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مريم بندق
كشفت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
عن 3 مشاريع لبرنامج عمل الوزارة للعام الدراسي 
املقب����ل، هي: تفعيل دور املجل����س األعلى للتعليم، 
وانش����اء مركز للتقومي والقي����اس، وتخصيص 30 
مدرسة حكومية يتم االشراف عليها من قبل القطاع 
اخلاص، مشيرة الى انه ستتم دراسة كيفية تطبيق 
مشروع املدارس بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية 
واحتاد اصحاب املدارس اخلاصة، مؤكدة ان قطاع 
التعليم العام مسؤول عن مشروع اطالة اليوم الدراسي 
وتطوير االدارات املدرسية، ومشيرة الى ان املشاريع 
التي مت البدء بها في 2010/2009 سيتم استكمالها في 
2011/2010. وقالت السديراوي في تصريح للصحافيني 
عقب االجتماع األول اخلاص ببدء تطبيق البرنامج 

احلكومي الذي حضره الوكالء املساعدون صباح أمس »انه مت عرض 
املشاريع اخلاصة ببرنامج احلكومة التي تخص قطاعاتهم كل حسب 
اختصاصه، وما املطلوب من كل قطاع على حدة«، مؤكدة انه »مت ابالغ 
كل وكيل بامليزانية التي أعدت ملشروعات قطاعه«، طالبة منهم تزويدها 
باللجان والفرق التي ستعمل في البرنامج، وما اذا كانوا يحتاجون الى 
انش����اء مكاتب استشارية في وقت أقصاه 3/20 لسرعة االجناز، الفتة 
الى وجود جلنة برئاستها وعضوية الوكالء املساعدين ملتابعه اعمال 

الفرق وتذليل العقبات للفرق العاملة.
وأكدت الس����ديرواي ان »االجتماع ناقش ما مت البدء به في السابق 
عندما مت تشكيل الفريق الرئيسي بقيادة الوكيلة املساعدة للتخطيط 
آنذاك عائشة الروضان التي مت تزويدها باهداف خطة البرنامج وبناء 
عليه عقدت اجتماعات مع وزارة التخطيط مت خاللها االتفاق على خطة 
محددة عرضت على مجلس االمة الذي وافق عليها وستباشر الوزارة 

اآلن تنفيذها علما ان اخلطة مزودة بامليزانية التقديرية لكل قطاع«.

وأكدت وجود فريق تنفيذي ملتابعة تنفيذ البرنامج 
احلكومي مع وكالء القطاعات برئاسة الوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات د.خالد الرش����يد وان الفريق 
يطلب تقريرا كل ثالثة أشهر يقدمه لوزيرة التربية، 
مش����يرة الى وجود فريق فني مال����ي يتبع الفريق 
التنفيذي يتابع أوجه الصرف على املشاريع بحيث 
ال يحيد القطاع عن املوازنة الالزمة ويجري التسوية 
املطلوبة ب����ني القطاعات في حال حاجة القطاع الى 
مبلغ اضافي. وأكدت السديراوي انه مت تشكيل فريق 
آخر مختص مبناقصات وزارة التربية يتبع الفريق 
التنفيذي ويتولى مسؤولية متابعة املناقصات اخلاصة 
بتنفيذ برنامج العمل احلكومي كون املشاريع غير 

داخلة في امليزانية االعتيادية للوزارة.
وأكدت ايضا ان »التربي����ة« لم تغفل عن الدور 
االستشاري »اذ ش����كلت فريق مستش����ارين مكونا من الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت لتقدمي االستش����ارات 
الفنية للمشروعات أثناء التنفيذ باشراف وكيل التخطيط«، موضحة 
ان امليزانية التقديرية للمش����اريع مقسمة على 4 سنوات كون برنامج 
العمل احلكومي ميتد للفترة نفس����ها، مشيرة الى ان االجتماع ناقش 
الس����نة األولى 2011/2010 التي مت تقس����يمها الى 4 فترات باالتفاق مع 
الوكالء املساعدين، وطلبنا منهم حتديد القيمة املالية لها باالتفاق مع 
الوكيل املالي للتربية الى جانب االجراءات التنفيذية التي س����يتبعها 

