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نقل عن أمير مكة تقديره اللتزام حمالت الحج الكويتية بالشروط والقوانين

الهيفي: جهود األمير خالد الفيصل يسّرت على الحجاج أداء المناسك
الرياض � كونا: أش���اد القنصل العام 
للبالد في جدة ومندوبها الدائم في منظمة 
املؤمتر االسالمي علي الهيفي بجهود أمير 
منطقة مكة املكرم���ة رئيس جلنة احلج 
املركزية االمير خالد الفيصل في التيسير 
على حجاج بيت اهلل احلرام خالل موسم 

احلج.
وقال الهيف���ي عقب لقائه االمير خالد 
الفيص���ل امس ان جهود االمير وحكومة 
خادم احلرمني الشريفني ساهمت في اجناح 

موسم احلج املاضي جناحا باهرا.
واوضح أن خادم احلرمني الش���ريفني 
املل���ك عبداهلل بن عبدالعزيز س���خر كل 
االمكانيات املادية والبشرية لتمكني احلجاج 
من اداء فريضة احلج بكل سهولة، مشيرا 
الى انشاء حكومته العديد من التوسيعات 
خاصة بناء االدوار املتعددة ملشعر رميش 

اجلمرات في منى.
ونقل الهيفي عن االمير خالد الفيصل 

تقديره بالتزام حم���الت احلج الكويتية 
بالش���روط والقوانني اخلاصة باملوسم 
مشيدا بتعاونها املستمر مع املؤسسات 

السعودية اخلاصة باحلج.
واشار الى متثيل حمالت احلج الكويتية 
النموذج املثال���ي حلمالت احلج االخرى 
مب���ررا ذل���ك ب���االدارة الصحيحة لتلك 
احلمالت وتعاملها املميز لضيوف الرحمن 
وتقدميها لهم أرق���ى اخلدمات باالضافة 
الى التزامها بتطبي���ق القوانني اخلاصة 

مبواسم احلج.
وق���دم الهيفي لالمي���ر خالد الفيصل 
درع���ا تذكارية مهداة م���ن وزارة االعالم 
الكويتية تقديرا منها لتعاون االمير الدائم 
مع احلجاج عامة وحجاج الكويت وحمالت 

احلج وبعثة احلج الكويتية خاصة.
وراف���ق القنصل الع���ام الهيفي خالل 
زيارته لالمير خالد الفيصل نائب القنصل 

سلطان السبيعي.

الدويخ: زيارة رئيس تركيا للكويت
 غدًا تستهدف تطوير العالقات بين البلدين

بالي: غول يبحث اتفاقيات التعاون 
المشترك وقضايا االستثمار في الكويت

الكويت شاركت في المنتدى السنوي
الرابع للشباب في المملكة المتحدة

اململكة املتحدة � كونا: قال املجلس الثقافي البريطاني 
أمس ان 60 شابا وشابة من الناشطني اجتماعيا من 
مختلف أنحاء العالم التقوا في باكينغهام شاير باململكة 
املتح����دة لتبادل اخلبرات واملعرفة حول التعامل مع 

التحديات احلديثة التي تواجه عاملنا.
واضاف املجلس في بيان ان املشاركني مثلوا 44 
بلدا منها الكويت ومت اختيارهم للمشاركة في منتدى 
الشباب السنوي الرابع وهو برنامج من برامج مشروع 
»صانعي التغيير العاملي« للمجلس الثقافي البريطاني. 
وقد مت اختيار هؤالء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 
16 و25 عاما بناء على أنشطتهم التطوعية االجتماعية 
حيث أثبت كل منهم مساهمته الفعالة في مجتمعه في 
مجاالت متنوعة مثل مشاكل الفقر والصحة العقلية 

واالستبعاد االجتماعي.
وقالت س����اجنانا روي وهي طالبة في املدرس����ة 
البريطانية بالكويت مت اختيارها للمشاركة في املنتدى 

وتبلغ من العمر 16 عاما »كانت جتربة ال تنسى«.
نشاط س����اجنانا الرئيسي هو العمل مع األطفال 
من حيث تطوير املهارات الالزمة ملس����تقبلهم وهي 
اآلن تعمل على مش����روع لتوفير التدريب املهني في 

املدارس االبتدائية ف����ي مناطق ذوي الدخل احملدود 
في البلدان النامية.

