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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيس غرفة التجارة العربية ـ البرازيلية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى برازيليا وفي استقباله جورج براتو

سموه بحث مع رئيس غرفة التجارة العربية ـ البرازيلية التعاون االقتصادي

رئيس الوزراء يبحث اليوم مع الرئيس البرازيلي التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

برازيلياـ  كونا: وصل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه الى عاصمة 
جمهورية البرازيل االحتادية ـ برازيليا في زيارة 
رســــمية تستغرق عدة أيام وهي احملطة اخلامسة 
من جولته التي بدأها في 11 اجلاري وتشــــمل عددا 

من دول أميركا الالتينية والكاريبي.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله 

املطار قائد حرس الشرف ومدير ادارة املراسم بوزارة 
اخلارجية جورج براتو وســــفيرنا لدى البرازيل 

وليد الكندري.
ثم جرت مراسم االستقبال الرسمية وأطلق سالح 
املدفعية 21 طلقة ترحيبا بســــموه والوفد املرافق 
ثم استعرض حرس الشرف وعزف خالله السالم 
الوطني للكويت واجلمهوري جلمهورية البرازيل 

االحتادية.
عقب ذلك صافح ســــموه سفراء الدول العربية 
املعتمدين لدى برازيليا الذين كانوا في اســــتقبال 

سموه.
ومن املقرر ان يجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء 
اليوم الى رئيس جمهوريــــة البرازيل االحتادية ـ 
رئيس احلكومة ويجري معه مباحثات رســــمية 

تتناول شتى املسائل الثنائية والقضايا ذات االهتمام 
املشترك.

كما ســــيتم خالل الزيارة التوقيع على عدد من 
اتفاقيات التعاون الثنائية بني البلدين الصديقني.

كما استقبل ســــمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء وبحضور أعضاء الوفد الرســــمي 
املرافق امس رئيس غرفة التجارة العربيةـ  البرازيلية 

مبدينة ساوباولو البرازيلية سليم توفيق شاهني 
وأمني عام الغرفة ميشيل حلبي.

وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات التجارية 
واالقتصادية بني الكويت والبرازيل والدور الذي تقوم 
به غرفــــة التجارة العربية ـ البرازيلية في توطيد 
العالقات التجارية بني البرازيل والكويت على وجه 

اخلصوص والدول العربية بشكل عام.

أشاد في كلمة له بغرفة تجارة داالس األميركية بموقفها الشجاع أثناء محنة االحتالل

الهديبان: العالقات الكويتية ـ األميركية متميزة 
وسياسة أوباما في إدارة األزمة المالية  »يجب أن تُدرّس«

الزميلة  قام رئيس حتريـــر 
جريـــدة »الصبـــاح« د.بركات 
الهديبان بزيارة الغرفة التجارية 
في مدينة داالس األميركية وكان 
في استقباله الرئيس التنفيذي 
للغرفة جانيت بيرنت التي قامت 
بإعطاء الهديبان فكرة عن املدينة 
وصحبته في جولـــة بأنحائها 
الرئيسية  املعالم  للتعرف على 
فيها وأطلعته على دور الغرفة في 
تنمية املجتمع ودورها التاريخي 
وقدمت له نبذة عن أبرز األنشطة 
التي تشـــتهر بها املدينة وأبرز 
املجاالت االســـتثمارية املتداولة 

هناك.
وقال د.الهديبان في كلمة خالل 
اللقاء ان العالقـــات التي تربط 
الشـــعبني األميركي والكويتي 
متميـــزة وجذورهـــا ممتدة في 
التاريـــخ، مستشـــهدا بالوقفة 
الشـــجاعة للواليـــات املتحدة 
األميركية بجانب احلق الكويتي 
ضد النظام العراقي البائد، مؤكدا 
ان الدور األميركي كان شـــجاعا 
في اســـترجاع احلق ألصحابه 
وحتريـــر الكويـــت مـــن براثن 

