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بع���ث صاح���ب 
السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية 
تهنئ���ة ال���ى نوري 
املالكي رئيس الوزراء 
املكلف في جمهورية 
العراق الشقيق اعرب 
فيها سموه عن خالص 
تهاني���ه مبناس���بة 
تكليف���ه بتش���كيل 

احلكومة اجلديدة.
متمنيا سموه له 
كل التوفيق والسداد 
لتحقيق كل ما يتطلع 
اليه الشعب العراقي 
الشقيق من استقرار 
وأمن ورخ���اء ومبا 
البلد الشقيق  ميكن 

من استعادة دوره املنشود في محيطه العربي واالقليمي.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
من جهة اخرى بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس د.حارث س���ياليجيتش رئيس رئاسة 
البوسنة والهرس���ك الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناس���بة العيد الوطني لبالده متمنيا ل���ه موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس ديس���يري ديالنو بوترس رئيس جمهورية سورينام 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

اللواء د.مصطفى الزعابي مترئسا االجتماع التنسيقي

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد

د.عبداهلل املعتوق

د.أحمد نظيف خالل لقائه ممثل صاحب السمو املستشار محمد شرار بحضور السفير د.رشيد احلمد

ممثل األمير سلّم دعوة للرئيس المصري لحضور احتفاالت الكويت بمرور 50 عاماً على االستقالل و20 عاماً على التحرير

نظيف: العالقات بين مصر والكويت متميزة في جميع المجاالت

القاهرة ـ هناء السيد وكونا
التقى مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد املستشار بالديوان االميري محمد شرار مع 
رئيس الوزراء املصري د.أحمد نظيف وسلمه رسالة 

من سموه إلى الرئيس املصري حسني مبارك.
وقال ش���رار عقب اللقاء في تصريح ل� »كونا« 
وتلفزيون الكويت: »لقد سعدت بلقاء رئيس الوزراء 
د.أحمد نظيف ونقلت له رسالة موجهة من صاحب 
الس���مو األمير الى الرئيس املصري محمد حسني 
مبارك وهي رسالة تتعلق بدعوة الرئيس حسني 
مبارك للمشاركة في احتفاالت الكويت مبناسبة مرور 
50 عاما على االس���تقالل و20 عاما على التحرير«. 
واضاف »ان هذه املشاركة لها طابع خاص ألن ملصر 
مكانة متميزة في قلوب الكويتيني وعلى رأس���هم 

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجل���س الوزراء الذين نقلت حتياتهم الى الرئيس 
حسني مبارك وكذلك الى رئيس مجلس الوزراء في 
مصر الشقيقة«. وأكد شرار ان العالقات بني الكويت 
ومصر »عالقات متمي���زة وعالقات حميمة في كل 
املجاالت ومن بني هذه املجاالت ضرورة املش���اركة 
في االفراح واالحزان ونحن كما حزنت مصر معنا 
أثناء احتالل الكويت نشعر انه من واجبنا ان تفرح 
مصر معنا كذلك في أفراح الكويت القادمة مبناسبة 

عيد التحرير وعيد االستقالل«.
وأوضح »ان هذه الدعوة كانت من أولى الدعوات 
التي توجه الى الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت 
في حترير الكويت ولذل���ك نعتبر ان هذه الدعوة 
مهمة ملصر قل���ب العروبة النابض التي نحتاج أن 

تكون في كل محفل عربي لها وجود ولها مساهمات 
وهي كذلك لها وجود ولها مساهمات في كل مجال«. 
وحضر اللقاء سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد. 
وأكد رئيس الوزراء املص���ري د.أحمد نظيف قوة 
ومتان���ة العالقات التي ترب���ط بني الكويت ومصر 
خاصة في ظل القيادة احلكيمة واالخوية التي بني 
الرئيس محمد حسني مبارك وصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مشيرا الى النمو الذي تشهده 
العالقات االستثمارية والتي تعطيها مصر كل االهتمام 
واضاف ان الكويت تقدر دائما املواقف املصرية التي 
انطلقت من مواقف مصر املبدئية والتي ال تس���مح 
اطالق���ا بأن يكون هناك تع���د من دولة على اخرى 
كما اشاد د.نظيف باحتضان الكويت ابناء اجلالية 
املصرية العاملني بالكويت ورعاية صاحب السمو 

