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محمد الصباح تلقى رسالتين من نظيريه في اإلمارات وبيالروس

تلق���ى نائب رئي���س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزير خارجية دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الش���يخ عبداهلل بن زايد 
التطورات  آل نهيان تتعلق بآخر 
السياسية على الساحتني اإلقليمية 

والدولية والقضايا محل االهتمام 
املشترك.

كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح 
رس���الة خطية من وزير خارجية 
جمهوري���ة بيالروس س���يرجي 
مارتينوف تتعلق بالعالقات الثنائية 

وبحث سبل تطويرها.

الجراح التقى رئيس هيئة التيار الصدري

»السكنية«: توزيع بطاقات االحتياط 
للبيوت الحكومية في مدينة سعد العبداهلل

استقبل وزير شؤون الديوان األميري باالنابة 
الش���يخ علي اجلراح في مكتبه بقصر الس���يف 
امس رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في 

جمهورية العراق الشقيق كرار اخلفاجي وعضوي 
البرملان نصار الربيعي وعبداألمير حسني حميد 

وذلك مبناسبة زيارتهم للبالد.

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
بطاقات االحتياط لدخول قرعة توزيع البيوت 
احلكومية في مدينة سعد العبداهلل قطعة 8 والتي 

تشمل 160 بيتا مبساحة 400 متر مربع.

وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان موعد 
اجراء القرعة على هذه القسائم سيكون صباح 
االثن����ني املقبل في مس����رح املؤسس����ة بجنوب 

السرة.

الثقافة اخلليجية  الهندي على 
واالرث احلضاري والتاريخي 

الذي تنطلق منه.
ابرز  السليمان ان من  وقال 
املس���ائل التي يحرص املجلس 
عل���ى تنفيذها تفعيل االتفاقية 
االطاري���ة للتعاون االقتصادي 
التي وقعها نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب���اح مع اجلانب 
الهندي نيابة عن دول مجلس 
التعاون اخلليجي في أغسطس 
2004. وأضاف ان املجلس يعمل 
على تفعيل ما ورد في االتفاقية 
خاصة فيما يتعلق منها بتشكيل 
جلنة مشتركة لتعزيز التعاون 
االقتصادي بينهما، السيما ان 
دول اخلليج العربية تعد الشريك 
التجاري االول للهند حيث جتاوز 
ميزان التبادل التجاري في 2009 

ال� 100 مليار دوالر.
وأوضح السليمان ان املجلس 
يقوم بعقد لق���اءات مكثفة مع 
الهندي بهدف تسريع  اجلانب 
النهائي على  التوقيع  إجراءات 
اتف���اق التجارة احلرة بني دول 
مجلس التعاون والهند وتذليل 
بع���ض املعوق���ات التي تعوق 
االتف���اق اس���تكماال جلولت���ي 
املفاوضات بني اجلانبني عامي 

2006 و2008.

واالجتماعية والثقاقية الهندية 
لدفع العالقات بني اجلانبني الى 
مجاالت أوسع تلبي طموحات 

حكومات وشعوب اجلانبني.
الى عقد  الس���ليمان  وأشار 
لقاءات مشتركة في هذا االطار 
مع عدد من الفعاليات السياسية 
الهندية اضافة الى التنسيق مع 
احتادات غرف التجارة والصناعة 
الهندي���ة إلقام���ة جتمع���ات 
ومنتديات اقتصادية بهدف توفير 
معلومات عن الفرص التجارية 

واالستثمارية لدى اجلانبني.
الس���فراء  وذكر ان مجلس 
يعت���زم اقامة اس���بوع ثقافي 
خليجي في العاصمة نيودلهي 
املقبل الطالع املجتمع  نوفمبر 

نيودلهي � كونا: اعتبر سفيرنا 
لدى الهند س���امي السليمان ان 
إنشاء مجلس سفراء دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في 
نيودلهي يأتي تنفيذا لتطلعات 
قادة دول املجلس في ترس���يخ 

العمل اخلليجي املشترك.
ل� »كونا«  الس���ليمان  وقال 
أمس ان لقاءات قادة دول مجلس 
التعاون اخلليحي التش���اورية 
العم���ل اخلليجي  أركان  كأحد 
املشترك كانت احلافز لتكوين 
مجلس سفراء دول اخلليج لدى 

