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 )أحمد باكير(م.مبارك الدويلة خالل املؤمتر الصحافي

)متين غوزال(نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني قبيل مغادرته إلى ليبيا أمس

د.فاضل صفر والقائم باألعمال الباكستاني يقطعان كعكة االحتفال بالعيد الوطني الباكستاني

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس وزراء بلغاريا بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو استقبل رئيس وزراء بلغاريا
استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد امس في 
قاعة كبار الزوار بأكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية وبحضور 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ مشعل األحمد، 
اس���تقبل س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد يرافقه 
رئيس مجلس وزراء جمهورية 
بلغاريا بويكو بوريسوف والوفد 
املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للبالد.
وكان رئيس وزراء جمهورية 
بلغاريا بويكو بوريسوف وصل 
الى البالد والوفد املرافق له في 
زيارة رسمية تستغرق عدة أيام 
بدعوة من سمو رئيس مجلس 

الوزراء.

غادر إلى طرابلس لحضور اجتماعها التحضيري

أعلن عن وجود 6 مشاريع تنموية وخدماتية حكومية

محمد الصباح: الوضع في فلسطين وتحصين األمن 
العربي والقضايا االقتصادية أمام القمة العربية 

صفر: فتح مظاريف »جسر جابر« يوليو المقبل 
وتوقيع اتفاقية بناء ميناء بوبيان خالل شهر ونصف

بشرى الزين
قال نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب����اح ان االجتماع التحضيري لوزراء 
اخلارجية العرب الذي سبق انعقاد القمة العربية املزمع 
عقدها في العاصمة الليبية طرابلس السبت املقبل 
سيتطرق إلى عدد من القضايا وعلى رأسها الوضع 
في فلس����طني والتجاوزات التي متارسها السلطات 

االسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف الش����يخ د.محم����د الصباح في تصريح 
للصحافيني لدى مغادرته امس الكويت متوجها إلى 
ليبيا ان مصادرة املقدس����ات واالثار االسالمية امر 
ال يعني الفلس����طينيني فقط وإمنا االمة االسالمية 

والعربية واالنسانية بشكل عام.
واشار الى ان االجتماع سيتطرق إلى هذه املمارسات 
وكذلك االجراءات التي يجب ان يقوم بها العرب جتاه 

هذا االجراء االسرائيلي الرافض ملبدأ السالم.
ولفت ال����ى أن األمر الثان����ي يتعلق باملصاحلة 
الفلسطينية � الفلس����طينية واصفا بأنها اساسية 
ومؤكدا على الدعم املطلق للجهود التي تقوم بها مصر 
آمال أن تكون هذه »العقدة قد حلت« مع تزامن عقد 
القمة اضافة إلى بحث وضع االمن العربي وحتصينه، 
باالضافة إلى القضايا االقتصادية املتعلقة بقرارات 
القمة االقتصادية، مش����يرا ال����ى ان مقترح صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد بشأن انشاء 
صندوق املشاريع الصغيرة واملتوسطة قد دخل مرحلة 
التنفي����ذ اآلن، مبينا انه مت خالل القمة االقتصادية 
التي عقدت في الكويت والتي أطلقت أمرين مهمني 
وهما: املصاحلة العربية والتي اتضحت نتائجها شيئا 
فشيئا واآلخر يتعلق بقرار دعم املواطن العربي من 
خالل املشاريع الصغيرة واملتوسطة واصفا القمة 
االقتصادية بانها »قمة مبروكة«، مضيفا انه ستتم 

مناقشة النتائج التي ناقشتها القمة االقتصادية التي 
عقدت في »سرت«.

وحول رؤيته للوضع في العراق في أفق حسم 
نتائج االنتخابات قال الشيخ د.محمد الصباح: لن 
نتدخل في الشأن العراقي، ونعرف اآلن ان العراق 
مير مبرحلة حرجة وهناك انتخابات متت وستعلن 