األمير وحكومته ألبناء مصر.
وفي السياق ذاته شدد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلمد على أهمية مشاركة مصر احتفاالت واعياد 
الكوي���ت ملا ملص���ر من مكانة خاص���ة في قلب كل 
كويتي، مش���يرا الى العالقات التاريخية املتجذرة 
التي تربط بني البلدين والش���عبني وملا للعالقات 
السياسية من متيز على املستوى القيادي مما دعم 
جميع العالق���ات االقتصادية واالعالمية والثقافية 
واالجتماعية، وأضاف د.احلم���د ان الكويت دائما 
تتذكر مواقف مصر االخوي���ة وبعثتها التعليمية 
وابناء الكويت الدارسني باجلامعات املصرية، وتلك 
االعداد املتزايدة تؤكد على االمان واالستقرار واملودة 
التي يلمس���ها ابناء الكويت في مصر لذلك تكتمل 

فرحتنا مبشاركة مصر أعيادنا.

الهيئة الخيرية تستضيف اجتماع المنظمات غير الحكومية إلعمار شرق السودان

خالل مسابقة »مع الطلبة« مع توجيه مادة علوم األسرة والمستهلك في إدارة التعليم الخاص

الزعابي: بحث االستعدادات األمنية لمؤتمر المانحين للسودان

الداحس: تقرير تعويض المدارس الخاصة المتضررة
من تأجيل الدراسة سيرفع للحمود 30 ديسمبر المقبل

ترأس وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون العملي���ات 
الل���واء د.مصطف���ى الزعاب���ي 
االجتم���اع التنس���يقي اخلاص 
الدولي  للجنة األمنية للمؤمتر 
للمانحني واملستثمرين لشرق 
السودان املقرر عقده بالبالد 2 و3 
ديسمبر املقبل. واستعرض اللواء 
د.الزعابي م���ع آمري الوحدات 
املختلفة باللجنة األمنية للمؤمتر 
جميع الترتيبات األمنية، ووجه 
عددا من املالحظات التي من شأنها 
استكمال جميع اخلطط األمنية 

في هذا الشأن. 
كما بحث اللواء د.الزعابي مع 
أعضاء اللجنة األمنية االستعدادات 
اخلاصة لالجتماع ال� 23 للجنة 
التعاون الكهربائي واملائي املقرر 
انعقاده بالبالد خالل الفترة من 

28 الى 30 اجلاري.
الهيئة  إلى ذلك، حتتض���ن 
العاملية  اخليري���ة اإلس���المية 
اجتماع املنظمات غير احلكومية 
احمللية والدولي���ة 30 اجلاري 
ضمن برنام���ج املؤمتر الدولي 
للمانحني واملستثمرين إلعمار 
شرق السودان الذي تستضيفه 
الكويت في األول والثاني من شهر 
ديسمبر املقبل. وعقدت اجلمعيات 
اخليرية الكويتية اجتماعا برئاسة 

رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق 
وحضور رئيس الهيئة اخليرية 
يوسف احلجي ولفيف من رؤساء 
وممثل���ي املنظم���ات اخليرية 
الكويتية الرئيسية، ناقشت فيه 
مجموعة من البرامج واملشاريع 
الرامية لدعم شرق السودان التي 
تسعى هذه املنظمات الى تبنيها 
خالل املؤمت���ر املقرر في مطلع 
ش���هر ديس���مبر املقبل، وثمن 
املشاركون دعوة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
ونائب رئي���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
اجلمعيات اخليرية للمشاركة 
الفاعلة في أعمال املؤمتر وورش 