الهند.
وأض���اف ان وجود مجلس 
السفراء يرس���خ مبدأ التشاور 
الى رؤى مش���تركة  للوصول 
تدفع بالعمل اخلليجي املشترك 
ال���ى مجاالت أرح���ب مبا يلبي 
طموحات قادة وش���عوب دول 

مجلس التعاون.
وكش���ف الس���ليمان عن ان 
مجلس السفراء يعقد اجتماعات 
دورية من اجل تنفيذ التوجيهات 
الس���امية لق���ادة دول اخلليج 
فيما يتعل���ق بتعزيز العالقات 
اخلليجي���ة الهندية في ش���تى 
املج���االت مبا يحق���ق مصالح 
اجلانبني. وأوضح ان املجلس 
اعد برنامجا مشتركا للتحرك في 
االوساط السياسية واالقتصادية 

الشيخ علي اجلراح مستقبال كرار اخلفاجي رومي الرومي د. خالد املذكور الشيخ فيصل املالك

السفير سامي السليمان

السليمان: مجلس سفراء دول التعاون بالهند
ُيعقد دوريًا ويرسخ العمل الخليجي المشترك

أعد برنامجًا مشتركًا للتحرك في األوساط السياسية واالقتصادية واالجتماعية

المالك: تسخير كل اإلمكانيات اإلعالمية المتاحة 
لخدمة بعثة الحج في الموسم المقبل

وكيل اإلعالم التقى المذكور والرومي

47 عامًا على انضمام الكويت إلى منظمة األمم المتحدة: 
سجل حافل باإلنجازات وااللتزامات الدولية  وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

تص���ادف اليوم الذكرى ال� 47 على انضمام الكويت 
الى هيئة األمم املتحدة في عام 1963 بناء على توصية 
مجلس األمن الصادرة في 7 مايو من ذلك العام لتكون 

العضو رقم 111.
ففي هذا اليوم ألقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد خطابا من على منبر هيئة األمم املتحدة شكر فيه 
باسم الكويت حكومة وشعبا أعضاء اجلمعية العامة على 
االجماع الذي قوبل به طلب انضمام الكويت الى املنظمة 
الدولية. وقال س���موه الذي كان يش���غل منصب وزير 
اخلارجية حينها ان »الكويت التي استكملت استقاللها 
في 19 يونيو 1961 لتشعر مبزيد من الرضا ان متكنت في 
الفترة األخيرة التي سبقت انضمامها الى األمم املتحدة 
من كس���ب ثقة واعتراف جميع الدول االعضاء تقريبا 
كما انضمت الى ما يقرب من عشرين منظمة واتفاقية 
دولية واقليمية«. وأضاف ان »مساهمة الكويت في هذه 
النشاطات ليدل داللة واضحة على ان الكويت لم تكن 
تنظر الى االستقالل وبالتالي الى عضوية األمم املتحدة 
كغاية في حد ذاتها بل كوس���يلة للمساهمة في حتقيق 

حياة افضل لها ولسائر شعوب العالم«.
واس���تطاعت دولة الكويت خالل تلك السنوات ان 
تكس���ب ثقة وتأييد جميع اعضاء املنظمة العاملية كما 
مارست سياستها الرامية الى توثيق عالقاتها مع الدول 
االخرى على أس���اس من االحت���رام املتبادل واملصالح 

املشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكان للكويت مواقفها الواضحة جتاه القضايا االقليمية 
والدولية مثل دعمها للقضية الفلس���طينية واحلد من 
معاناة الشعب الفلس���طيني ودعمها لكل ما من شأنه 
احملافظة على سيادة العراق ووحدته الوطنية وادانتها 
العمال االرهاب وقناعاتها الراسخة بضرورة نزع اسلحة 
الدمار الش���امل واعالن منطقة الشرق األوسط منطقة 
خالية من األسلحة النووية واحلل السلمي للنزاع حول 
اجلزر االماراتية. كما لم تنس الكويت هموم العالم وهي 
تعيش ازمة االحتالل العراقي الغاشم حيث تطرق خطاب 
س���مو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد امام اجلمعية 
العامة في 27 س���بتمبر 1990 الى مشكلة الديون معلنا 
إلغاء كل الفوائد على قروضها اضافة الى بحث اصول 
القروض مع الدول األشد فقرا للتخفيف عن كاهلها وقد 
اتخذت الكويت قرارات ألغت مبوجبها الديون عن بعض 
الدول. وقامت الكويت منذ اليوم االول النضمامها الى 
األمم املتحدة بااللتزام مبس���اهماتها في جميع البرامج 
الدولية خللق شراكة عاملية من اجل حتقيق التنمية. وقال 
سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد الكويت املشارك 
في اعمال الدورة ال� 64 الجتماعات اجلمعية العمومية 
لألمم املتحدة الشيخ ناصر احملمد في خطابه الذي ألقاه 
امام الدورة العام املاضي »ستستمر الكويت في نهجها 
الثابت بالوفاء بكامل التزاماتها املالية جتاه املؤسسات 

والصناديق والبرامج الدولي���ة واالقليمية العاملة في 
مجال تقدمي املساعدات التنموية ودعم مشاريع البنى 

التحتية للدول النامية والدول االقل منوا«.
وأكد ان الكويت ستواصل ايضا مساهمتها في متويل 
املشاريع التنموية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية الذي قدم منذ انشائه في عام 1961 مساعدات 

ألكثر من 100 دولة جتاوزت قيمتها 14.5 مليار دوالر.
وتابع س���موه »كما قامت الكويت مببادرات بهدف 
حتفيز النمو االقتصادي ورفع مستوى املعيشة للتخفيف 
من الفق���ر في الدول التي تضررت من ارتفاع اس���عار 
املواد الغذائية االساسية حيث أنشأت صندوق احلياة 
الكرمية برأسمال قدره 100 مليون دوالر كما خصصت 
300 ملي���ون دوالر ملكافحة الفقر في أفريقيا وذلك عن 

طريق البنك االسالمي للتنمية«.
وأضاف »ورغم ان الكويت دولة نامية اال ان نسبة 
ما تقدمه من مساعدات انسانية تنموية تتجاوز النسبة 
املعتمدة في املؤمترات الدولية حيث بلغت النسبة %1.31 
من اجمالي الناجت احمللي مقارنة بنس���بة 0.45% للدول 

األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية«.
وتواص���ل الكوي���ت س���جلها احلاف���ل باالجنازات 
وااللتزامات الدولية وس���تعمل عل���ى تنفيذ وتطبيق 
قرارات الشرعية الدولية من اجل حفظ وتعزيز السالم 

واألمن العامليني.

التي أشادت بدور وزارة  األحمد 
التربية والعاملني فيها مشيرة الى 
انه سيتم عقد اجتماع آخر يضم 
عددا من قياديي بعض الوزارات في 
األيام املقبلة الستكمال استعدادات 

إقامة االحتفال. 

املواطنني ورفعة ش����أنهم وإقامة 
حياة دميوقراطية سليمة ترفع 
من شأن الفرد وحتقق الرفاهية 
ألبنائه. وذكرت الس����ديراوي ان 
االجتماع مت بحضور رئيسة مركز 
العمل التطوعي الش����يخة أمثال 

التربية   عقدت وكيلة وزارة 
متاضر السديراوي اجتماعا مع 
جلنة البرامج واألنشطة في الوزارة 
لإلعداد لالحتفال بالذكرى ال� 50 
الستقالل الكويت والذكرى ال� 20 

لعيد التحرير.
وقالت السديراوي في تصريح 
صحافي أمس ان االجتماع ناقش 
األنش����طة والبرامج التي ستقام 
في االحتفال بهاتني املناس����بتني 

العزيزتني.
واستعرضت االستعدادات التي 
ستنظمها الوزارة التي من شأنها 
إعادة أج����واء االحتفاالت بذكرى 
األعي����اد الوطني����ة للكويت الى 
الذاكرة الس����يما في األيام األولى 

الستقالل الكويت.
واستش����هدت بجهود قيادات 
وأبن����اء الكويت املخلصني الذين 
كافحوا من أجل نيل استقالل البالد 
وتطلعوا الى بناء وطن يقوم على 
دولة املؤسسات ويسعى الى خير 

