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رئيس���ية يتعلق اهمها مبجال 
التربي���ة واملعلومات واالتصال 

والعلوم والبحث العلمي.
كما ابرزت في السياق ذاته ان 
مشروع اخلطة املطروح للمناقشة 
في املجل���س التنفيذي يتضمن 
ايضا العديد من البرامج املشتركة 
السيما منها ذات الصلة بالنهوض 
باللغة العربية والعناية بالشباب 
وامل���رأة باالضافة الى احملافظة 
على التراث كقاسم مشترك بني 
العربية في املنظومة  الشعوب 
الثقافية والتربوية والتعليمية 

في البلدان العربية.
الى اهمية احلرص  واشارت 
على تعزيز القيم العربية االصيلة 
في البرامج التربوية والتعليمية 
للتعامل والتفاعل مع نظام العوملة 
وتداعياته في ظل التطور السريع 
والهائل لتكنولوجيات املعلومات 

واالتصال احلديثة.
وشددت في السياق ذاته على 
ضرورة ان تراعي اخلطة حتقيق 
املعادلة املطلوبة بني احملافظة على 
الهوية والقيم العربية االصيلة 
املرتبطة بالدين االسالمي احلنيف 
من جهة واالنفتاح الواعي املسؤول 
واملدروس على مقومات احلداثة 
من جهة اخرى ملواكبة العصر مبا 
يخدم في النهاية االنسان العربي 
السيما فئة الطلبة والطالبات في 

املراحل التعليمية املختلفة.

تونس � كون���ا: اكدت وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
اهمية التركيز على جودة التعليم 
في اطار مش���روع خطة تطوير 

التعليم في العالم العربي.
الس���ديراوي في  جاء تأكيد 
دورة املجلس التنفيذي للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
)الكسو( االستثنائية املنعقدة في 
تونس حاليا في اطار خطة العمل 

املستقبلي للمنظمة.
ودعت السديراوي في تصريح 
ل� »كونا« عل���ى هامش افتتاح 
التي تستمر  الدورة  اعمال هذه 
يومني الى التركيز في هذه اخلطة 
على مختلف احملاور الرامية الى 
النهوض بجودة التعليم من خالل 
توظي���ف تكنولوجيا االتصال 
واملعلومات احلديثة والدخول 

الفعلي في عالم املعرفة.
وأكدت السديراوي اهمية ان 
تولي هذه اخلطة ايضا االهتمام 
املطلوب بتطوير املناهج التربوية 
اآلليات  والتعليمي���ة ووض���ع 
الكفيلة مبراجعتها بشكل دوري 
حتى تواكب تقدم العالم في هذا 
املجال السيما في مجاالت العلوم 
والرياضيات والبحوث العلمية 

بفروعها املختلفة.
اكدت اهمية ان تتضمن  كما 
هذه اخلطة ايضا برامج تربوية 
وآليات حديثة ومتطورة ملساعدة 

الطال���ب على التنمي���ة الذاتية 
كشرط اساس���ي لتطوير مجال 

البحث العلمي.
واوضحت ان مشروع خطة 
تطوير التعليم في العالم العربي 
للفترة 2009-2019 التي يناقشها 
املجلس ين���درج في اطار خطة 
العمل املستقبلي للمنظمة للفترة 
من 2011 الى 2016 عمال بتوصيات 
القمة العربية املنعقدة بدمشق عام 
2008 ذات الصلة مبلف التربية 

والتعليم.
وقالت ان مشروع خطة تطوير 
التعليم في العالم العربي الذي 
اعدته جلنة منبثقة عن املجلس 
التنفي���ذي ملنظم���ة )الكس���و( 
الدول  بالتعاون والتنسيق مع 
االعضاء يتضمن ثمانية محاور 