انه في  العمل. وقال د.املعتوق 
إط���ار التعاون م���ع الصندوق 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العربية واهتمامه بقضايا التنمية 
العربي  العال���م  ف���ي  واإلعمار 
فإن الهيئة س���تدعو اجلمعيات 
واملؤسس���ات اخليرية املعنية 
بالش���أن اإلنس���اني والتنموي 
ال���ى اجتماع في نهاية الش���هر 
اجلاري للتباحث حول س���بل 
التمويل اإلمنائي  وآليات جلب 
ملنطقة شرق الس���ودان، داعيا 
اجلمعيات اخليرية الكويتية الى 
حضور هذا االجتماع لدراس���ة 

البرامج واملش���اريع التي تدعم 
توجه���ات مؤمتر إع���ادة إعمار 
وتنمية شرق السودان. وأضاف 
د.املعتوق، لقد تلقينا دعوة من 
الصندوق الكويتي وأخرى من 
حكومة السودان للمشاركة في 
أعمال ه���ذا املؤمتر الذي يهدف 
الى بحث احتياجات إقليم شرق 
السودان والفرص التي يتيحها 
الراغبة في االستثمار  للجهات 
في���ه، ومعاجل���ة مجموعة من 
التحديات في مجال إعادة اإلنعاش 
االقتصادي واإلعمار والتنمية في 
مجاالت الصحة والتعليم واملياه 

واالستثمار في السياحة والثروة 
احليوانية والبنية األساس���ية 

واحلد من الفقر.
م���ن جه���ة اخ���رى، عرض 
د.سليمان شمس الدين مدير عام 
الهيئة عل���ى املجتمعون حزمة 
من املش���روعات التي تتناسب 
مع أهداف وأولويات املنظمات 
اخليري���ة، وذل���ك م���ن وثيقة 
مشروعات إعمار شرق السودان. 
الى ضرورة  وانفض االجتماع 
املشاركة الفاعلة من اجلمعيات 
الكويتية إلجناح هذا  اخليرية 

املؤمتر.

ندى أبونصر
اكد املدير العام لالدارة العامة 
للتعليم اخلاص محمد الداحس 
ان مادة علوم االسرة واملستهلك 
مادة مهمة جدا النها تعد الطالبات 
وتنم���ي لديه���ن املس���ؤولية 
وتعلمهن كيفية اعداد وتنظيم 
ميزانية األس���رة في املستقبل، 
وقال خالل تنظيم مسابقة »مع 
االدارة  اقيمت في  التي  الطلبة« 
العام���ة للتعليم اخلاص صباح 
امس بحضور مدرسات التعليم 
اخلاص وموجهات علوم االسرة 
ان املس���ابقة متت باالتفاق مع 
معلمات املدارس اخلاصة العربية 
ضمن التوجيه العام ملادة العلوم 
واالسرة واملستهلك، معربا عن 
امله في ان تقوم املدرسات بدورهن 

على اكمل وجه.
واعلن الداحس عن ان ادارة 
التعاقد  التعليم اخلاص بصدد 
مع شركة اجنبية لتقييم املدارس 
االجنبية دون اغفال دور اللجنة 
املشكلة من قبل وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بهذا الشأن، والتي انهت 
الوزيرة  الى  عملها برفع تقرير 
وش���ملت ممثلني ع���ن التعليم 
اخل���اص وممثلني ع���ن االحتاد 
الكويت���ي الصح���اب امل���دارس 

اخلاصة.

الطلبات خالل االسبوعني  باقي 
املقبلني، متوقع���ا االنتهاء قبل 
30 ديسمبر املقبل من تصنيف 
املدارس املستحقة للتعويضات 
وحتديد قيم���ة املبالغ املطلوب 

صرفها لكل مدرسة.
وزاد ان���ه مت رف���ض طلبات 
بعض املدارس بع���د التأكد من 
عدم اس���تحقاقها ألي تعويض 
نتيجة عدم تعرضها ألي ضرر 
جراء تأجيل الدراسة. أما بالنسبة 
للصندوق اخليري لتعليم الطلبة 
احملتاجني فقال الداحس انه لم يتم 
تسلم حتى هذه اللحظة اي مبالغ 
مالية من وزارة املالية والتي تبلغ 
قيمتها 6 ماليني دينار، موضحا ان 
تأخير تسلم املبالغ يؤخر تسلم 
املدارس اخلاصة ملس���تحقاتها 
واخلاصة بتعلي���م الطلبة على 