الفريق التنفيذي املكلف مبتابعة عمل الوكالء املساعدين.
هذا واتفقت مع الوكالء املس����اعدين على االجتماع بعد اس����بوعني 
ملراجعة ما أجنزوه من عمل ومتطلبات تفيد مشروعاتهم، مبينة انها 
ملست روح احلماس من قبل اجلميع لتطوير العمل التربوي وحتسني 
مخرجاته وقالت: سأتابع العمل بشكل جيد حتى استطيع بعد 3 اشهر 

ابالغ الشيخ احمد الفهد بأننا »بيضنا وجهك«.

الدولية  اللجن���ة  اختارت 
للصليب األحم���ر بالتعاون 
العربي للبحوث  املرك���ز  مع 
التابع  القانونية والقضائية 
الش���يخة  العربية  للجامعة 
جواه���ر الدعيج الس���كرتير 
الثالث في وفد الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة في جنيڤ، 
النياب���ة مبحافظة  ووكي���ل 
العاصمة رجيب أحمد الرجيب 
خبيرين معتمدين لدى اللجنة 
الدولي���ة للصلي���ب األحمر، 
لتصبح الشيخة جواهر الدعيج 
أول كويتية تنال هذا االعتماد 

وثقة اللجنة الدولية للصليب األحمر اثر حصولها على شهادة 
مدرب ومحاضر في القانون الدولي اإلنساني.

الشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم رسالة الدكتوراه من فهد العتيبي

صاحب السمو األمير وحديث مع السفير احمد فهد الفهدصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد قبيل مغادرته البالد وفي وداعه سمو ولي العهد

متاضر السديراوي

الشيخة جواهر الدعيج

صاحب السمو هنأ غيانا وبروناي بالعيد الوطني وعزى البرتغال في ضحايا الفيضانات واالنهيارات

األمير غادر إلى عُمان في زيارة خاصة

جواهر الدعيج أول خبيرة كويتية 
معتمدة لدى »الصليب األحمر« الدولية

وزير الديوان تسّلم
رسالة دكتوراه  من العتيبي

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد 
بقاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي صباح امس د.فهد العتيبي، 

حيث أهداه رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان »لغة هوزان«.

الجاراهلل استقبل السفير األلماني
استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل صباح امس سفير 
جمهورية أملانيا االحتادية ميش���ائيل فوربس، وقد مت بحث عدد 
من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين، اضافة الى آخر تطورات 

األوضاع في املنطقة.

قائد القوات األميركية في العراق: نأمل في دور عربي
لحل المشكالت بين الكويت والعراق وجاهزون للمساعدة

السديراوي: تخصيص 30 مدرسة وإطالة اليوم الدراسي 
وإنشاء مركز التقويم أهم مشاريع »التربية«

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أعرب قائد القوات االميركية في 
العراق اجلنرال رميوند اوديرنو 
عن أمله في حل القضايا املعلقة بني 
الكويت والعراق وأبدى استعداد 
الواليات املتحدة للمس���اعدة في 
ذل���ك. وقال اجلن���رال في مؤمتر 
صحافي عقده في واش���نطن ان 
اجلهد العربي مطلوب في العراق 
املعلقة مع  القضايا  »حلل بعض 
الكويت. وسيكون جيدا ان نرى 
جهدا حلل عدد م���ن تلك االمور، 
وس���تحاول الواليات املتحدة ان 
تساعد في حل قضية قرار مجلس 
األمن الس���ابع ولكن من املهم ان 
يلعبوا دورا ايضا في ذلك، اذ ان 
هذا امر حاسم للتقدم الى االمام. 
واعتقد ان احلكومة املقبلة ستكون 
عنصرا مهما في حتديد استراتيجية 
العراق االقليمية«. وقال اجلنرال 
انه بقي في واشنطن ملدة تسعة 
ايام التقى خاللها بالرئيس ونائبه 
ووزيرة اخلارجية ووزير الدفاع 
وقيادات البنتاغون. وأشار الى ان 
الوضع االمني في العراق يتحسن 
في اجتاهه العام. وأجاب اوديرنو 
على سؤال حول ما سيحدث بعد 
عام 2011 ح���ني تنتهي فترة بقاء 
القوات االميركية في العراق طبقا 
التفاقية وضع القوات املوقعة بني 
واشنطن وبغداد وعن دور اي قوات 
قد تبقى في العراق بعد ذلك التاريخ 
فقال »انه امر غير واضح حتى اآلن. 
فلكي تبقى قوات في العراق بعد 
عام 2011 فان ذلك يستدعي طلبا من 
احلكومة العراقية«. غير ان اجلنرال 
اشار الى ان العراقيني طلبوا دبابات 