االحتالل الغاشم.
وقـــال الهديبـــان ان الكويت 
والكويتيـــني لـــن ينســـوا أبدا 
أصدقاءهم احلقيقيني في أوقات 
الشدة واحملنة كما لن ينسوا املوقف 
األميركي في جلسات مجلس األمن 

الداعي الى حترير الكويت وعودة 
الكويتيني الى أراضيهم، موضحا 
ان االميركيـــني ظلوا في دعمهم 
حتى بعد التحرير وحاولوا بث 
روح احلياة الى املنشآت والبيئة 
التي دمرها وخربها املستعمر من 
خالل املعاجلات البيئية وإخماد 
احلرائق وتعبيد الطرق وتشغيل 

آبار النفط التي تعطلت آنذاك.
وأشار د.الهديبان الى التعاون 
الكويتي ـ األميركي على مختلف 

األصعدة السياسية واالقتصادية 
والتعليمية، مشيدا بالدور الذي 
تقـــوم به اجلامعـــات األميركية 
بالتعاون مع جامعة الكويت من 
الدراسية  البعثات  خالل إرسال 
الى مختلف اجلامعات األميركية 
وما يترتب على ذلك من تسليح 
الشعب الكويتي بالعلم واملعرفة 
للمســـاهمة في عمليات التنمية 
وإحداث نهضة حقيقية في البالد 
ال ميكـــن لها ان تقوم دون العلم 

املهارات واخلبرات في  وإكساب 
شتى مجاالت املعرفة.

الى مزيد  ودعا د.الهديبـــان 
من التعـــاون والتكامل املعرفي 
البلديـــن الصديقـــني والى  بني 
دعم أنشـــطة التعاون املشتركة 
في االقتصاد والتعليم، ممتدحا 
السياسة احلالية للرئيس األميركي 
باراك أوباما في ادارة األزمة املالية 
العاملية الفتا إلى انها »يجب أن 

تدرس«.

 وأبـــدى د.الهديبان إعجابه 
الشديد بالتقدم والبحث العلمي 
الواليات املتحدة األميركية،  في 
مشـــددا علـــى اهميـــة ان ينهل 
الشباب الكويتي من هذا التقدم 
العلمي لينقله الى بالده خصوصا 
ان الكويت مقبلـــة على مرحلة 
التنميـــة والتعمير  جديدة من 
والبناء وفق خطة امنائية محكمة 
التشريعية  الســـلطتان  أقرتها 

والتنفيذية.

د.بركات الهديبان خالل زيارته الغرفة التجارية في مدينة داالس األميركية

عائشة الروضانمتاضر السديراوي

وزارة التربية أعلنت عن وظيفة شاغرة

تسمية المدارس الجديدة في الجهراء
مريم بندق

أبنت وزيـــرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
املربي الفاضل حسن حسني احمد 
املوجـــه الفني العام لالجتماعيات 
ســـابقا الـــذي وافته املنيـــة منذ 
يومني بعد مشوار حافل بالعطاء 

والتميز.
وقالت د.احلمود في بيان صادر 
من ادارة العالقات العامة واإلعالم 
التربوي نيابة عن جميع العاملني 
بوزارة التربية: »نشـــاطر عائلتي 
الصراف وأحمـــد أحزانهما لوفاة 
الفقيد حسن حسني احمد مستذكرين 
جهوده الطيبة وأخالقياته العالية 
خالل عمله الطويل في وزارة التربية، 
حيث كان احمد من املوجهني الذين 
الدراية واحلكمة وحسن  ميلكون 
التصرف ابان عمله، وله الكثير من 
االسهامات التربوية العلمية واألدبية 
والعديد من املشاركات في تأليف 
الكتب للمناهج الدراســـية السيما 
مـــادة االجتماعيـــات التي أعطاها 
الكثير من جهده ووقته في سبيل 
التطوير ومواكبة كل ما هو جديد 