النتائج وال أريد أن أعلق على  ذلك.
وفي رده حول اتخاد اي قرار عربي ضد التجاوزات 
االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني استذكر كالم خادم 
احلرمني الشريفني خالل قمة الكويت االقتصادية بأن 
هذه املبادرة العربية لن تكون على الطاولة لالبد مشيرا 
الى ان العرب اتخذوا هذا القرار االستراتيجي املبني 
على فرضيات معينة منها وجود رغبة اس����رائيلية 
حقيقية للسالم، ولذلك قدم العرب هذه املبادرة خالل 
قمة بيروت في العام 2002 الفتا إلى أن هناك طرفا في 
املقابل يدخل في عملية السالم واآلن املؤشرات تدل 
على انه ال يوجد طرف في إسرائيل يريد السالم لذلك 
يجب ان ننجز هذا األمر مع القوى الدولية واملجتمع 
الدولي. وفي سياق آخر علق الشيخ د.محمد الصباح 
على توجيه احد النواب سؤاال برملانيا يتعلق بتحويل 
موظفني اداريني في وزارة اخلارجية الى ديبلوماسيني 
بالقول »سوف نرد على هذا السؤال نبني فيه شروط 
التحويل من إداري إلى ديبلوماسي.. يجب ان يكون 
جامعيا ويحمل تخصصا يؤهله للعمل في القطاع 

الديبلوماسي«.
وح����ول تأجيل االجتماع اخلاص باليمن اوضح 
ان ذلك يعود لظروف انشغال الوزراء العرب، مؤكدا 
حرص اجلميع على حضور هذا االجتماع في صنعاء. 
وحول تكهناته فيما يتعلق بجلسة اليوم وطرح الثقة 
في وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 

اجاب بالقول سنرى غدا )اليوم( إن شاء اهلل.

بشرى الزين
ق���ال وزير الدولة لش���ؤون البلدية ووزير 
األش���غال د.فاضل صف���ر ان احلكومة لديها 6 
مشاريع تنموية للبنى التحتية وخدمات الدولة 
املختلفة، مشيرا الى انه من املتوقع خالل شهر 
الى ش���هر ونصف س���يتم توقيع اتفاقية بناء 
ميناء بوبيان البحري وايضا في 8 يوليو سيتم 
فض مظاريف جسر جابر االحمد وبعدها بفترة 

قصيرة يتم توقيع العقد.
وحول مستشفى جابر األحمد أوضح د.صفر 
انه يقوم بزيارات دورية ملتابعة آخر املستجدات 
على هذا املشروع وباقي مشاريع الوزارة حلل أي 
عقبات أو معوقات تعطل العمل، مؤكدا ان مشروع 
مستشفى جابر يسير بشكل مطمئن ومت االنتهاء 
من جتهيز األرضيات إلقامة 5 أبراج بحيث سيتم 
استخدام تقنية حديثة في مجال البناء لترتفع 
هذه األبراج في مستشفى جابر معا وهي تقنية 

حديثة تستخدم ألول مرة في الكويت.
وأضاف د.صفر لدى حضوره العيد الوطني 
الباكستاني مساء أول من امس ان هناك مشاريع 
مش���تركة مع الدول الصديقة وأكد ان الكويت 
تطمح ملشاريع مشتركة مع جميع الدول الشقيقة 
والصديقة بدأت تفعل مثل هذه املشاريع، على 
سبيل املثال مع فرنس���ا وأملانيا وايضا كوريا 
اجلنوبية والواليات املتحدة االميركية ومت توقيع 
عدد من االتفاقيات تهتم بإنشاء طرق وخدمات 
لالستفادة مما توصل اليه العالم من طرق حديثة 

في البناء والتقنيات.
وحول قضايا ازدواجية اجلنسية واستجواب 

وزي���ر اإلعالم، رد الوزير د.صفر مبتس���ما: ال 
تعليق.. نو كومنت.

من جهته أوضح القائم باألعمال في سفارة 
اجلمهورية اإلسالمية الباكستانية سجاد احمد 
سيهار، ان يوم العيد الوطني ميثل مناسبة مهمة 
للشعب الباكس���تاني فهو اليوم الذي قرر فيه 
الشعب املسلم في القارة الهندية ان ينفصلوا 
فيه وتكون لهم دولة حرة من هنا تأتي أهمية 

االحتفال مبثل هذا اليوم.
وحول العالقات الثنائية مع الكويت، وصف 
سيهار العالقات بأنها ممتازة وأنها ليست مقتصرة 
فقط على العالقات الديبلوماسية بل عالقات قدمية 
جدا حيث كان للعالم العربي عالقات جتارية مع 
القارة الهندية وهي عالقات ذات جذور عميقة 

من الناحيتني الثقافية والدينية.
ومتنى القائم باألعمال ان يكون هناك املزيد 
من الزيارات املتبادلة مع الكويت. وحول األوضاع 
غير املستقرة في باكستان جراء األعمال اإلرهابية 
أكد سيهار ان األوضاع األمنية تتحسن وحتت 
السيطرة رغم الصعوبات فبعض هذه القالقل 
تتعلق مبكونات الشعب الباكستاني ومن الصعب 
السيطرة عليها، مشيرا الى ان القوات الباكستانية 
قوية وحازمة ف���ي مواجهة اي جتاوز وتهديد 

لألمن الداخلي.
الباكس���تانية في  وختم مهنئ���ا اجلالي���ة 
الكويت شاكرا الكويت على استضافتها اجلالية 
الباكس���تانية التي تعمل بش���كل بناء لتنمية 
الكويت وهي بلدهم الثان���ي وهم يحبون هذا 

البلد الصديق.

