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)ناصر عبدالسيد(الشيخ فيصل املالك خالل االجتماع

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفيرة األميركية

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال مجموعة »وطنا« للعمل التطوعي الشيخ جابر املبارك مستقبال غازي الياور بحضور عبداهلل الفارس والشيخة اعتماد اخلالد

»الزراعة«: أنشطة ومشاريع بحثية مشتركة مع »أكساد«
وتعمي���م ه���ذه التقانات على 
أوس���ع نطاق ممكن من خالل 
اقامة الدورات التدريبية وورش 
الحقلية  العم���ل والزي���ارات 
وادخ���ال محاصي���ل زراعية 
متحملة للملوحة وذات جدوى 

اقتصادية.

األمثل لهذه النوعية من المياه 
في مناطق انتش���ارها والعمل 
الزراعي  على زيادة االنت���اج 
والمحافظ���ة عل���ى التربة من 
التدهور بما يضمن اس���تدامة 
االنتاج وتحسين مستوى الدخل 
للمزارع الكويتي وكذلك نشر 

التنوع الحيوي بجانب مش��روع 
المحلي��ة  لتحسين السالالت 
من االغنام النعيمي والماع��ز 
العارضي ومش���روع لتربي��ة 
المحلي���ة بم��زارع  العج���ول 
القط���اع الخ���اص، مش���روع 
لترب�ي��ة سالالت الرومي التي 
تالئم بيئ��ة الكويت مع استخدام 
التلقي��ح االصطناعي الى ذلك 
ندب خب��راء مراعي لدراس���ة 
وتصميم زراعة مناطق رعوية 

نموذجية.
كما س���يقوم رئيس الهيئة 
اتفاقية تعاون  بإب���رام  ايضا 
مش���ترك مع »أكس���اد« حول 
مشروع نقل تقانات استعمال 
المياه المالحة والعس���رة الى 
المزارعين بهدف نقل وتوطين 
المالئم���ة  التقان���ات  اح���دث 
المالحة  المي���اه  الس���تعمال 
والعسرة لتحقيق االستثمار 

أفادت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بأن 
وفدًا من المركز العربي لدراسات 
المناط���ق الجاف���ة واألراضي 
القاحلة )أكساد( سيقوم بزيارة 
الكويت خالل االس���بوع االول 
من شهر فبراير المقبل بهدف 
تفعيل وتطوير العالقات بين 
المركز والهيئة في جميع االمور 
المختلفة  الزراعية  واالنشطة 
ذات الصلة حيث سيقوم رئيس 
مجل���س االدارة � المدير العام 
للهيئة م.جاسم البدر بتوقيع 
اتفاقيات مع المركز القامة انشطة 
ومش���اريع بحثية مشترك��ة 
)نباتية وحيوانية( متمثلة ف��ي 
مشروع بشأن مراقبة التصح��ر 
ومكافحته، مشروع في مجال 
اراضي واعداد الخرائط، مشروع 
في مج���ال المراعي والم��وارد 
الحراجية ومشروع في مج��ال 

فيصل المالك: لجنة من الخبراء لدراسة
إنشاء مفوضية لإلعالم العربي

الخالد بحث مع سفيري أميركا وأفغانستان
القضايا المشتركة والعالقات الثنائية

القاهرة ـ هناء السيد
قال وكيل وزارة االعالم الشيخ 
فيصل املالك أم���س ان اللجنة 
العربي وافقت  الدائمة لالعالم 
على تشكيل جلنة موسعة من 
اخلبراء القانونيني واالعالميني 
لدراس���ة مقترح األم���ني العام 
العربية بإنشاء  الدول  جلامعة 

مفوضية لالعالم العربي.
وأض���اف الش���يخ فيص���ل 
املالك الذي يترأس وفد الكويت 
اللجنة في دورتها  الجتماعات 
ال����85 التي ب���دأت أمس األول 
في تصري���ح ل� »كونا« أن هذه 
الدراسة ستعرض على الدورة 
العادي���ة ملجلس وزراء االعالم 

العرب في يونيو املقبل.
وفيم���ا يتعلق بالتعامل مع 
النواب  مش���روع قرار مجلس 
األميرك���ي بتصنيف مش���غلي 
االقمار الصناعي���ة كمنظمات 
ارهابية في حال���ة التعاقد مع 
القنوات الفضائية التي تصنفها 
أميركا كمنظم���ات ارهابية قال 
انه مت التواف���ق في الرأي على 
أن تكون مذك���رة رئيس بعثة 
العربية في واشنطن  اجلامعة 
هي أساس التعامل مع مشروع 