ابرامز وطائرات مروحية وأنظمة 
عسكرية أخرى واضاف »ولذا فإنني 
أتوقع ملرحلة ما بعد 2011 ان يكون 
هناك طلب لنا بأن نواصل التنسيق 
ومساعدة العراقيني على تشغيل 
تلك االنظمة. وأتوقع ان يكون عدد 
عسكريينا هناك في تلك احلالة عددا 
محدودا ملساعدتهم باالستشارات 
والتدريب اذا ما ش���عروا ان ذلك 
ضروري. ولكن القرار سيكون في 
نهاية املطاف قرارا عراقيا«. وقال 
اوديرنو ان هناك 6242 مرش���حا 
يخوضون االنتخابات في العراق 

من كل أطياف املجتمع للمنافسة 
عل���ى 325 مقعدا في البرملان وان 
من بني املرشحني نحو 1700 امرأة.

وأوضح ان الواليات املتحدة تعمل 
م���ع العراقيني على تأس���يس ما 
اسماه »السيادة في املجال اجلوي« 
وأوضح ان طلب العراقيني شراء 
االنظمة الدفاعية االميركية اجلوية 
مرهون بأوضاع ميزانيتهم، وان 
ذلك يحدد من ق���درة بغداد على 
ش���راء الدفاعات وشبكات الرادار 
الضرورية لتلك السيادة. وأضاف 
»لدى العراقيني بعض مما نسميه 

القدرات الدفاعي���ة االولية لألمن 
اخلارجي ولذا فان السؤال هو ما 
اذا كانوا سيقنعون بذلك وبأنهم 
التعامل مع املوقف  قادرون على 
بأنفسهم ام انهم سيواصلون طلب 
مساعدتنا. وسيجيبون بأنفسهم 
على هذا السؤال«. وقال اوديرنو ان 
عدد اجلنود االميركيني في العراق 
اآلن يبل���غ 96 ألفا وان الوصول 
بهذا الرقم الى 50 ألفا في سبتمبر 
املقبل كما هو مقرر يتوقف على 
عدد م���ن العوامل منها تش���كيل 
احلكومة اجلديدة واملدى الزمني 
الذي سيستغرقه ذلك، وما اذا كانت 
عملية التشكيل ستكون سلمية.

وأضاف »حتى اآلن ال نعرف 
كيف ستمضي تلك العملية. ونحن 
نعتقد انها ستتم بسالسة ولكن 
علينا ان ننتظر لنرى. وقد أعددت 
خططا بديلة قدمتها الى القيادات 
خالل هذا االسبوع وهي خطط ميكن 
اذا ما واجهتنا مشكالت  تنفيذها 
وإذا ما مضت االمور كما نتوقع وإذا 
اختلفت قليال عما نتوقع. ونحن 
مستعدون لتنفيذ اي منها. ولن 
اق���دم أي تفصيالت عن ذلك اآلن 
ولكن لدينا تلك اخلطط«. واضاف 
»انن���ي أتوقع متاما ان يصل عدد 
قواتنا الى 50 ألفا بحلول سبتمبر 
ولك���ن اذا ما حدث ش���يء خالل 
الشهور الثالثة او االربعة املقبلة 
من شأنه ان يؤثر على االوضاع فإن 
لدينا خطة للعمل تتضمن ان اطلب 
االبقاء على بعض اجلنود االضافيني 
اي ان العدد لن يهبط آنذاك الى 50 
ألفا. لقد اعددت ذلك تهيئة لتقدميها 

من اجل املوافقة«.