واضافت ساجنانا »ان االحصائيات تشير الى ان 
75 مليون طفل في العالم أميون ال يعرفون القراءة 
والكتابة وان هناك عالقة مباشرة بني الفقر واألمية 
فمن املؤكد ان االستثمار في هذه النسبة من املوارد 
البشرية سيشكل خير رأسمال للنمو املستدمي على 
املدى الطويل«. وضم����ت برامج املنتدى ورش عمل 
كما التقى املش����اركون الشباب مبتخصصني وزاروا 
بعض املؤسسات البريطانية كما اختيرت من بينهم 
مجموعة صغيرة للقاء رئي����س الوزراء البريطاني 
غوردن براون. وقالت ساجنانا »لقد تأثرت بشدة بلقاء 
الس����يدة دون باتلر وزيرة شؤون املواطنني الشباب 
حيث كان خطابها يبعث احلماس واحلافز في نفوسنا 
وجعلن����ي أفكر في القدرات الكامنة في داخل كل منا 
وكيف لو كل شخص منا بذل القليل من اجلهد والوقت 
في تنمية قدراته الكامنة لألصبح العالم مختلفا متاما 
عما هو عليه اآلن،، وجتربتي في هذا البرنامج جددت 
في الثقة بأنه حتى الشاب العادي بإمكانه ان يحدث 

التغيير البناء في املجتمع«.

ق���ال نائب املدي���ر العام في 
وكالة »اخالص« لالنباء التركية 
اسماعيل بالي ان زيارة الرئيس 
التركي عبداهلل غول إلى الكويت 
تكتس���ب أهمية خاصة بالنظر 
ال���ى العالق���ات املتمي���زة بني 
البلدين الصديقني على مختلف 

املستويات.
واضاف بالي ان زيارة غول 
التي س���يجري خاللها سلسلة 
من املباحث���ات على مدى ثالثة 
أيام ستكون »محطة مهمة« على 
طريق تعزيز العالقات بني البلدين 
والدفع بها الى مستويات متقدمة. 

واوضح انه إذا كانت املباحثات 
الرئيس غول  التي س���يجريها 
في الكويت تتصدرها مواضيع 
سياس���ية متصل���ة بتطوي���ر 
الثنائي���ة وتعزيزها  العالقات 
اضاف���ة الى مواضي���ع اقليمية 
ودولية ذات اهتمام مشترك فإن 
املباحثات االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية سيكون لها مساحة 
كبيرة من املباحثات خالل الزيارة 
وفي مقدمة ذلك اتفاقيات التعاون 
املشترك في مجاالت عدة وقضايا 
االستثمار وفرصه امام الشركات 

التركية في الكويت.

وقال بال���ي ان العالقات بني 
تركيا والكويت تتطور بصورة 
»ديناميكي���ة« الفتا إلى التطور 
الكبير في العالقات الثنائية منذ 
زيارة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد األخيرة الى انقرة 
وتوقيع البيان املش���ترك حول 
مواصلة تعميق عالقات الصداقة 

والتعاون بني البلدين.
وأكد بالي في معرض تصريحه 
تطاب���ق مواقف البلدين في اهم 
القضاي���ا الدولي���ة وبص���ورة 
خاصة عملية السالم في الشرق 

األوسط.

أنقرة � كونا: أكد سفير الكويت 
ل����دى تركيا عب����داهلل الدويخ ان 
البلدين ش����هدت  ب����ني  العالقات 
تطورا ملحوظا في السنوات الثالث 
األخيرة اثر انفتاح كل منهما على 

االخر في مجاالت عدة.
جاء ذل����ك في لقاء للدويخ مع 
»كونا« مبناسبة الزيارة الرسمية 
املق����ررة للرئيس التركي عبداهلل 
غول للبالد غدا والتي يتطلع لها 
البلدان لتتوي����ج عالقاتهما على 

املستويات العليا.
وقال الدويخ ان مشاركة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

في القمة االقتصادية ملنظمة املؤمتر االس����المي في 
نوفمب����ر املاضي في نطاق اجتماعات جلنة التعاون 
االقتصادية والتجارية التابعة للمنظمة )كومسيك( 
تؤكد حرص صاحب الس����مو على تطوير العالقات 