سعد العسعوسي قّدم أوراق اعتماده
سفيراً فوق العادة لدى نيجيريا

جمعية تقييم األداء البرلماني: تعاون 
السلطتين نجح في تمرير 3 قوانين

ابوجا � نيجيريا - كونا: قدم الس���فير سعد 
العسعوسي امس أوراق اعتماده لنائب الرئيس 
النيجي���ري جوناثان غودالك كس���فير مفوض 
فوق العادة للكويت ل���دى جمهورية نيجيريا 

االحتادية.
وذكر بيان للس���فارة الكويتية في أبوجا ان 
السفير العسعوس���ي نقل خالل اللقاء حتيات 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وسمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء الى احلكومة 
النيجيرية والشعب النيجيري الصديق مؤكدا 
على متان���ة وقوة العالقات التي تربط البلدين 

الصديقني.
وأضاف بيان السفارة ان غودالك رحب بدوره 
بالسفير العسعوس���ي وطلب منه نقل حتياته 
اخلاصة الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد وس���مو ولي العهد واحلكومة والشعب 
الكويتي الصديق.

وأكد نائب الرئيس النيجيري ان بالده حريصة 
على تطوير وتوثيق العالقات مع  الكويت مبا 
يعود باملنفعة املشتركة على البلدين والشعبني 

الصديقني.
ومتنى للس���فير العسعوس���ي التوفيق في 
مهمته التي كلف بها، مشيرا الى أنه قام بتوجيه 
املؤسس���ات النيجيرية لتسهيل وتيسير عمل 

البعثة في أبوجا.
وقد شكر العسعوسي نائب الرئيس على هذه 
املبادرة الكرمية وأكد على اهتمام احلكومة الكويتية 

بجذب املستثمرين الى السوق النيجيري.
وقد رافق الس���فير العسعوسي أثناء تقدمي 
أوراق اعتماده امللحق الديبلوماسي في البعثة 

الكويتية محمد الصانع.

أصدرت اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم االداء 
البرملاني بيانا لها على لسان عضو مجلس االدارة 
ورئيس جلنة املتابعة فايز النشوان جاء فيه: ان 
اجلمعي���ة تابعت ما دار على الس���احة البرملانية 
التي يغمرها الفرح والس���عادة بان ينجز مجلس 
االمة عددا من القوان���ني املهمة حيث أقر املجلس 
كال من قانون خطة التنمية وقانون هيئة س���وق 
املال وقان���ون املعاقني، واجلمعية تؤكد ان جهود 
النواب الس���بب الرئيس���ي واالبرز في اقرار تلك 
القوانني املهمة التي طاملا انتظرها الش���عب وهي 
قوانني تضع الكويت عل���ى جادة الصواب وعلى 
الطريق املنش���ود، كما تؤكد ان تعاون السلطتني 
هو السبب املهم في مترير تلك القوانني فمع اقرار 
تلك القوانني الثالثة اصبح هناك بارقة امل كبيرة 
في ان تعود التنمية للبل���د بعد ان اخفقنا كثيرا 
بسبب النزاعات السياسية واالختناقات التي ازمت 

العالقة بني السلطتني.
وتقدمت اجلمعية بخالص الشكر والتقدير لكل 
اعضاء اللجنة املالية الذين كان لهم دور كبير في 
اقرار كل من قانون خط���ة التنمية وقانون هيئة 
سوق املال، كما تشكر كذلك كل جندي مجهول في 
اقرار تلك القوانني من نواب سابقني ووزراء سابقني 
ومستشارين وعلى رأس���هم صاحب فكرة انشاء 
هيئة سوق املال النائب السابق عبدالوهاب الهارون 
كما استذكرت اجلمعية بوفاء وتقدير جهود وزراء 

التجارة الس���ابقني في تنفيذ تلك الفكرة التي من 
املأمول ان تنقل الكويت نقلة اقتصادية نوعية وهم 
الوزير السابق عبداهلل الطويل والنائب والوزير 
السابق م.فالح الهاجري والنائب والوزير السابق 
احمد باقر ووزير التجارة احمد الهارون الذي كان 
له جهد واضح في حضور جميع اجتماعات اللجنة 
املالية لتقدمي الرأي للجنة وتقريب وجهات النظر 
بل ان اجلمعية الحظ���ت وجوده حتى في بعض 
االوقات التي افقد نصاب حضور النواب اقرار عقد 
بعض جلسات اللجنة املالية وذلك يدل على االهتمام 

