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رئيس الشيشان: نثمن مساعدات الكويت للشعوب اإلسالمية

موسكو ـ كونا: أشاد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بالعالقات التي 
تربط بالده بالكويت ودول مجلــــس التعاون اخلليجي مثمنا جهود الكويت 

ومساعداتها للشعوب اإلسالمية.
جاء ذلك خالل مأدبة أقامها سفيرنا لدى روسيا ناصر املزين تكرميا للرئيس 
الشيشــــاني والوفد املرافق له بحضور سفراء دول مجلس التعاون اخلليجي 

املعتمدين في موسكو.

وثمن قاديروف عاليا ما تقوم به الكويت وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد من جهود وما تقدمه من مساعدات للشعوب اإلسالمية 
في أرجاء املعمورة كافة. ومن جانبه رحب السفير املزين بالرئيس الشيشاني 

مشيدا مبا حققته الشيشان من تطور واستقرار في السنوات األخيرة.
وأكــــد حرص دول مجلس التعاون اخلليجي على تطوير عالقات الصداقة 
املتينة وتعزيزها مع روســــيا االحتادية وجمهورية الشيشان التي تدخل في 

قوامها في كل املجاالت مبا يحقق املصالح املشتركة للجانبني الصديقني.

حصة الصباح نابت عن وزير الديوان 
في حفل ذكرى ميالد شوبان

الشيخة حصة الصباح شاركت في ذكرى ميالد شوبان

جانب من احلفل

حتت رعاية وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد أقيمت مســـاء اول من امس االحتفاالت املوسيقية العاملية 
مبناسبة مرور 200 عام على ميالد املوسيقار الپولندي فريدريك 

شوبان، وذلك في قاعة الهاشمي 2 بفندق ساس بلو.
وأناب وزير شـــؤون الديوان األميري املشرف العام لدار اآلثار 

اإلسالمية الشيخة حصة الصباح حلضور احلفل.
وتضمـــن احلفل عـــزف وصـــالت موســـيقية للموســـيقار 

»شوبان«.

إعالن نتائج المدارس الفائزة في مسابقة 
فادية السعد 8 أبريل المقبل

إياد الخرافي: تزايد االعداد عاماً بعد عام دليل على نجاح المس�ابقة

برعاية سمو رئيس الوزراء وحضور وزيرة التربية

الشيخة فادية السعد وإياد اخلرافي وم.أحمد املنفوحي خالل املؤمتر الصحافي

السفير الشيخ علي اخلالد خالد اجلاراهلل

دانيا شومان
يشمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد برعايته الكرمية احلفل اخلتامي ملسابقة فادية 
السعد العلمية للفتيات في دورتها العاشرة حيث 
يتم االعالن عن نتائج املــــدارس الفائزة، وذلك في 

الثامن من ابريل املقبل.
هذا مــــا أعلنته صاحبة الفكرة الشــــيخة فادية 
السعد، وذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد مساء 
أمــــس األول بحضور رئيس مجلــــس ادارة النادي 
العلمي اياد اخلرافي واألمني العام م.أحمد املنفوحي، 
وأعضــــاء اللجنة التنظيمية العليا للمســــابقة في 

النادي العلمي.
وقالت الشيخة فادية: ال شك ان رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء ودعمه جلميع االنشطة بشكل عام 
واالنشطة الشبابية بشكل خاص، والتي تهدف الى 
تطوير وتنمية االبتكار والبحث العلمي لدى الشباب 
والفتيات لهو دليل على دعم القيادة السياسية ملثل 
هذه االنشطة الهادفة بقيادة وتوجيه صاحب السمو 
األمير  الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشــــارت الى اصرار ســــموه على املساهمة في 
الدعم املادي للمســــابقة رغم التأكيد لســــموه على 
توافر الدعم املــــادي، وان الدعم املعنوي والرعاية 
كافيــــان، وان رعايته للحفل شــــرف كبير للقائمني 
عليها وما كانوا يطمحون اليه، مقدرة لسموه هذه 
اللفتــــة الكرمية وهذا الدعم املــــادي واملعنوي غير 
احملدود، الفتة الى ان هذا يدل على حرص املسؤولني 
على دعم األعمال واألنشطة املتميزة وتعود باخلير 