في عالم العلم واملعرفة.
الى ذلك أصدرت وكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي قرارا 
بشـــأن تســـمية املدارس اجلديدة 
التعليمية للعام  مبنطقة اجلهراء 
الدراســـي 2011/2010 جـــاء فيـــه: 
تسمية املدرسة االبتدائية للبنات 
افتتاحها بداية  اجلديدة واملقـــرر 

املقبل 2011/2010  الدراســـي  العام 
والكائنة مبنطقة ســـعد العبداهلل 
قطعة 8 التابعـــة ملنطقة اجلهراء 
باسم »شـــريفة األمير«. ويسري 
هذا القرار اعتبارا من بداية العام 

الدراسي املقبل 2011/2010.
وفي ضوء هـــذا القرار تتولى 
التعليمية تعديل  منطقة اجلهراء 
وإعادة اصدار نشرة تسجيل وقبول 
طالبات املرحلة لديها والعمل على 
توفير ما يلزم املدرسة من الكوادر 
التعليميـــة واإلدارية بالتنســـيق 
والتعاون مع جهات االختصاص.

مـــن جانبها، أعلنـــت الوكيلة 
املساعدة للشؤون اإلدارية عائشة 
الروضان عن حاجة الوزارة لشغل 
العامة«  وظيفة »مراقب اخلدمات 
العامـــة بقطاع  بـــإدارة اخلدمات 
الشـــؤون اإلدارية على ان تتوافر 

مبقدم الطلب الشروط التالية: أن 
يكون حاصال على مؤهل جامعي 
تخصصـــي وخبـــرة ال تقل عن 8 
سنوات فعلية في مجال العمل منها 
سنتان في وظيفة رئيس قسم او ان 
يكون حاصال على دبلوم تخصصي 
او ما يعادله او الدورات التدريبية 
التي ال تقل مدتها عن )ســـنتني( 
بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل 
عن 12 سنة فعلية في مجال العمل 
منها ســـنتان فـــي وظيفة رئيس 
قسم، وان يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة )ممتاز( عن السنتني 
األخيرتني وإجادة احلاســـب اآللي 
واحلصول علـــى دورات تدريبية 

في مجال العمل.
ودعت الراغبني في شغل الوظيفة 
إلى تقدمي طلباتهم ملكتب مدير ادارة 

املوارد البشرية.

أعلن مدير إدارة السجل العام طارق العلي ان 
4850 مواطنا ومواطنة سجلوا بنظام التوظيف 
اآللـــي املتبع من قبل الديوان وذلك منذ فتح باب 
التســـجيل في 16 اجلاري وحتى امس وهم على 
النحو التالي: 1701 ذكـــور، 3149 إناث. واوضح 
العلي ان نظام التسجيل مفتوح على مدار الساعة 
حتى منتصف ليل يوم اجلمعة 30 اجلاري وذلك 
بهـــدف إتاحة الفرصة جلميع الراغبني في العمل 
للتسجيل سواء من خالل الهاتف 133 أو من خالل 
استخدام الشبكة العاملية لنقل املعلومات اإلنترنت 

.www.csc.net.kw على العنوان
وأكد على ضرورة التـــزام االخوة واألخوات 
باملواعيد التي مت حتديدهـــا لهم من خالل نظام 
التســـجيل اآللي وذلك خـــالل الفترة الصباحية 
اثناء الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا 
وحتى الواحدة ظهرا فـــي مبنى الديوان اجلديد 

الكائن في الشـــويخ اإلدارية )ب( شـــارع املطار 
والتوجه الى صالة املراجعني الســـتكمال بيانات 
التســـجيل موضحا انه من الضروري اصطحاب 
املستندات الالزمة ملن يحدد لهم موعد وهي على 

النحو التالي:
1ـ أصل البطاقة املدنية وصورة عنها.
2ـ أصل املؤهل الدراسي وصورة عنه.