القرار األميركي.
وأوضح انه سيتم رفع توصية 
في هذا الشأن الى وزراء االعالم 
العرب في دورتهم االستثنائية 

يوم األحد املقبل.
وق���ال ان اللجنة س���تتابع 
التوصي���ات اخلاصة  مراجعة 
بإنشاء مكتب تنفيذي ملجلس 
وزراء االع���الم العرب وتنفيذ 

قرارات مجلس اجلامعة العربية 
على مس���توى القمة واملجلس 
الوزاري ومتابعة اخلطة اجلديدة 
للتحرك االعالم���ي العربي في 

اخلارج.
اللجن���ة  أن  ال���ى  وأش���ار 
س���تتابع كذل���ك س���بل دع���م 
الفلس���طينية اعالميا  القضية 
الدعم االعالمي  ومتابعة تقدمي 
لعدد من الدول العربية وتنفيذ 
»استراتيجية التنمية املشتركة 
لالعالم واالتصاالت في املنطقة 
العربية 2018/2009« الصادرة 
عن االجتماع املشترك ملجلسي 
وزراء االعالم واالتصاالت العرب 

في دمشق.
وذكر ان االجتماع س���يتابع 
أيضا تنفي���ذ توصيات فريق 
الدائ���م ح���ول دور  اخلب���راء 
االع���الم العربي ف���ي التصدي 
لظاه���رة االره���اب اضافة الى 
تنفيذ توصيات اللجنة العربية 

لالعالم االلكترون���ي واللجنة 
العليا للتنس���يق بني القنوات 

الفضائية.
وكش���ف عن انه من املقرر 
أن يعقد مجلس وزراء االعالم 
العرب دورة استثنائية يوم األحد 
املقبل مبقر جامعة الدول العربية 
برئاسة وزير االعالم واالتصال 
املغربي د.خالد الناصري ملناقشة 

ثالثة بنود رئيسية.
وأكد ان البنود هي انش���اء 
العرب���ي  مفوضي���ة لإلع���الم 
النواب  ومشروع قرار مجلس 
األميرك���ي بتصنيف مش���غلي 
األقمار الصناعي���ة كمنظمات 
ارهابية في حال���ة التعاقد مع 
القن���وات الفضائي���ة املصنفة 
كمنظمات ارهابية وبحث طلب 
اليمن تنظيم حملة اعالمية عربية 
ملواجهة املخططات االسرائيلية 
لتهويد القدس وهدم املس���جد 

األقصى.

استقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد امس مبكتبه، كل على حدة، سفيرة الواليات 
املتحدة األميركية لدى البالد ديبورا جونز وسفير 

افغانستان لدى البالد عبدالرحمن كرميي.

ومت خالل اللقاءين استعراض وبحث العالقات 
الثنائية والقضايا ذات االهتمام املشترك، اضافة 
الى آخر التطورات واملس���تجدات على الساحتني 

الدولية واإلقليمية.

استقبل وزير ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 
ناص����ر صباح االحمد في مكتبه بقصر بيان صباح 
امس مجموعة »وطنا« للعمل التطوعي كال من فيصل 
الرفاعي وزينب بن ناجي وسما العبداجلادر وعبداهلل 

الدعيج. 
كما استقبل الشيخ ناصر صباح االحمد في مكتبه 
بقصر بيان صباح امس س����فير جمهورية منغوليا 

لدى الكويت سايران قادر.

وزير الديوان التقى مجموعة »وطنا« للعمل التطوعي
التقى السفير المنغولي المبارك استقبل الرئيس العراقي السابق

اس���تقبل رئيس مجلس 
الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك في قصر 
بيان امس رئيس جمهورية 
العراق السابق غازي الياور 

مبناسبة زيارته للبالد.
املقابل���ة محافظ  حضر 
حول���ي الفري���ق م.عبداهلل 
الفارس ووكيل ديوان سمو 
رئي���س مجل���س ال���وزراء 
الش���يخة اعتم���اد اخلال���د 
ومع���اون رئي���س األركان 
العامة لهيئة االستخبارات 
واألمن اللواء الركن الشيخ 

خالد اجلراح.