الجاراهلل استقبل السفير المصري
اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل صباح امس 
سفير جمهورية مصر العربية طاهر فرحات، حيث تسلم رسالة 
م���ن وزير اخلارجية املصري احم���د ابوالغيط الى نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
وذكر بيان صحافي ل���وزارة اخلارجية ان الرس���الة تتعلق 
باالجتماع التنسيقي القادم لدول حركة عدم االنحياز حول اتفاقية 

حظر انتشار االسلحة النووية الذي سيعقد في نيويورك.
واضاف البيان ان اجلانبني تطرقا خالل اللقاء الى جانب من 

العالقات الثنائية وبعض االمور ذات االهتمام املشترك.

»التربية« تتعاقد مع 233 معلمًا 
ومعلمة من مصر

قالت وزارة التربية امس انها تعاقدت مع 233 معلما ومعلمة من 
مص���ر في مختلف التخصصات لتدريس مواد دراس���ية في مراحل 

التعليم العام.
واضافت الوزارة في بيان صحافي ان جلنة التعاقدات اخلارجية 
بالقاهرة التي يرأس���ها مدير عام منطق���ة االحمدي التعليمية طلق 
الهي���م، التقت اكثر من 1337 من املعلمني واملعلمات حيث حظي 319 

معلما ومعلمة باملوافقة النهائية للتعاقد.

العفاسي: التجديد للمجلس 
المؤقت لتعاونية أبوحليفة

الدوحة � كونا: غادر وزير الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل د.محمد 
العفاسي الدوحة امس بعد مشاركته في منتدى »املبادرة العربية لبناء 

القدرات الوطنية ملكافحة االجتار البشر«.
وكان في وداع العفاس����ي سفيرنا لدى قطر سليمان املرجان وأركان 
السفارة. من جهة اخرى، أصدر الوزير العفاسي قرارا بتجديد مدة عمل 
املجلس املؤقت جلمعية أبوحليفة، ج����اء في نصه: مادة 1: جتديد مدة 
عمل مجلس اإلدارة املؤقت جلمعية أبوحليفة التعاونية واملعني مبوجب 
القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2009 ملدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا 
القرار، مادة 2: في حالة عدم صدور قرار بتجديد مدة عمل املجلس املعني 
مبقتضى هذا القرار ملدة أخرى يلتزم املجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لدعوة اجلمعية العمومية وفتح باب الترش����يح النتخاب مجلس إدارة 
جديد، وذلك خالل ش����هر على األكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل املجلس 
املؤقت على ان يس����تمر املجلس في عمله حتى تاريخ انعقاد اجلمعية 

العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخالف ذلك.
كما أصدر العفاسي قرارا بحل مجلس إدارة جمعية العدان والقصور 
جاء فيه: مادة 1: يعتبر مجلس ادارة جمعية العدان والقصور التعاونية 
منحال بقوة القانون اعتبارا من تاريخ 2010/3/14. مادة 2: تعيني بدر احمد 
علي العوضي مديرا مؤقتا جلمعية العدان والقصور التعاونية ملدة عام 
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. مادة 3: على مجلس اإلدارة املنحل 
تسليم كل أوراق ومستندات وأختام اجلمعية الى املدير املعني خالل 3 
أيام على األكثر من تاريخ صدور هذا القرار. مادة 4: في حالة عدم صدور 
قرار بتجديد فترة عمل املدير املع����ني مبوجب القرار ملدة أخرى يلتزم 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعوة اجلمعية العمومية وفتح باب الترشيح 
النتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خالل شهرين على األكثر من تاريخ 
انتهاء مدة تعيينه مع االستمرار في إدارة اجلمعية حتى تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية ما لم يصدر قرار بخالف ذلك.