الشيخة أمثال األحمد ومتاضر السديراوي خالل االجتماع

السديراوي: »التربية« استعدت لالحتفال 
بالذكرى الـ 50 لالستقالل والـ 20 للتحرير

م. منار احلشاش متوسطة أعضاء جلنة التحكيم

45 مشروعًا مرشحة للفوز بعد انتهاء الجولتين األولى والثانية 
للجنة تحكيم جائزة الكويت اإللكترونية

تنوعت مشاريع هذين التصنيفني 
بني مواقع الكترونية وأجهزة تعمل 
باللمس )الكيوسك( وأنظمة داخلية 
او ش����ركات وهواتف  ملؤسسات 
نقال����ة، موضح����ة انه����ا واجهت 
صعوبة في تركيب بعض املشاريع 
التي حتتاج الى متطلبات خاصة 

لم يوفرها املتسابق.
من جانبها قالت مهندس����ة 
الكمبيوتر عائش����ة البالول ل� 
»كونا« ان دورها كعضوة في 
فريق الدع����م الفني يتمثل في 
القيام بتجميع املشاريع وفرزها 
حسب تصنيفاتها والتأكد من 
فاعليته����ا وحتضيره����ا لتتم 
مناقشة أصحابها في كيفية عملها 
وجتهيز املختبرات للمحكمني 
اثن����اء فت����رة التحكيم وتقدمي 
الدعم الفني لهم ومس����اعدتهم 
في تشغيل املشاريع والرد على 

استفساراتهم.

وذك����رت م.العتي����ق ان هناك 
التي واجهتها  بعض الصعوبات 
اثناء عملي����ة التحكيم وهي عدم 
ذكر املشارك الحتياجات مشروعه 

للتشغيل.
م����ن جانبها قالت مهندس����ة 
ل� »كونا«  الكمبيوتر دالل حسن 
انها مسؤولة عن تصنيف الصحة 
االلكترونية والتراث االلكتروني، 
حي����ث تنوعت مش����اريع هذين 
التصنيفني بني مواقع الكترونية 
وبرمجي����ات وش����بكات داخلية 
وأجهزة )ايبود(. وأشادت م.حسن 
بلجنة التحكيم قائلة ان احملكمني 
متيزوا بصفة األمانة العلمية عند 
مراجعتهم املشاركات التي قدمتها 

مؤسسات وأفراد.
وأوضحت ان الصعوبات التي 
التحكيم  اثناء عملي����ة  واجهتها 
متثلت في حاج����ة بعض املواقع 
الى برامج  االلكترونية املشاركة 

مساندة مثل »فالش« وبرامج لم 
تذكر من قبل بعض املشاركني في 
معلومات التس����جيل فاستوجب 
عليه����ا حتميلها بأجه����زة جلنة 
التحكيم لضمان عمل تلك املواقع 
بصورة صحيحة رغم ان هناك فقرة 
خاصة بهذا الشأن عند التسجيل 

في النظام اخلاص باجلائزة.
م����ن جانبها قالت مهندس����ة 
الكمبيوتر شيخة الغامن ل� »كونا« 
ان مستوى املش����اريع املشاركة 
ممتاز حيث كانت املنافسة صعبة 

بينهم.
وأضافت انها استفادت كثيرا 
التحكيم واستطاعت  من جتربة 
التعرف على أش����خاص يحملون 
نف����س تخصصه����ا والتعلم من 

خبراتهم.
وأضافت م.الغامن انها مسؤولة 
عن تصنيف الترفيه االلكتروني 
واحلكوم����ة االلكتروني����ة، حيث 

يتميزون بخبرة وكفاءة عالية ومن 
اختصاصات مختلفة حيث ساعد 
اآلراء  املناقشة وتبادل  ذلك على 

أثناء عملية التحكيم«.
وأضاف����ت م.العتيق ان فريق 
الدعم الفني التمس حب احملكمني 
إلبراز املشاريع الكويتية وتشجيع 
هذه املواه����ب واحتضان األفكار 
اجلدي����دة ورف����ع نس����بة الوعي 
االلكترون����ي والتش����جيع على 
املنافسة لإلنتاج أكثر بهذا املجال، 
مبينة ان ذلك يس����اهم في زيادة 
طموحهم وابتكاراتهم في املراحل 