الكبير للوزير الهارون القرار هذا القانون.
وتقدمت اجلمعية بالش���كر كذل���ك الى النواب 
االعضاء في جلنة املعاقني سواء في دور االنعقاد 
احلالي او الذي قبله القرار القانون وتود اجلمعية 
كذلك في اقرارها ملبدأ تعاون السلطات شكر وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي على انتصاره لكلمة احلق 
داخل قاعة عبداهلل الس���الم ليسجل رأيه ويثبت 
لألمة ان���ه دون كلمته حتى لو اعترض هذا احلق 
والكلمة على بعض املواءمات السياسية واملجامالت 
البروتوكولي���ة، وال جتد اجلمعية تصويت وزير 
الش���ؤون املخالف لتصويت احلكومة على بعض 
م���ا جاء في قانون املعاق���ني خروجا عن الالئحة، 
بل تعتبره اجراء محمودا يظهر تباين اآلراء التي 
تصب في تيار االصالح وفي تغليب مصلحة الوطن 

واملواطنني على اي أمر آخر.

السديراوي: تطوير المناهج التربوية والتعليمية 
ووضع اآلليات الكفيلة بمراجعتها بشكل دوري

خالل مشاركتها في دورة المجلس التنفيذي لمنظمة »الكسو«

متاضر السديراوي

الرئيس الپولندي ليخ كاتشينسكي خالل لقائه السفير خالد الشيباني

على مس����ار العمل السياسي 
واالقتصادي والديبلوماسي 
على املستوى احمللي واالقليمي 
والعرب����ي والعاملي من خالل 
مواقف الكوي����ت املتميزة في 
الدولي����ة ومد يد  املنظم����ات 
العون باملساعدات االنسانية 
واالستجابة لدعوات االغاثة 

عند حدوث الكوارث.
ونوه مبوقف سموه الذي 
برز خالل انعقاد الدورة الثالثني 
ملجلس التعاون اخلليجي في 
الكويت خالل ش����هر ديسمبر 
املاضي وحرصه على خروج 
هذه ال����دورة بنتائج تنعكس 
على مستقبل ش����عوب دول 
املجل����س باخلير م����ن خالل 
الربط  اقرار واطالق مشروع 
الكهربائي ب����ني دول املجلس 
واقرار مشروع انشاء شبكة 
السكك احلديدية التي ستربط 
دول املجلس واقرار مشروع 

العملة اخلليجية املوحدة.

سموه من كل سوء ويدمي على 
وطننا الكويت املزيد من التقدم 
والرفاهية في ظل قيادته احلكيمة 

والرشيدة.
وق����ال ان الس����نوات االربع 

املاضية تعطي املؤشر والدليل 
والبرهان على صدق ومصداقية 
الت����ي  السياس����ات احلكيم����ة 
يتبعها صاحب الس����مو والتي 
انعكست بشكل ايجابي واضح 

ينتهز ه����ذه الفرصة ليعبر عن 
تهنئته لصاحب الس����مو األمير 
مبرور أربع سنوات على تولى 
س����موه مقاليد احلكم في البالد 
سائال املولى عز وجل ان يحفظ 

صوفيا  كون����ا: اكد الرئيس 
الپولندي ليخ كاتشينسكي حرص 
بالده على تقوية وتنمية العالقات 
مع الكويت والعمل على تفعيل 
عالقات التعاون بني البلدين في 
املجاالت االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية.
واعرب الرئيس كاتشينسكي 
اثناء اس����تقباله لسفيرنا لدى 
پولندا خالد الشيباني عن خالص 
حتياته وتهنئت����ه الى صاحب 
الس����مو االمير الش����يخ صباح 
االحمد مبناس����بة العام اجلديد 
ومناسبة مرور اربع سنوات على 