بني البلدين.
وذكر ان الزيارة املرتقبة للرئيس غول الى الكويت 
تسير في االجتاه نفسه الداعم لتطوير العالقات بني 
البلدين، مضيفا ان هذه الزيارة تختلف عن سابقاتها 
حينما كان يتولى غول حقيبة وزارة اخلارجية اذ تعد 

االولى له منذ توليه رئاسة اجلمهورية قبل عامني.
واضاف ان ه����ذه الزيارة تأتي على امل ان تفتح 
آفاقا جديدة في العالقات الثنائية اضافة الى تفعيل 

االتفاقيات التي مت التوقيع عليها 
بني البلدين وعددها 24 اتفاقية.

العالقات  وش����دد على اهمية 
البلدين والتي  ب����ني  االقتصادية 
حتظى باهتمام مشترك، الفتا الى 
الكويت في تركيا  ان استثمارات 
جتاوزت ملياري دوالر بحس����ب 

االحصاءات الرسمية االخيرة.
وأوضح ان مجمل االستثمارات 
الكويتية في السوق التركية يقودها 
القطاع اخلاص الكويتي ممثال بعدد 
من املصارف الكويتية من ابرزها 
بيت التمويل الكويتي ومجموعة 
من الشركات على رأسها مجموعة 
الش����ايع. وذكر ان البنوك الكويتية متتلك حصصا 
واسهما في البنوك التركية الكبيرة مثل بنك »خلق 
بنك« الى جانب بنك الكويت التركي الذي ميثل اكبر 
االستثمارات الكويتية في تركيا واقدمها اذ تبلغ فروعه 
140 تنتش����ر في معظم انحاء هذا البلد وهو مملوك 

بنسبة تزيد على 70% لبيت التمويل الكويتي.
كما اشار االى الزيارات املتبادلة بني املسؤولني في 
كال البلدين ومنها زيارة س����مو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء الى تركيا قبل عامني والزيارات 
املتكررة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح في نطاق مشاركاته مبؤمترات 

عدة منها تلك اخلاصة بالدول املجاورة للعراق.

عبداهلل الدويخ

أمير منطقة مكة صاحب السمو امللكي  األمير خالد الفيصل يتسلم درعا تذكارية مهداة من وزارة اإلعالم

في إطار تعزيز وترسيخ العالقات بين البلدين

الحريري لوفد جمعية المهندسين: سأزور الكويت قريبًا

بيروت ـ امير زكي ـ أحمد منصور
 اعلن رئيس الوزراء اللبناني س���عد 
احلري���ري امس انه س���يقوم بزيارة الى 
الكويت في اقرب وقت ممكن وذلك في اطار 
تعزيز وترسيخ العالقات التاريخية التي 

تربط بني البلدين الشقيقني.
جاء ذل���ك خالل اس���تقبال احلريري 
الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات 
الهندس���ية م.عادل اخلرافي في حضور 
رئيس جمعية املهندسني م.طالل القحطاني 
ووفد من مجلس نقابتي مهندسي بيروت 

والشمال.
ونقل القحطاني في تصريح صحافي 
عن احلريري قوله »نحن مع الكويت قلبا 
وقالبا ونقف الى جانب الكويت في احلك 

الظروف وحتى في الرخاء«.
وذكر القحطاني ان احلريري ابلغ الوفد 
الكويتي بأنه »س���يزور الكويت قريبا« 
الفتا الى انه مت توجيه الدعوة للحريري 
لزيارة جمعية املهندسني الكويتية اثناء 

زيارته للكويت.
ونقل القحطان���ي عن احلريري ايضا 
تأكي���ده دعم االحت���اد الدولي للمنظمات 
الهندسية برئاس���ة اخلرافي واخلطوات 
التي سيتخذها االحتاد في املرحلة املقبلة، 
مؤكدا عمق العالقات بني الكويت ولبنان 

على كل االصعدة.