والنفع على أهل الكويت.
وأضافت انه مبناسبة مرور 10 اعوام على بداية 
مسابقة فادية السعد العلمية للفتيات والتي تستهدف 
الفئة العمرية من سن 14 -17 سنة، والتي يتم تنظيمها 
بالتعاون مع النادي العلمي الكويتي ووزارة التربية، 
ســــيقام احتفال كبير مساء يوم اخلميس املوافق 8 
أبريل 2010 برعاية كرمية من ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وبحضور وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، نيابة عن 
سموه، إضافة الى وفود من دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الشقيقة واليمن الشقيق للمشاركة 
في االحتفال من جهة ولتقدمي مسابقة فادية السعد 
الصباح العلمية لهم ضمن االستراتيجية اجلديدة 
لالنطالق لالقليمية بعد تأسيس املسابقة محليا ملدة 
10 اعــــوام، اضافة الى دعوة وزراء التربية في دول 
اخلليج واليمــــن، حلضور االحتفالية الكبيرة التي 
تليق بالرعاية الكرمية. وأضافت الشيخة فادية، لقد 
انطلقت املسابقة منذ 10 سنوات من النادي العلمي 

الذي يعد صرحا علميا وأرضية خصبة لعمل نشاط 
متميز لفئة عمرية من أبنائنا جتد لها متنفسا متميزا 
في مكان وأجواء صحية ومالئمة لتمارس هوايات 
في مجاالت علمية متنوعة وتشــــارك في نشاطات 
وندوات ودورات هي محل فخر لنا، معربة عن شكرها 

وتقديرها لكل القائمني على النادي.
بــــدوره ثمن رئيس مجلس ادارة النادي العلمي 
اياد اخلرافي، الرعاية الكرمية من قبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء، واعتبرها مسؤولية كبيرة تتطلب 
مضاعفة اجلهود، متقدما بجزيل الشــــكر والتقدير 
لسموه على رعاية احلفل، الفتا الى ان هذه الرعاية 
بنيت على اهتمام خاص من سموه ورؤيته لالجنازات 

التي حتققت خالل دورات املسابقة املاضية.
وتقدم اخلرافي بجزيل الشكر والتقدير لصاحبة 
الفكرة الشيخة فادية ســــعد العبداهلل على دعمها 
املتواصل للمسابقة منذ انطالقتها وحرصها الشديد 
على اجناح أنشطتها، الفتا الى ان االحتفال مبرور 
عشر سنوات على انطالقتها، وتزايد أعداد املشاركات 
فيهــــا عاما بعد عام، لهو دليل واضح على جناحها، 
ومتقدما بالشكر لوسائل االعالم التي كان لها الدور 
البارز في نشر املسابقة وايصال رسالتها لكل اجلهات 
املعنية، والشكر لوزارة التربية، وكذلك للجان العاملة 
على األداء الراقي على مدى السنوات العشر املاضية 

وما شهدته املسابقة من تطور.
ونوه اخلرافي بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة 
العلمية لتطوير املسابقة والعمل على وضع األسس 
التي تضمن استمرارية املسابقة وعمل هيكل اداري 
يضمن تلك االســــتمرارية، لذا قــــام رئيس اللجنة 
العلمية د.فوزان الفارس بتشــــكيل اللجان العاملة 

في املسابقة.
من جانبه، قال األمــــني العام م.أحمد املنفوحي: 
باسم النادي العلمي نتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
للشيخة فادية السعد على جهودها طيلة السنوات 
املاضية وعملها على اجناح املسابقة عاما بعد عام، 
معربا عــــن أمله في املزيد مــــن التواصل وحتقيق 
العديد من النجاحات ليس خلروج املسابقة فقط الى 

اخلليجية، بل أيضا الى العربية والعاملية.
وقال ان رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء للحفل 
سيدفع اللجنة املنظمة إلى بذل اجلهد لتليق املسابقة 
بهذه الرعاية، الفتا الى انها تطرقت الى جوانب مهمة 
فيما يخص املرور والطاقة والبيئة، مشيرا الى ان 
املعدل العاملي للتلوث، البد أن يتغير، كون الكويت 
تعد من الدول التي يتعدى التلوث فيها املعدل العاملي، 
بال مصانع وال تلوثات أخرى، وإمنا فقط من الغبار 
والشــــوائب العالقة، لذا جاءت املسابقة في وقتها 

لنغير هذا املعدل.

خالل اختتام ورشتي عمل أقامتهما اإلدارة االقتصادية في »الخارجية«

البدر: المشروع يهدف إلى المساهمة في مواجهة الزيادات السريعة في الطلب على الطاقة الكهربائية في األردن

الجاراهلل: تعاون متميز بين »الخارجية« والجامعة
الخالد: ورش العمل ثمرة تعود بالفائدة على الديبلوماسيين

صندوق التنمية يقرض األردن 52 مليون دوالر 
لتوسعة محطة كهرباء السمرا

عمان ـ كونـــا: وّقع الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية مع احلكومة األردنية امس اتفاقية 
قرض وضمان قرض مشروع التوسعة الثالثة حملطة 

كهرباء السمرا بقيمة 52 مليون دوالر.
ووقع اتفاقية الضمان وزير املالية األردني محمد 
ابوحمور واملدير العام للصندوق الكويتي عبدالوهاب 
احمد البدر فيما وقع اتفاقية القرض عبدالوهاب البدر 