وبـــني العلي أنه على االخوة واألخوات الذين 
مت حتديد موعد لهم ملراجعة الديوان الســـتكمال 
إجراءات التسجيل ضرورة االتصال على النظام 
اآللـــي للتوظيف هاتف رقم 133 للتأكد من موعد 
املراجعة. كما اشار العلي الى أنه على املراجعني 
الذيـــن لديهم كتب من املجلس األعلى لشـــؤون 
املعاقني ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية لشؤون 
األسرى مراجعة إدارة االختيار في الديوان لتسهيل 

إجراءات تسجيلهم.

في الفترة من 16 الجاري حتى ظهر أمس

العلي: 4850 راغبًا في العمل 
سجلوا بنظام التوظيف

»الصحة«: التحقيقات مستمرة في ملف العالج 
بالخارج ولن نتستر على أي مخالفات

 حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون القانونية، عبدالكرمي 
جعفـــر ان وزارة الصحـــة لم تنته بعد من التحقيق بشـــأن 
مخالفات ادارة العالج في اخلارج واخلاصة ببعض املعامالت 

التي شابها اتهام االصدار بصورة فردية.
وقال جعفر في تصريح صحافي على خلفية ما أعلن من قبل 
عـــن انتهاء التحقيق في هذه املخالفات، وثبوت وجود بعض 
املعامالت الصادرة بصورة فردية بالرغم من عدم موافقة اللجان 
الطبية التخصصيـــة واللجنة الطبية العليا: مازال التحقيق 
مستمرا، ومن السابق ألوانه ادعاء ثبوت تهم او ادانة البعض 

دون االنتهاء من التحقيقات باألدلة القاطعة.
ولفت الى اهتمـــام وزير الصحة د.هالل الســـاير ووكيل 
الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي مبتابعة ســـير التحقيق دون 
تدخل من الوزارة، ومؤكدا عدم تستر وزارة الصحة على اي 
مخالفات ان وجدت، وعدم التواني في محاســـبة اي موظف 
ثبتت التحقيقات ادانتـــه مهما كان موقعه، وذلك وفقا لألطر 

القانونية املتبعة.

»التجارة«: 1.466.245 مستفيدًا
من دعم المواد التموينية حتى نهاية يونيو

أظهرت إحصائية حديثة لـــوزارة التجارة والصناعة أمس ان 
عدد املستفيدين من املواد التموينية ارتفع الى 1.466.245 مستفيدا 
ومستفيدة حتى نهاية يونيو املاضي في حني وصل عدد البطاقات 

التموينية املستخرجة 180.175 بطاقة.
وأوضحت اإلحصائيـــة ان اإلقبال على اســـتخراج البطاقات 

التموينية في تنام مستمر السيما في األشهر القليلة املاضية.
وأفادت بأن إدارة التموين قامت بتنفيذ عدة قرارات من شأنها 
تطوير أدائها مبا يتماشى مع اإلقبال احلاصل على القطاع التمويني 
السيما في ظل اســـتعدادات الوزارة بشـــكل عام الستقبال شهر 

رمضان املبارك.

ناصر العيار

بشرى شعبان
أعلن مستشــــار قناة العطاء 
الفضائية ناصر العيار عن انطالق 
مهرجان »جنــــوم العطاء الدولي 
للمكفوفني« يوم األحد املقبل حتت 
مظلة جامعة الدول العربية وأمينها 
العام عمرو موسى. وقال العيار 
في تصريح صحافي ان املهرجان 
خاص بقناة »العطاء« كونها اول 
قناة فضائية على مستوى الشرق 
األوســــط متخصصة في قضايا 
املعاقني وهو املهرجان األول من 

نوعه لفئة املكفوفني.
وأضاف: اميانا منا بقدراتهم 
على االجناز ومبــــا انهم لم يروا 
اجنازاتهــــم، أخذنا علــــى عاتقنا 
ايصالها للعالم انطالقا من رسالة 
القناة التي أخذت على عاتقها خدمة 

هذه الشرائح االجتماعية.