املقبلة.
وأوضحت انها مس����ؤولة عن 
تصني����ف االحت����واء اإللكتروني 
والتعليم االلكتروني، حيث تنوعت 
املشاريع اخلاصة بهذين التصنيفني 
بني برمجيات ومواقع إلكترونية 
وبرام����ج هواتف ذكي����ة وأنظمة 

داخلية وأجهزة خاصة اخرى.

أكد وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك استعداد الوزارة 
لتقدمي جميع اخلدمات االعالمية لبعثة احلج الكويتية في موسم 
احلج املقبل جاء ذلك خالل استقبال الشيخ فيصل لكل من رئيس 
جلنة ش���ؤون احلج ورئيس بعثة احلج د.خالد املذكور ومدير 
إدارة شؤون احلج بوزارة األوقاف رومي الرومي، وأوضح الشيخ 
فيص���ل أن هناك تعليمات واضحة لتس���خير جميع اإلمكانيات 
املتاحة من إذاع���ة وتلفزيون ملرافقة بعثة احلج الرس���مية في 
موسم احلج القادم، مش���يرا الى اهمية هذه املناسبة وما متثله 
من وحدة تؤكد على وحدة املس���لم�ني من شتى بقاع األرض في 

األراضي املقدسة.
واعرب كل من د.خالد املذكور والرومي عن تقديرهما جلميع 
اجلهود االعالمية سواء في قطاع االذاعة او التلفزيون للتعريف 
بسماحة االسالم وشعائر االسالم احلنيف ودوره البارز في ربط 

املسلمني بأهم حدث إسالمي سنوي وهو شعيرة احلج.

أعلنت أمني عام جائزة الكويت 
اإللكترونية م.منار احلشاش اليوم 
انتهاء جلنة حتكيم اجلائزة من 
اجلولتني االولى والثانية وقرب 
انتهاء اجلول����ة الثالثة في نهاية 

األسبوع اجلاري.
 وقالت م.احلشاش في تصريح
 ل����� »كون����ا« انه بع����د تصفيات 
اجلولتني االولى والثانية أصبح 
عدد املشاريع املرشحة للفوز نحو 
45 مش����روعا وهي التي س����يتم 
تقييمها بشكل مفصل ودقيق للمرة 
الثالثة حتى يتم حتديد الفائزين 

النهائيني.
وحول س����ير عملية التحكيم 
قالت ان هذه املرحلة تعتبر أصعب 
مرحل����ة نظرا جلودة املش����اريع 
التي وصل����ت للمرحلة النهائية 
للتصفيات وبالتالي تكون املفاضلة 
الى  بينها عملية دقيقة وحتتاج 

تركيز ورؤية من احملكمني.
وبينت ان كل مشروع مشارك 
يتم تش����غيله وجتربته من قبل 
احملكمني بالكام����ل لالطالع عليه 
بشكل دقيق، حيث يقوم بعملية 
تشغيل املشاريع فريق الدعم الفني 
املكون من 4 مهندسات كمبيوتر 
كويتيات هن: أسماء العتيق ودالل 
الغامن وعائشة  حسن وش����يخة 
البال����ول، حي����ث ان كل واح����دة 
منهن مسؤولة عن تصنيفني من 

تصنيفات اجلائزة ال� 8.
الى  وأش����ارت م.احلش����اش 
وه����ي  اجلائ����زة  تصنيف����ات 
احلكوم����ة االلكترونية والترفيه 
االلكتروني واالحتواء االلكتروني 
والتعلي����م االلكتروني والصحة 
االلكترونية والتراث االلكتروني 
والعل����وم االلكترونية والتجارة 

االلكترونية.
م����ن جانبها قالت مهندس����ة 
الكمبيوت����ر أس����ماء العتيق في 
تصريح ل� »كونا« ان جتربتها في 
التحكيم هي الثانية لها »وهي جتربة 
جميلة وذلك الحتكاكها مبحكمني 