الرحالت تبدأ نهاية الجاري ومصر ولبنان أول دولتين

الصندوق الكويتي يطلق برنامج »ُكن من المتفوقين«
لطلبة الثانوية بهدف تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على التفوق

والعمل عل���ى توفير الفرص التربوية 
املنسجمة مع ميولهم وقدراتهم وتوفير 
األنشطة املختلفة التي تسهم في تزويدهم 
بامله���ارات الفكري���ة والعقلية الالزمة 
للتعليم الذاتي وزي���ادة قدراتهم على 

االبتكار والتجديد والتحليل.
وأضافت قائلة: نحن نثمن املبادرة 
الكرمية التي تقدم بها الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في إعداد 
رحلة تثقيفية وتعليمية ألبنائنا الطالب 
املتفوقني لزيارة كل من جمهورية مصر 
اللبنانية، وذلك  العربية واجلمهورية 
لالطالع على املشاريع التنموية لهذين 
البلدين ولتنمية التفكير نحو اكتشاف 
املعرفة حول بعض مناذج املشروعات 
التي تقدمها الكويت ممثلة في الصندوق 
العربية  الكويتي للتنمية االقتصادية 
التنمية بالدول  وتس���اهم في حتقيق 

الشقيقة.
ودعت جميع الطلبة الى اس���تغالل 

للتنمية ف���ي مصر ولبن���ان ليتعرف 
املتفوق���ون واملتفوق���ات على جهوده 
التنموي���ة واثر مس���اهمته ومتويله 
ملشروعات على واقع التنمية في الدول 
املستفيدة وعلى دعم اقتصاداتها وبناها 
التحتية، وهو ما من شأنه االسهام في 
حتسني مستوى معيشة مواطني هذه 

الدول التي يتعاون معها.
وف���ي خت���ام كلمته، ش���كر جميع 
الش���ركات الكويتية التي ساهمت في 
املش���روع حرصا على اجن���اح الهدف 
السامي للرحلة باعتبارها مشروعا وطنيا 
مثل ش���ركة الفنادق الكويتية وشركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية اللتني قدمتا 
خصومات على أسعار الغرف والتذاكر 
للمشاركني في الرحلة في مصر ولبنان 

على السواء.
من جانبها، أكدت وكيلة وزارة التربية 
متاضر الس���ديراوي ان وزارة التربية 
تس���عى دائما الى االهتمام باملتفوقني 

ندى أبونصر
أعلن الصن���دوق الكويت���ي للتنمية 
االقتصادي���ة العربية عن إطالق برنامج 
»كن من املتفوقني« عبر رحلتني تثقيفيتني 
لعدد من فائقي وفائقات املرحلة الثانوية 
بوزارة التربية به���دف تعزيز مهاراتهم 

وتشجيعهم على التفوق.
وأكد مدير عام الصندوق عبدالوهاب 
البدر ان الصن���دوق الكويتي للتنمية 
يستعد لتسيير أولى رحالته التي ينظمها 
للمتفوقني واملتفوق���ات طلبة املرحلة 
الثانوية بحلول نهاية الش���هر اجلاري 

وبدء عطلة الربيع.
واض���اف ان هذه الرحالت التي قرر 
الصندوق الكويتي تس���ييرها حتفيزا 
لطلبة الثانوية العامة على طلب العلم 
والتف���وق ومكافأة لهم عل���ى تفوقهم 
بزيارة احدى الدول املستفيدة من جهوده 
التنموي���ة والتعرف على مش���روعات 

التنمية فيها.
وأوضح عبدالوهاب البدر خالل املؤمتر 
الصحافي الذي مت فيه تكرمي املتفوقني 
الذين مت اختيارهم للمشاركة بالرحلة 
االولى التي ستنطلق في عطلة الربيع 
املقبلة ان هذه الرحالت مت التنس���يق 
بشأنها بني الصندوق الكويتي ووزارة 

التربية.
وأشار الى ان اجمالي املتفوقني الذين 
مت اختيارهم بترشيح من الوزارة يبلغ 
24 متفوقا ومتفوقة من طلبة وطالبات 
الصف احلادي عش���ر م���ن احملافظات 

التعليمية الست.
وزاد انه مت اختيار جمهورية مصر 
العربية لتكون وجهة لرحلة سفر الطالب، 
فيما اختيرت اجلمهورية اللبنانية لرحلة 

سفر الطالبات.
وشدد البدر في املؤمتر على ان فكرة 
تسيير هذه الرحالت جاءت اميانا من 
الصن���دوق بأهمية حتفيز الطلبة على 
التفوق وتشجيع وتنمية احلس الوطني 
لديهم عن طريق تعريفهم باملكانة التي 
استحقتها الكويت بني املجتمعات العربية 
والنامية جلهودها املستمرة في حتقيق 

التنمية العاملية.
واض���اف ان هذه الرحالت تس���اهم 
في تطوير مهارات البحث عن املعرفة 
لدى الطلبة ومساعدتهم على اكتشاف 
قدراتهم في االعتماد على أنفسهم وحتمل 
املسؤولية وادراك اهمية العمل اجلماعي، 
فضال عن ادراك اهمية وضرورة التواصل 