االعاقة البصرية ان يحيوا حياة 
طبيعية ومساوية حلياة أقرانهم 
من غير املكفوفني ويكون لهم دور 
في تشكيل وتطوير مجتمعاتهم 
فكريا واجتماعيا وفنيا اذا توافرت 
لهم املساواة التي نادت بها جميع 
املواثيــــق واالتفاقيات االقليمية 

والدولية املتعلقة بهم.
وأوضح ان املهرجان سينطلق 
األحــــد املقبل عبــــر اقامة مؤمتر 
صحافي للتعريــــف باملهرجان، 
ويشارك فيه كل من: د.رأفت غنيم 
العربية،  الــــدول  ـ ممثل جامعة 
د.عبدالباســــط اعــــزاب ـ رئيس 
مجلس ادارة جمعية عيون الكفيف، 
ثنــــاء محمد اعزبـ  كفيفة، ماهر 
احمد محمد ـ كفيف، ياسر عبد ـ 
كفيف، وناصر العيار ـ مشــــرف 

عام املهرجان.

وكشــــف العيار عن مشاركة 
نخبة من جميــــع الدول العربية 
لتنمية روح املنافسة والعمل على 
اظهار كل االمكانيات املتاحة لدى 
املكفوفني ملا يتيح لألشخاص ذوي 

تحت مظلة جامعة الدول العربية

»العطاء« تطلق مهرجانها األول للمكفوفين األحد

محمد العثمان

أعرب نائـــب رئيس املكتب 
11/11 اإلعالمي  السياسي لقوى 
محمد العثمان عن شكره وتقديره 
لصاحـــب الســـمو األمير على 
مبادرته وتوجيهاته الســـامية 
بتأجيل إزالة ديوانية الصيادين 
في منطقة الساملية الى حني إيجاد 
موقع بديل، مضيفا ان هذا ليس 
بجديد على صاحب السمو األمير 
في عطاءاته وتلمســـه لقضايا 
املواطنني، وزاد: الشكر موصول 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
املبارك  الشـــيخ جابر  باإلنابة 
وبعض أعضـــاء مجلس األمة 
واملجلس البلدي ورجال اإلعالم 
والصحافة لتفاعلهم مع تأجيل 

إزالة ديوانية الصيادين.
وطالب العثمان وزارة الشؤون 
باحملافظة على دواوين الصيادين 
وجتديدها وتشييدها على التراث 

كانت تواجه اآلباء واألجداد في 
السفر لنقل البضائع من الكويت 
الى دول أفريقيا ومعرفة تاريخ 
الغوص علـــى اللؤلؤ وصيادة 
السمك، كما أشاد املؤرخ الكويتي 
العم سيف مرزوق الشمالن في 
كتابه تاريخ الغوص على اللؤلؤ 
وكتـــاب املؤرخة جناة القناعي 
عن سفن أبناء الكويت ملؤسسة 

التقدم العلمي.
ومتنى العثمـــان مزيدا من 
االهتمام باملاضي العريق لدولتنا 
احلبيبة وان يترسخ في وزارة 
التربية كمـــادة تدرس ألبنائنا 
وعمل زيارات لألماكن التاريخية، 
ومنها ديوانية الصيادين لكي 
يعيشوا املاضي ويشعروا بتعب 
األجداد وكيف كانت الكويت قدميا 

قبل ظهور الذهب األسود.

القدمي الذي توارثه اآلباء واألجداد 
وكانت هذه املهنة مصدرا للعيش 
في تاريخ الكويت ودول اخلليج 
التراث، مشددا على  وتظل من 
ضـــرورة االحتفاظ بهذه املهنة 
التي  ليعلم األبناء الصعوبات 

رئيس مكتب قوى 11/11 أشاد بقرار تأجيل إزالتها

العثمان: يجب تجديد ديوانية الصيادين
للمحافظة على تراثنا القديم