توليه سدة احلكم في البالد.
واوضح السفير الشيباني في 
تصريح ل� »كونا«: انه ابلغ بدوره 
الرئيس الپولندي حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وتهنئته بالعام اجلديد ومتنياته 
للشعب الپولندي مبزيد من التقدم 

واالزدهار حتت قيادته.
واضاف السفير الشيباني انه 

الرئيس الپولندي: حريصون على تطوير العالقات
مع الكويت في المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية

)كرم دياب(الوزير د.محمد البصيري والسفير السريالنكي وحرمه يشاركون في قطع كيكة االحتفال

د.البصيري متوسطا عددا من السفراء احلاضرين

بشرى الزين
اكد وزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري عمق 
العالقات بني الكويت وسريالنكا، مشيرا الى ان هذه العالقات قوية 
وتاريخية بني البلدين الصديقني، خاصة في املجاالت التجارية.

واض���اف د.البصيري، ل���دى حضوره حفل العي���د الوطني 
السريالنكي الذي اقيم مس���اء اول من امس في فندق راديسون 
بلو، ان اجلالية الس���ريالنكية من اجلالي���ات الفعالة وامللتزمة 
بالقوان���ني واملتعاونة في الكويت، آمال في زيادة تطور التعاون 
التجاري والسياسي، خاصة ان الشعب الكويتي محب للسياحة 

وان سريالنكا من الوجهات السياحية املعروفة واجلذابة.
من جهته، قال س���فير سريالنكا س���ارات ديساناياكا: نبتهج 
للنج���اح الكبير الذي حققه ش���عب س���ريالنكا عل���ى االرهاب 
وبداية عص���ر جدي���د للوحدة الوطني���ة، معربا ع���ن تقديره 
للكوي���ت اميرا وحكومة وش���عبا للدعم الس���خي الذي حتظى 
ب���ه س���ريالنكا وش���عبها معبرا عن ش���كره وتهاني���ه جلالية 
 بالده، مش���يدا مبدى التزامها بقوانني الكويت ومس���اهمتها في

احلياة التنموية واالقتصادية فيها.
حضر احلفل عدد من السفراء والديبلوماسيني واعضاء السلك 

الديبلوماسي املعتمدين لدى الكويت.

البصيري: العالقات بين الكويت وكولومبو قوية وتاريخية
أكد خالل االحتفال بالعيد الوطني لسريالنكا أن الجالية السريالنكية فعالة وملتزمة بقوانين البالد

العقيد الصبر يقدم تكرمي »بيتك« لفهد املخيزمي

تقدمي املساعدة بصورة افضل، 
وحتى ال ينشغل متلقي البالغ 
بأمور قد تعوق استقباله لبالغ 
آخر يحتاج إلى مساعدة أمنية 

أو إنسانية عاجلة.
من جهته، ق����ال مدير إدارة 
التسويق والعالقات العامة في 
»بيتك« فه����د خالد املخيزمي إن 
تكرمي »بيتك« م����ن قبل وزارة 
الداخلي����ة يدعم العالقة املتينة 
بني الطرفني، مش����يدا باجلهود 
ال����وزارة ممثلة  التي تبذله����ا 
بالوزي����ر وجميع القياديني من 
خالل توظيفها للتقنية احلديثة 
في سبيل خدمة املواطن عالوة 
على تعاونها الكبير مع اجلهاز 
املصرفي وال����ذي يعتبر األمن 

إحدى دعائمه األساسية.
وأوضح املخيزمي أن تكرمي 
الوزارة يؤكد الدور االجتماعي 
الذي يقدمه »بيتك« لرجال األمن 
والقائمني عليه كما يؤكد تنويعه 
للمج����االت التي يش����ارك فيها 
املجتمع وهي مسؤولية تقع على 
عاتق املؤسسات والشركات التي 
تقوم من خالل جهود وثروات 

أبناء املجتمع نفسه.