واالنفتاح على العالم اخلارجي.
وأش���ار الى ان الصندوق الكويتي 
سيتحمل كل تكاليف الرحلة وستكون 
حتت اش���راف مش���رفني م���ن وزارة 

التربية.
ومتنى ان تكتس���ب الزي���ارة التي 
ستستغرق اسبوعا واحدا طابعا ثقافيا 
ترفيهيا وسياحيا. ألنه ستتخللها زيارات 
ميدانية ملش���اريع الصندوق الكويتي 

هذه الفرصة الثمينة واالس���تفادة من 
هذه املنحة الكرمية التي يتحمل نفقاتها 
الصن���دوق والفضل فيه���ا يعود الى 
قدرة الطالب وتفوقه���م وجديتهم في 

التعليم.
كما شكرت أولياء أمور الطالب الذين 
متيز أوالدهم وشاركوا مع وزارة التربية 
في ترس���يخ املهارات لديهم واحلرص 
عل���ى توفير الس���بل الكفيلة بتحقيق 
تفوقهم وتشجيعهم على التعليم الذاتي 
وموافقتهم عل���ى ان تصل املكافأة لهم 
باملشاركة في هذه الرحلة في ظل الرعاية 
واخلدم���ات املختلفة التي س���يوفرها 

الصندوق لهم.
كما وجهت شكرا خاصا الى مدير عام 
الصندوق عبدالوهاب البدر وإلى جميع 
العاملني وإلى قطاع االنش���طة الطالبية 
بوزارة التربي���ة على اجلهود التي تبذل 
من اجل إجناح هذه املنحة وهي بالتأكيد 
الرحلة األولى وستتبعها رحالت أخرى 

ملجموعات اخرى من الطلبة املتفوقني.
ومتنت ان تكون نتائج الرحلة دافعة 
لتحقيق التنافس املطلوب للتفوق واإلبداع 
مبا ينعكس على تطوير العملية التعليمية 
وحتقيق ما نصبو إلي���ه جميعا لرفعة 
وطننا في ظل قيادتنا الرش���يدة، وعلى 
رأسها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد وسمو ولي العهد.
من جهتها، أكدت مديرة إدارة اإلعالم 
منى العياف ان مش���روع رحالت الطلبة 
الذي سيدشن في 31 اجلاري يعتبر أحد 
األدوار املجتمعية التي يقوم بها الصندوق 
خلدمة الوطن والهدف األساسي منه تعزيز 
احلس الوطني لهؤالء الشباب وتعريفهم 
مبكانة الكويت في التنمية العاملية، اضافة 
الى انه س���يعزز عندهم مفهوم التعاون 
اجلماعي وس���يحملهم مس���ؤولية جتاه 
أنفس���هم وبلدهم، ألنهم س���يكونون في 
رحلتهم سفراء للكويت ومثلما الصندوق 
الكويتي املساند احلقيقي والذراع األساسية 
للسياسة اخلارجية الكويتية سيكونون 

هم سفراء لهذه السياسة اخلارجية.
وأشارت الى ان الصندوق الكويتي في 
السابق كان لديه مشروع عن النخبة وهو 
للطلبة املتفوقني املهندسني واملعماريني، 
حيث أقام له���م برنامجا وفرزهم الى 12 
مجموعة وهم يخدمون الوطن بشكل جيد 
واليوم هذا نوع من الدعم غير املباش���ر 

للطلبة املتفوقني.
واش���ارت الى ان الصندوق مسؤول 
مسؤولية كاملة عن كل تفاصيل الرحلة 
وسيكلف مبصاريف اجليب للطلبة حيث 
سيعطي كل طالب مبلغا قدره 50 دينارا 
بش���كل يومي لتغطية جميع احتياجاته 
وسيكون هناك تأمني شامل ضد اي خطر 

للطلبة.
وف���ي اخلت���ام مت تك���رمي الطلب���ة 
املتفوقني وجميع الش���ركات املساهمة 

في املشروع.