الشمالي: االنتهاء من الملف االقتصادي واالجتماعي المرفوع للقمة
س����رت )ليبيا( � كونا:  أعلن وزير املالية 
أن املجل����س االقتصادي  الش����مالي  مصطفى 
واالجتماع����ي العربي انتهى في اجتماعه امس 
من إع����داد امللف االقتصادي واالجتماعي الذي 
سيرفع الى القمة العربية املقبلة التي ستعقد 
في ليبيا. وقال الشمالي ل� »كونا« على هامش 
مش����اركته في اجتماعات املجلس االقتصادي 
واالجتماعي التحضيري للقمة العربية ان هذا 
امللف يتضمن عددا من البنود االقتصادية مثل 
»مشروع األحزمة اخلضراء في أقاليم الوطن 
العربي« وهو مق����دم من ليبيا وكذلك مخطط 
الربط البري العربي وإدخ����ال اللغة العربية 
كلغة عمل في منظمة التجارة العاملية. وأشار 
الى أن امللف االجتماعي يتضمن عددا من البنود 
منها البرملان العربي لألطفال واالهتمام بقضايا 
الشباب والدفع بجهود البحث العلمي في الدول 
العربية. وذكر ان املشاركني في االجتماع ناقشوا 
عددا من املواضيع واملشاريع االقتصادية بهدف 
صياغة هذه املشاريع ضمن امللف االقتصادي 

الذي س����يطرح على الق����ادة العرب في قمتهم 
املرتقبة في سرت.

واض����اف أن الوزراء الع����رب تابعوا خالل 
االجتماع تنفيذ مقررات القمة االقتصادية العربية 
التي عقدت بالكوي����ت العام املاضي باإلضافة 
الى متابع����ة تنفيذ مقررات االجتماع الوزاري 
للمجلس االقتصادي الذي عقد أيضا في الكويت 
الشهر املاضي. وأشار في هذا اإلطار الى متابعة 
تنفيذ مبادرة صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد بإنشاء الصندوق اخلاص بدعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة برأسمال قدره 
مليارا دوالر يديره الصندوق العربي لإلمناء 

االقتصادي واالجتماعي.
وكشف الش����مالي عن أنه يتم حاليا إعداد 
النظام األساس����ي آللية ادارة أموال الصندوق 
التي س����تعرض على اجتماع مقب����ل لوزراء 
املال واالقتصاد العرب إلقرار نظامه األساسي 
وبعد ذلك س����يتم اإلعالن عن ب����دء عمل هذا 

الصندوق.

عياد: نطالب وزير اإلعالم 
باالستقالة والتفرغ لـ »النفط«

اكد الناش���ط السياسي فهد 
عياد املطيري ان االس���تجواب 
املوجه من نواب األمة الى وزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
حق دس���توري له���م وواجب 
مفروض عليه���م جتاه حماية 
الوطن واملواطنني من كل ما من 
شأنه املساس بالوحدة الوطنية، 
ومعروف اهمية وزارة االعالم في 
توجيه سياسة الدولة وتشكيل 
الرأي العام جتاه اي قضية او 
مسألة ويجب على وزير اإلعالم 
ان يك���ون متابعا لكل صغيرة 
وكبيرة وان يكون مطلعا على 
كل ما يبث او ينشر عبر وسائل 
اإلعالم من خالل موظفي وزارته 
ومكتبه، بحيث ال يسمح بطرح 
املواطنني  ما يضر مبصلح���ة 
الكويت والوحدة  إلى  ويسيء 
التس���اهل في  الوطنية وعدم 
كل ما يسهم في ضرب الوحدة 

الوطنية.
واضاف ان االستجواب يتميز 
بالشعبية بسبب التأييد النيابي 
الكبير وانه غير موجه من نائب 
واحد او كتلة، ويطالب بتطبيق 

القانون وهذا مطلب شعبي.
واضاف املطيري ان تباين 

التصريحات الصادرة عن وزارة 
اإلعالم يوحي بعدم املصداقية، 
حيث قالت الوزارة ان القناة تبث 
من خارج الكويت، وبعد ساعة 
من ندوة االندلس وما حدث فيها 
مت ايقاف القناة وهذا دليل على 
الوزارة  الذي تعانيه  التخبط 

والقائمون عليها.
وطال���ب املطي���ري الوزير 
باالستقالة وان يتسلمها وزير 
قادر على إدارتها بشكل سليم، 
الثقة  مؤكدا ان جلس���ة طرح 
س���توضح غي���اب احلكومة، 
ومسؤوليتها عن عدم تطبيق 

القوانني بالشكل الصحيح.