ومدير عام شركة كهرباء السمرا أمجد الرواشدة.
وقال البدر في تصريح لــــ »كونا« عقب التوقيع 
ان املشروع يهدف الى املساهمة في مواجهة الزيادات 
السريعة في الطلب على الطاقة الكهربائية في االردن 
الشـــقيق ومبا يخدم متطلبـــات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في اململكة.
وعن القرض قال البدر ان التكلفة اإلجمالية ملشروع 

محطة توليد كهرباء السمرا من دون الضرائب والرسوم 
تبلغ 3.180 مليون دوالر، مشيرا الى ان قيمة القرض 

تغطي نحو 28% من إجمالي تكلفة املشروع.
وعن عناصر املشروع قال انه يشتمل على توريد 
وتركيب وحدتي توليد غازيتني سعة كل منها حوالي 
100 ميغاوات تستخدم الغاز الطبيعي كوقود اساسي 
ووقود الديزل كوقود احتياطي ومحولني جهد 15/132 
كيلو ڤولت مع جميع املستلزمات امليكانيكية والكهربائية 
واالعمال املدنية الالزمة اضافة الى اخلدمات االستشارية 
الالزمة. وعن سداد القرض قال البدر ان احلكومة االردنية 
ستقوم بتسديد القرض على 40 قسطا نصف سنوي 
متســـاو بعد فترة سماح مدتها أربع سنوات وبفائدة 
2.5% ســـنويا يضاف اليها رسم بواقع 0.5% ملواجهة 

التكاليف االدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

من جانبه أشاد ابوحمور بالعالقات األخوية الوثيقة 
التي تربط بالده بالكويـــت، وقال ان اململكة ترتبط 
مع الصنـــدوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
بعالقات تاريخية حيث قدم الصندوق لألردن حوالي 
25 قرضا خالل السنوات )1962ـ  2009( ومببلغ إجمالي 
بلغ حوالي 470 مليون دوالر للمســـاهمة في متويل 

مشاريع في مختلف القطاعات.
واضاف ان آخر هذه املشاريع كان مشروع توسعة 
محطة حتويل كهرباء شرق عمان الذي بلغت قيمته 
حوالي 30 مليون دوالر ومشـــروع إنشاء مستشفى 

العقبة الذي بلغت قيمته حوالي 50 مليون دوالر.
وأعرب الوزير األردني عن أمل بالده في استمرار 
التعـــاون بني االردن والصندوق مبـــا يخدم مصالح 

الطرفني.

أشـــاد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
امس بالتعاون القائم بني وزارة اخلارجية وجامعة 
الكويت، مثمنا الدور املتميز الذي تضطلع به اجلامعة 
من خالل مشاركتها في الدورات وورش العمل التي 
تنظمها الوزارة. جاء ذلك خالل اختتام أنشـــطة 
ورشتي العمل اللتني اقامتهما االدارة االقتصادية 
بوزارة اخلارجيـــة حتت عنوان »منظمة التجارة 
العاملية وقانون االغراق التابع للمنظمة« بالتعاون 
مع مركز التميز فـــي االدارة التابع لكلية العلوم 

االدارية بجامعة الكويت.
وسلم وكيل وزارة اخلارجية الشهادات للمشاركني 
في ورشـــتي العمل اللتني أقيمتا خالل الفترة من 
7 وحتـــى 18 اجلاري، مجددا شـــكره لعميد كلية 
العلوم االدارية رئيس مجلس أمناء مركز التميز 
في االدارة د.راشد العجمي. من جانبه اشاد مدير 

االدارة االقتصادية السفير الشيخ علي اخلالد باقامة 
مثـــل هذه الورش، مؤكدا انهـــا كانت ثمرة جهود 
مشتركة استمرت على مدى ثالثة اعوام بالتعاون 

مع جامعة الكويت.
وأشار الى ان هذه الورش ستعود بال شك باملنفعة 
على ديبلوماسيي الوزارة النها تتعلق مبجال عملهم 
ســـواء داخل الكويت او من خالل بعثات الكويت 

في اخلارج واملنظمات الدولية.
وأكد حرص الـــوزارة على تطبيق التوصيات 
والتوجيهات السامية لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد ورؤيته السامية جلعل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا اضافة الى اهمية العمل على التنمية 
البشرية. يذكر ان احملاضرين في ورشتي العمل هم 
كل من مشرف وحدة منظمة التجارة العاملية د.أحمد 

منير جناو ود.رياض الفرس ود.علي عريفة.

تبادل االتفاقياتمحمد أبوحمور وعبدالوهاب البدر خالل توقيع اتفاقية القرض