مت من خالله����ا تعريف املواطنني 
واملقيمني برقم هاتف األمان اجلديد 
112 كان له����ا أثرا ايجابيا مما مكن 
من نش����ر ه����ذا الرق����م املهم لدى 
جميع افراد املجتمع وهو ما يأتي 
استكماال خلطة الترقيم الوطنية 
والتوجه الدول����ي بأن يكون رقم 

خدمة الطوارئ 112 هو املعتمد في 
جميع دول العالم ويجب ان يكون 
في متن����اول اجلميع اينما ذهبوا 

لطلب املساعدة دون تأخير.
ودعا العقي����د الصبر اجلميع 
إلى ضرورة التعاون مع العاملني 
في هاتف الطوارئ 112 حتى يتم 

الراسخ بضمان استمرارية رسالتها 
االجتماعية ومواكبة مس����يرتها 
لتك����ون مصدر أم����ان واطمئنان 

للمتعاملني معها.
وأض����اف أن احلمل����ة األمنية 
األخيرة التي دشنتها إدارة اإلعالم 
األمني بالتعاون مع »بيتك« والتي 

كرم مدير إدارة اإلعالم األمني 
الرس���مي باسم وزارة  الناطق 
الداخلي���ة العقيد محمد الصبر 
الكويتي )بيتك(  التمويل  بيت 
للدور الذي يلعبه في سبيل دعم 
األنشطة األمنية التي تقوم بها 
الوزارة وتقدي���ر جهود رجال 
األمن وذلك من خالل املساهمة 
الفاعلة في أكثر من مناسبة خالل 
ع���ام 2009 والتي كان لها األثر 
اإليجابي في تعزيز العالقة بني 

الطرفني.
ال����ذي جمعه  اللقاء  وخ����الل 
التسويق والعالقات  إدارة  مبدير 
العامة في »بيتك« م.فهد املخيزمي 
أكد الصبر أن دور املؤسسات في 
خدمة املجتمع له األثر الكبير خاصة 
في القضايا الرئيس����ية املرتبطة 
باألمن والصحة والتعليم إضافة 
إلى االهتمام بعنصر الشباب وقد 
اصبح ل����� »بيت����ك« بصمة مهمة 
في ذل����ك كله إلى جانب اجلوانب 

واملجاالت األخرى.
العقي����د الصب����ر أن  وب����ني 
استمرارية املؤسسات رغم تأثيرات 
األزم����ة املالية في دعم مش����اريع 
تنمية املجتمع تعبر عن التزامها 

الصبر: بصمة »بيتك« مهمة في خدمة قضايا المجتمع
البرجس: إرسال طائرة مساعدات إنسانية »الداخلية« كّرمت البنك لجهوده في دعم رجال األمن

ثانية لمنكوبي زلزال هاييتي

برجس البرجس

اكد رئيس مجلس ادارة جمعية 
البرجس  الهالل االحمر برجس 
ان اجلمعية ارسلت امس الرحلة 
الثانية من املس���اعدات املقررة 
للمنكوبني في جمهورية هاييتي 
اثر الزل���زال املدمر الذي ضرب 
اجلزيرة وخلف وراءه آالف القتلى 
واملشردين دون مأوى يعيشون 
في العراء يعانون اآللم واجلوع 
مفترش���ني الطرقات في انتظار 

وصول املساعدات.
وقال البرجس في بيان صادر 
عن اجلمعية امس ان هذه املساعدات 
العاجلة تأتي بناء على توجيهات 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بعد ان ارس����لت اجلمعية 
رحلة سابقة احتوت على 50 طنا 

من اخليام ملنكوبي هاييتي.
وذكر ان الطائرة الثانية التي 
غادرت تش����تمل على 30 طنا من 

اخليام.
واعرب عن بالغ شكره لصاحب 
السمو االمير وسمو رئيس مجلس 
الوزراء على توفير هذه الطائرات 

لنقل اخليام للمنكوبني هناك.
ونوه بدور املتطوعني في جتهيز 
ونقل هذه املساعدات بأسرع وقت 

ممكن.