بحفظ اهلل ورعايته غادر صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد يرافقه نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد متوجها الى سلطنة 

عمان الشقيقة في زيارة خاص��ة.
وكان في وداع س���موه على ارض املطار سمو 
نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء والنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ووزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناص���ر صباح االحمد، رافقت س���موه حفظه اهلل 

السالمة في احلل والترحال.
الى ذلك بعث صاحب الس���مو االمير الش���يخ 

صب���اح االحمد ببرقية تعزية الى الرئيس انيبال 
انطونيو كباكو سيلفا رئيس جمهورية البرتغال 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات واالنهيارات االرضية 

التي اجتاحت جزيرة ماديرا.
كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تعزية للرئيس انيبال انطونيو 
كباكو سيلفا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة 
ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
الفيضانات واالنهي���ارات االرضية التي اجتاحت 
جزيرة ماديرا. كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس بهارات جاغديو رئيس 
جمهورية غيانا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه 
مبناس���بة العيد الوطني جلمهورية غيانا متمنيا 

سموه لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس بهارات جاغديو 
رئيس جمهوري���ة غيانا الصديقة ضمنها خالص 
تهانيه مبناس���بة العيد الوطني جلمهورية غيانا 

متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الس���لطان احلاج حسن البلقيه 
سلطان بروناي دار السالم الصديقة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 

له موفور الصحة ودوام العافية.
وبعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الس���لطان احلاج 
حسن البلقيه سلطان بروناي دار السالم الصديقة 
ضمنها خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

المرجان: المباحثات بين الكويت 
والعراق قائمة حول األسرى والمفقودين

الدوحة � كونا: قال س��فيرنا لدى دولة قطر س��ليمان إبراهيم 
املرجان امس ان املباحثات قائم��ة بني الكويت والعراق بخصوص 
صيانة العالمات احلدودية واالنتهاء من ملف األسرى واملفقودين 
والتعويضات مؤك��دا متانة العالقة بني البلدين. جاء ذلك في حوار 
للس��فير املرجان مع »كونا« وممثلي الصحافة احمللية بدولة قطر 
ينشر اليوم مبناسبة الذكرى الوطنية بالعيد الوطني وذكرى التحرير. 
وقال املرجان »ان العراق يسعى للخروج من الفصل السابع ونحن 
نريد له كذلك ولكن هناك اس��تحقاقات ال بد م��ن تنفيذها«، الفتا 
ال��ى وجود مباحثات بني الطرفني حول تلك املوضوعات. وردا على 
س��ؤال حول مدى امت��الك العراقيني ملفات تتعلق باألس��رى حث 
السفير احلكومة العراقية على بذل املزيد من اجلهد لالنتهاء من هذا 
امللف بالكش��ف عن جثامني املفقودين او مصيرهم مضيفا: »نحن 
ندرك ان لدينا اليوم عراقا جديدا ودميقراطيا وعراقا يضم أحزابا 
متنوع��ة«. وحول توقيت غلق الكويت ملف املفقودين أكد املرجان 
ان هذا امللف لن يقفل أال بعد الكشف عن مصيرهم، مؤكدا احلاجة 

الى تعاون احلكومة العراقية.

العنزي: الكويت تدعم باكستان
في مكافحة اإلرهاب

إسالم آباد � كونا: قال سفيرنا لدى باكستان نواف العنزي امس 
ان الكويت تدعم حكومة باكس���تان في مكافحة اإلرهاب والتطرف 
وحترص على تطوير العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية 
بني البلدين. وأضاف الس���فير العنزي في رسالة لشعب باكستان 
سجلت امس ويبثها تلفزيون باكس���تان احلكومي اليوم مبناسبة 
احتف���ال الكويت بالعيد الوطني ال� 49 وذك���رى التحرير ال�� 19 ان 
العالقة بني البلدين لها جذور متأصلة في التاريخ. وبهذه املناسبة 
قدم العنزي تهنئته لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد. وقال »نحن نحتفل بذكرى التحرير 
من براثن النظام العراقي البائد«، مضيفا ان الشعب الكويتي يتذكر 

بفخر وتقدير كبيرين الدعم الباكستاني للحقوق الكويتية.