وقدم وفد جمعية املهندسني الكويتيني 
للحريري التهاني مبناسبة تشكيله وترؤسه 
احلكوم���ة اجلديدة متمنني ل���ه التوفيق 
والنجاح في مهامه كما وجهوا له الدعوة 
لرعاية حفل التكرمي الذي ستقيمه نقابة 
املهندسني اللبنانيني للخرافي في بيروت 

يوم ال� 18 من الشهر املقبل ملناسبة توليه 
منصبه رئيسا لالحتاد الدولي للمنظمات 

الهندسية.
من جهته قال م.اخلرافي في تصريح 
مماثل انه اعرب عن شكره للحريري على 
الدعم الذي قدمه لبنان والس���يما نقابة 

اللبنانيني لترؤسه لالحتاد  املهندس���ني 
الدولي للمنظمات الهندسية.

واضاف ان »التكامل العربي كان حاضرا 
في ذهن الرئيس احلريري« مبينا اهتمام 
احلريري برفع القدرة الهندسية والبنية 

التحتية في لبنان خالل الفترة املقبلة.
ووصف اجواء االجتماع بانها »ممتازة« 
معربا عن اعتقاده ان »القيادة اللبنانية دائما 
متميزة في دورها العربي والتضامني«.

ونق���ل اخلرافي ع���ن احلريري دعمه 
الهندس���ية  الدول���ي للمنظمات  لالحتاد 
مشيرا الى ان االحتاد سيكون له خطوة 
جديدة في دعم جلنة التعليم الهندس���ي 
في االحتاد الدولي حتى يكون مركز هذه 
اللجنة في الكويت اضافة الى دعم علماء 
ومفكرين عرب في اللجان الس���بع املهمة 

في االحتاد.
من جهة أخرى زار وفد اجلمعية نقابة 
املهندسني اللبنانيني وعقد مع النقيب بالل 
العاليلي لقاء رحب خالله النقيب باملهندسني 
الكويتيني قائال: انتم من األشخاص الذين 
يقال عنهم الش���جرة الطيبة التي اصلها 

ثابت وفرعها في السماء.
ومن املق���رر ان يغادر وف���د جمعية 
املهندس���ني الكويتيني لبنان اليوم عائدا 
الى الكويت بع���د ان انهى اجتماعاته في 

لبنان على مدى اليومني املاضيني.

)محمود الطويل(رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري خالل استقباله وفد جمعية املهندسني ويبدو م.عادل اخلرافي وم.طالل القحطاني

م.طالل القحطاني يقدم بوما تذكاريا لرئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري

اعرب رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي ع����ن امله في ان يتم 
اقرار االصالحات التي طالب بها في شأن اصالح احتاد مجالس الدول 
االعضاء في منظمة املؤمتر االس����المي والذي تش����كلت له جلنة في 
يناير العام املاضي، مش����يرا الى انه اذا ما متت هذه االصالحات فإنها 
ستش����كل خطوة نحو موقف قوي وموحد جتاه القضايا التي متس 

العالم االسالمي.
واضاف اخلرافي، في تصريح صحافي مبناسبة مشاركته في اجتماع 
اللجنة اخلاصة على مستوى رؤساء البرملانات الحتاد مجالس الدول 
االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي والذي سيعقد اليوم في العاصمة 
املصرية القاهرة، ان هذه االصالحات تتضمن رئاسة موحدة لالحتاد 
وحتدي����د اطر عقد املؤمتر مرة واحدة في الس����نة بدال من مؤمتر كل 
سنتني ودورة ملجلس االحتاد كل سنة، الفتا الى ان هذا االمر سيحدد 

شكل عمل االحتاد وآلية عمله بشكل واضح ومحدد.
وقال اخلرافي ان برملانات الدول االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي 
مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتوحيد صفوفها وتشكيل وجهة نظر 
جتاه القضايا االسالمية التي تطرح في احملافل الدولية، الفتا الى ان 
هذا يبرز وجهة نظر االسالم واملسلمني عن االسالم وقوانينه واهمية 
عدم املساس به. واوضح اخلرافي ان حضور رؤساء برملانات عربية 
واسالمية لها ثقلها يعطي املؤمتر دفعة الى االمام ويعزز املساعي قدما 
في بناء منظمة برملانية اسالمية قادرة على رعاية مصاحلها في وجه 
العربدة الصهيونية املستمرة جتاه املقدسات االسالمية. ويضم الوفد في 
عضويته كال من النائب صالح عاشور والنائب علي الدقباسي والنائب 
عس����كر العنزي وفدا من االمانة العامة ملجلس االمة. من جهة اخرى، 
بعث اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس مجلس الشورى في 
قطر محمد بن مبارك اخلليفي ورئيس اجلمعية الوطنية في جمهورية 

النيجر عثمان مهامان وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلديهما.

