكنترول بقسميه 
العلمي واألدبي للفترات الدراسية 
القادمة وذلك بحضور موجهي 
عموم املواد الدراسية األساسية 

واستمعت ملشكالت امليدان.

العبء على الهيئة التعليمية.
كما اس����تمعت ال����ى تقرير 
املوجهة العامة للتربية البدنية 
للبنات منى احلش����اش حول 
التخطيط ملشروع  اس����تكمال 
مكافحة الس����منة في املدارس 
بالتعاون م����ع املوجهة العامة 

من����ى اللوغاني م����ع موجهي 
عموم املواد الدراسية النموذج 
االلكتروني لبرنامج االحصائيات 
وال����ذي يهدف في املدارس الى 
رصد درجات الطالب وتوثيقها 
الكترونيا مما يساهم في تطوير 
التعليمية ويخفف  العملي����ة 

م.محمد الصايغ والشؤون املالية 
راضي الرشيدي والتعليم العام 
من����ى اللوغاني ومديرو عموم 
التعليمي����ة ومراقبو  املناطق 

الصيانة باملناطق.
وفي اجتماع آخر استعرضت 
الوكيل املساعد للتعليم العام 

مريم بندق
وزارة  وكيل����ة  ترأس����ت 
الس����ديراوي  التربية متاضر 
اجتماع����ا للجنة االس����تعداد 
الدراس����ي 2010/2009  الع����ام 
واس����تمعت الس����ديراوي الى 
التعليمية  املناطق  احتياجات 
والصعوبات التي تواجهها في 
مجال املنشآت التربوية واعمال 
الصيانة التي يجب تنفيذها في 
بعض امل����دارس قبل بدء العام 
الدراس����ي القادم كما استمعت 
ال����ردود واخلطط املقدمة  الى 
التربوية  املنش����آت  من قطاع 
في الوزارة اخلاصة باستقبال 
القادم ملواجهة  الدراسي  العام 
هذه االحتياجات بهدف استكمال 

جميع االستعدادات.
وقد حضر االجتماع الوكالء 
املساعدون للمنشآت التربوية 

خالل ترؤسها اجتماع لجنة االستعداد للعام الدراسي 2010/2009

م.محمد الصايغ منى اللوغاني متاضر السديراوي

بيروت ـ أحمد منصور
افتتح املمثل املقيم للصندوق الكويتي د.محمد صادقي 
ووفد من االمم املتحدة ورؤس���اء بلديات والوكالة الدولية 
السويدية للتنمية في منطقة االوزاعي محطة جتميع وضخ 

للمياه املبتذلة.
وألقى صادقي باملناس���بة كلمة أشاد فيها بهذا املشروع 
احليوي الذي يهدف الى حماية البيئة،مؤكدا ان هناك مساعدات 
عديدة من الصندوق الكويتي لتحس���ني الوضع املعيشي 
في تلك املنطقة واملناطق االخرى من لبنان دعما للنش���اط 
االقتصادي والتجاري، مش���ددا على ان هذا املشروع يخدم 

الصحة العامة في املنطقة ايضا.
وأكد صادقي ان الصندوق ستكون له مشاريع اخرى تخدم 

املجال التنموي واالجتماعي فيما يتعلق بهذا امليناء.
بدوره ألقى رئيس بلدية برج البراجنة محمد احلركة كلمة 
شكر فيها الكويت شعبا ودولة، معتبرا ان هذا املشروع هو 
من أهم املشاريع التي تنجز في منطقة االوزاعي وله طابع 
اجتماعي وبيئي وتنموي ويخفض معاناة كبيرة عند عدد 

كبير من الناس والصيادين.

د.بدر الشريعان

الشريعان: تكليف الدوسري
بأعمال الوكيل المساعد للمتابعة

دارين العلي
أصدر وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان قرارا 
بتكليف م.احمد عبداملجيد الدوس���ري القيام بأعمال 

الوكيل املساعد للتنسيق واملتابعة.

الصندوق الكويتي افتتح محطة تجميع وضخ للمياه في األوزاعي

د. محمد صادقي ومحمد احلركة لدى افتتاح احملطة 

الرومي سّلم رسالة من محمد الصباح
إلى وزير الخارجية الماليزي حول العالقات الثنائية

العامة لألمم املتحدة.
الكوي���ت  ان  واض���اف 
وماليزيا تشددان على اهمية 
تقوي���ة العالقات االقتصادية 
بني البلدي���ن لتعكس حقيقة 
املمتازة،  العالقات السياسية 
متمني���ا ان يكون للش���ركات 
الكب���رى واملعروفة  املاليزية 
التحتي���ة والعمران  بالبنية 
الكويت  ف���ي  حض���ور كبير 

قريبا.
ونقل السفير الرومي حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد الى ملك 
ماليزيا الواثق باهلل السلطان 
ميزان زين العابدين بن السلطان 
محمود املكتفي باهلل شاه كما 
نقل ايضا حتيات سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى نظيره املاليزي محمد 

جنيب عبدالرزاق.

لقائه مع نائب وزير اخلارجية 
املاليزي الى العالقات الثنائية 
بني البلدين في مجاالت متعددة 
مبديا امتنانه ب���دور ماليزيا 
املش���رف ابان احتالل النظام 
الغاشم للكويت عام  العراقي 
1990 ووقوفها في صف العدل 
مع مجل���س االمن واجلمعية 

� كون���ا: قام  كواالملب���ور 
مبعوث نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح السفير 
الرومي مدير  محمد املج���رن 
ادارة آسيا في وزارة اخلارجية 
بتسليم رسالة خطية موجهة 
املاليزي  الى وزير اخلارجية 
حنفية ام���ان تضمنت تأكيد 
ب���ني  العالق���ات  وتوثي���ق 

البلدين.
وتسلم الرسالة نائب وزير 
اخلارجية املاليزي لي تش���ي 
ليونغ، وذل���ك لوجود وزير 
العاصمة  اخلارجية خ���ارج 
كواالملبور، حيث رافق السفير 
الرومي سفيرنا لدى ماليزيا 
منذر بدر العيسى والسكرتير 
االول بالس���فارة حم���د علي 

الهزمي.
وقال الس���فير الرومي في 
تصريح ل� »كونا« انه تطرق في 

السفير محمد املجرن الرومي