البدر: نسـعى لتشـجيع الحس الوطني وتعريـف الطلبـة بمكانة بلدهم 
والرحـالت ستسـاهم في تطويـر مهـارات البحث عـن المعرفة لـدى الطلبة

الرحالت الخارجية
تع��د الرحالت اخلارجي��ة ملتفوقي الثانوية العامة رس��الة جديدة من الصندوق 
الكويتي الى ابنائنا الطلبة، لكن هذه املرة هي رسالة للمتفوقني واملتفوقات فقط من 
طلبة وطالبات املرحلة الثانوية كي يكونوا من بني 24 متفوقا ومتفوقة مت اختيارهم 
ليتمتعوا برحلة الى احدى الدول التي يتعاون معها الصندوق الكويتي وقضاء اسبوع 
كامل فيها، وسيتحمل الصندوق الكويتي كل تكلفته تكرميا البنائنا املتفوقني، فضال 
عن كونه استثمارا بشريا من الوطن البنائه الذين هم عماد حاضره وقوة مستقبله، 
وهي خطوة جديدة متثل اضافة للدور احمللي للصندوق الكويتي والذي يتجسد في 
كثير من االمور، لعل في مقدمتها اآلن برنامج تدريب وتأهيل املهندسني واملعماريني 
الكويتيني، فخالل العام الدراس��ي 2010 � 2011 س��يبدأ الصندوق الكويتي تسيير 
اولى رحالته السنوية للطلبة والطالبات املتفوقني ليروا مشروعاته في البلدان التي 
يتعاون معها وليتعرفوا خاللها على دور بلدهم الصغير رقعة وسكانا الكبير عطاء 
ومساهمة في تنمية وتطوير حتى اكبر املجتمعات السكانية في العالم وذلك تكرميا 

لهم على تفوقهم الدراسي.

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل

اإعـــــــالن
عن فتح باب الت�سجيل للعام الدرا�سي 2010 / 2011

من 2010/1/17 حتى 2010/4/29

الدرا�سيـة  الر�سـوم  للراغبـني باال�ستفادة من  الواجـب توافـرها  ال�سـروط 
لفئات ذوي االحتياجات اخلا�سة من املعاقني :
پ �أن يكون �لطالب كويتي �جلن�سية �أو من �أم كويتية.

پ �أن ال تتوفر للطالب خدمة تعليمية يف مد�ر�س وز�رة �لرتبية )�إد�رة مد�ر�س �لرتبية 

�خلا�سة - �لف�سول �مللحقة لبطيئي �لتعلم-ف�سول د�ون �مللحقة بريا�س �الأطفال(.

پ �أن يكون �لطالب قاباًل للتعلم.

پ �أال يقل عمر �لطالب عن 3 �سنو�ت وال يزيد عن 21 �سنة يف 15 �سبتمرب من �لعام �لدر��سي .

پ مل ي�سبق له �لت�سجيل يف �ملجل�س �الأعلى ل�سئون �ملعاقني.

امل�ستندات املطلوبة لفتح امللف التعليمي :
پ �سورة من �سهادة �إثبات �الإعاقة من �لدور �الأول )�ل�سكرتارية �لطبية(.

پ �سورة من �سهادة �مليــالد للطــــالب    پ 3 �سور من �لبطاقة �ملدنية للطالب.

پ 2 �سورة من �لبطاقة �ملدنية لالأب    پ تقارير نف�سية )ن�سبة �لذكاء( �أو طبية.

پ جميع �ل�سهاد�ت �لدر��سية للطالب �لذي �سبق له �لدر��سة.

پ �سورة �سخ�سية للطالب. 

پ كتاب تفوي�س من ويل �أمر �لطالب �إذ� كان مقدم �لطلب غري �الأب �أو �الأم.

پ �سورة �سهادة �جلن�سية لالأم �إذ� كان �الأب غري كويتي و�الأم كويتية.

لالإ�ستف�سار : يرجى �الت�سال بق�سم تعليم وتاأهيل وت�سغيل �ملعاقني

هاتف : 22620934 - 22620951 - 22620845 - 22620834 - د�خلي )211/212(

�ملجل�س �الأعلى ل�سئون �ملعاقني : �ل�سعب �لبحري - قطعة 8 - فاك�س : 22663764

جمعية �صاحية �صباح النا�صر التعاونية

املدير املعني

على ال�س�������ادة الراغبني يف تدقيق ح�س�������ابات اجلمعية 

لل�س�������نة املالية التي �ستنتهي يف 2010/10/31 التقدم 

بالعرو�ض اخلا�سة بذلك لإدارة اجلمعية يف مظاريف 

مغلق�������ة مت�سمنة الأتعاب املطلوب�������ة وذلك يف الفرتة 

اعتبارًا من الي�������وم اخلمي�ض املوافق 2010/1/21 وملدة 

ا�سبوعني تنته�������ي بدوام اإدارة اجلمعية ليوم اخلمي�ض 

املواف�������ق 2010/2/4 خ�������ال �ساع�������ات ال�������دوام الر�سمي 

لإدارة اجلمعية.

واهلل ويل التوفيق.

فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�سابات
اإعـــــالن

)أحمد باكير(عبدالوهاب البدر متوسطا متاضر السديراوي ومنى العياف