فهد عياد

إنشاء جسور التعاون بين المكاتب الهندسية العربية وتوحيد أسس العمل االستشاري العربي أبرز أهداف المؤتمر

الدويلة:   المؤتمر الهندسي االستشاري العربي الرابع 19 أبريل
حمد العنزي

اس����تعرض رئي����س احت����اد املكاتب 
الهندس����ية ودور االستشارات الكويتية 
م.مبارك فهد الدويلة اجلوانب التحضيرية 
ل� »املؤمتر الهندسي االستشاري العربي 
الرابع« الذي س����يعقد حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد في الفترة بني 19 و21 

ابريل املقبل بالكويت.
وقال الدويلة خالل املؤمتر اإلعدادي 
الذي عقده االحت����اد ان انضمام االحتاد 
كعض����و في هيئ����ة املكاتب الهندس����ية 
االستشارية العربية وتبنيه لهذا احلدث 
يدل عل����ى اهتمامه بتفعيل وإبراز أهمية 

دور املهندس العربي بشكل عام.
وأكد الدويلة في س����ياق تصريحاته 
للصحافيني أن املكاتب الهندسية لها دور 
بناء في رسم استراتيجيات التنمية، وذلك 
في إطار املس����اهمة في حتقيق التنمية 
املستدامة واحلافظ على البيئة من خالل 
بناء خطط علمية وعملية قادرة على أن 
تتفاعل مع املتغيرات املستمرة في مجاالت 
البن����اء والصناعة وصوال إلى مخرجات 
صديقة للبيئة األمر الذي سينعكس إيجابا 
على املجتمع عامة، وأشار الدويلة إلى أن 
املؤمتر يع����د منوذجا رائدا لتحقيق هذه 

املؤمتر ستلقي الضوء على قضايا مهمة 
لم حتظ باهتم����ام كاف على مدار الفترة 
املاضي����ة، وآن االوان الن يتعرف عليها 
املجتمع الكويتي والعربي بش����كل عام. 
مش����يرا الى ان محاضرين أجانب سوف 

يتحدثون خالل املؤمتر.
من ناحية أخرى، حتدث عضو مجلس 
إدارة االحتاد ورئيس اللجنة العلمية في 
املؤمتر د.بدر احلوطي عن احملاور التي 
سيتم اس����تعراضها خالل املؤمتر، حيث 
أفاد ب����أن كل محور يش����تمل على ثالث 
محاضرات يتحدث عنها محاضرون من 
بعض الدول املجاورة منها مصر واألردن 
وفلسطني وس����ورية، إضافة إلى بعض 

الدول األوروبية.
وأكد احلوطي أن هناك دراسة مستفيضة 
قد أجريت على القضايا الش����ائكة التي 
تخص القطاع س����يفتح املجال للحديث 

عنها خالل املؤمتر.
ب����دوره أوضح عض����و مجلس إدارة 
االحتاد واملنسق العام للمؤمتر م.جاسم 
البناي أن عدد املش����اركني ف����ي املؤمتر 
يتراوح بني 150 و200 مهندس من مختلف 
الدول العربية وفي مختلف التخصصات 
الهندسية إلى جانب املهندسني الكويتيين 

واملقيمني أيضا.

األهداف من خالل ع����دد من احملاضرات 
وورش العمل التي س����يتناولها املؤمتر 
من خالل ثالثة محاور رئيسية، الفتا إلى 
أن مجموعة منتقاة من التجارب العملية 
الناجحة س����واء في الس����وق احمللي أو 
األسواق اإلقليمية سيلقى الضوء عليها 
من خالل آراء بعض املتخصصني في هذا 

القطاع الفاعل.
وق����ال الدويلة ان دع����م الدولة ملثل 
هذه االنشطة ليس غريبا، بل نحن نقدر 

للحكومة الرشيدة اهتمامها باجلانب املهني 
الهندسي االستش����اري بالكويت وسط 
توقعات ب����أن يؤتي ذلك ثماره في خطة 
التنمية الطموحة التي تعمل على تفعيلها 

في عدد من القطاعات الهامة.
وتناول الدويلة أهداف املؤمتر الهندسي 
االستش����اري العربي الرابع في عدد من 
النقاط منها على سبيل املثال: التعريف 
باملكاتب الهندسية االستشارية العربية 
وحصر طاقاتها، إنشاء جسور التعاون 

بني املكاتب الهندس����ية العربية، البحث 
والتعليم املستمر لبناء مكاتب هندسية 
بقدرات وخبرات تواكب التطور العاملي 
تسويق العمل العربي االستشاري خارج 
الوطن، حتفيز املكاتب الهندسية للبحث في 
األبنية اخلضراء املوفرة للطاقة وبالتالي 
هندس����ة مصادر الطاقة املتجددة البديل 
املستقبلي لضمان التنمية، وتوحيد أسس 

العمل االستشاري العربي.
وبني ان احملاضرات التي ستعقد خالل 