الدقباسي  النائب علي  وجه 
الى وزير  مجموعة من االسئلة 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
ومنها: ما اختصاصات ادارة تنمية 
العاملة، يرجى تزويدي  القوى 
التنظيمي لالدارة، وما  بالهيكل 
املشاريع التدريبية التي قام بها 
البرنامج منذ تأسيسه، وما اسماء 
الشركات املرتبطة مع البرنامج 
بهذه املشاريع، مع تزويدنا بالكلفة 
املالية لكل مشروع او عقد على 

حدة.
يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية 
ملوظفي ادارة تنمية القوى العاملة 
من سنة 2007 حتى نهاية 2009 
مع املسميات الوظيفية للموظفني، 
ومن ه���م اعضاء جلن���ة تقييم 
التدريبية من س���نة  العروض 
2007 الى 2009، وما تخصصاتهم 
العلمية، وما مسمياتهم الوظيفية، 
وما مب���ررات تعيينهم في هذه 
اللجنة، وما اختصاصات جلنة 
تقييم العروض التدريبية، وما 
املعايير التي يتم على اساس���ها 
املوافقة او الرفض ألي مشروع 

تدريبي يقدم اليهم، وهل يوجد 
حد مالي اعلى او ادنى للموافقة 

على هذه املشاريع.
يرجى تزويدنا بنس���خة من 
رخص التدريب لكل شركة ارتبطت 
البرنامج مبشروع تدريبي،  مع 
يرجى تزويدنا بأسماء الشركات 
التي ارتبطت مع البرنامج بعقود 
تدريبية مباشرة، وما هذه العقود، 
وما مبررات ع���دم حتويلها الى 
جلنة املناقص���ات املركزية، وما 
اس���باب نقل مدير ادارة تنمية 
القوى العاملة في شهر سبتمبر 
املاض���ي، وما العق���ود التي مت 
توقيعه���ا من قبل مديرة االدارة 
اجلديدة في ش���هر اكتوبر، وما 
مب���ررات املوافقة وهل مت رفض 
نفس هذه املشاريع سابقا، وما 
مب���ررات الرفض، وم���ا الفترة 
الزمنية بني رفض هذه املشاريع 

واملوافقة عليها.
 يرجى تزوي���دي مبحاضر 
اجتماعات جلنة تقييم العروض 
التدريبية، وما قيمة مكافآت كل 
موظف في هذه اللجنة على حدة 

خالل السنوات 2007 الى 2009، 
يرجى تزويدي بنسخة من قرارات 
فرق العمل واللجان التي يشترك 
فيها موظفو ادارة تنمية القوى 
العامل���ة خالل س���نة 2007 الى 
2009، ومنى الى علمي ان احدى 
الشركات قامت بدفع تكاليف سفر 
الى بريطانيا ملجموعة من موظفي 

البرنامج فهل هذا صحيح؟.
وم���ا قيم���ة املكاف���آت التي 
يتقاضاه���ا املتدربون، وكم عدد 
الذين تعينوا في القطاع اخلاص 
من هؤالء املتدربني، وكم عدد الذين 
استقالوا، وكم مدة بقاء كل موظف 
في القط���اع اخلاص، وما نتائج 
دراسة »ايرنس آند ينغ« ومن كلف 
هذه الشركة باعداد هذه الدراسة، 
وما تكاليف الدراس���ة، ومن هم 
اعض���اء الفريق، وما توصياتها 
ال���ى ادارة تنمية القوى العاملة 

وعن البرنامج بشكل عام.
وما االسس التي على اساسها 
مت ابرام العق���ود التدريبية في 
البرنامج خالل االعوام من 2007 

الى 2009.

الخرافي: رئاسة موحدة التحاد مجالس 
الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي

اللجنة الخاصة تعقد اليوم في القاهرة طلب تزويده بالمراسالت بين البرنامج والشركات

الدقباسي يسأل عن إدارة تنمية القوى العاملة
والمشاريع التدريبية في برنامج إعادة الهيكلة