حساب الصندوق.
وأش���ار الى ان األولوية في 
صرف املبالغ املخصصة للصندوق 
اخلي���ري هي دفع املس���تحقات 
الدراس���ي  العام  املتأخرة م���ن 
املاضي عن شهري يوليو ونوفمبر 
وكذلك تخصيص جزء من املبالغ 
املرصودة لدفع رس���وم الطلبة 
البدون املسجلني على الصندوق 
هذا العام وللطلبة العرب واملقيمني 
الذين مت تسجيلهم في السنوات 

السابقة.

واشار الى ان اللجنة خلصت 
الى وضع ضوابط ومعايير لتقييم 
املدارس الى مجموعات »أ« و»ب« 
و»ج« وان الش���ركة االجنبي���ة 
ستكون لها كلمة الفصل في هذا 
املوضوع والتي ستجري عملية 

التقييم.
الداح���س ان هناك  واوضح 
التعليم اخلاص  ب���ادارة  جلنة 
تقوم بزيارة املدارس العربية التي 
تقدمت بطل���ب تصنيفها ضمن 
الشريحة »أ« حيث تنظر اللجنة 
اذا ما كانت املدرس���ة تستوفي 
الشروط اخلاصة بهذه الشركة، 
مش���يرا الى ان هناك تقييما مع 

بداية العام الدراس���ي للمدارس 
التي تستحق ادراجها ضمن هذه 

الشريحة.
التعليم  الى ان جلنة  واشار 
اخلاص رفض���ت طلب عدد من 
املدارس بتصنيفها كشريحة »أ« 
بعد تأكد اللجنة من عدم استيفاء 
هذه املدارس للمعايير والشروط 

املفروضة في هذا االطار.
وعن صرف التعويضات املالية 
الصحاب املدارس املتضررة من 
ق���رار مجلس ال���وزراء بتأجيل 
الدراس���ي املاضي بسبب  العام 
الداحس  انفلونزا اخلنازير قال 
ان هناك جلنة شكلت لهذه الغاية 

املدارس  والتزال تدرس طلبات 
على ان ترفع تقريرها النهائي الى 
التربية بناء على طلبها  وزيرة 

30 ديسمبر املقبل.
وقال ان ما يقارب 30 مدرسة 
تقدمت الى ادارة التعليم اخلاص 

بطلب التعويض حتى االن.
وأشار الى ان هناك مدارس كذلك 
تقدمت بطلب تعويضها بسبب 
تخفيض رسومها الدراسية، مؤكدا 
ان لكل مدرسة حالة ستدرسها 

اللجنة على حدة.
وأض���اف الداحس ان اللجنة 
انتهت من دراسة طلبات 13 مدرسة 
وتقّيم وضعها، وانه جار دراسة 

مذكرة تفاهم بين الكويت وبريطانيا
حول خدمات المسح الهيدروجرافي

12 مليون دينار من الصندوق الكويتي
لباكستان لتمويل مشروع كهرومائي

.. و10 ماليين دينار من الصندوق اإلنمائي
لتمويل مشروع شبكة توزيع المياه بنواكشوط

الكويت تقدم 500 ألف دوالر مساهمة 
استثنائية سنوية لمنظمة الصحة العالمية

وقعت الكويت وبريطانيا امس مذكرة تفاهم 
في مجال خدمات املسح الهيدروجرافي وانتاج 
اخلرائط املالحي����ة، وقد وقع مذكرة تفاهم عن 
اجلانب الكويت����ي وكيل وزارة املواصالت عبد 
احملسن املزيدي فيما وقعها عن اجلانب البريطاني 
سفيرها بالكويت فرانك بيكر. وأكد وكيل وزارة 
املواصالت عبد احملس����ن املزيدي في تصريح 
ل����ه ان مذكرة التفاهم خطوة متقدمة في مجال 
املسوحات البحرية والطرق احلديثة في التعامل 
مع الوسائل املالحية في املياه اإلقليمية للبلدان 
الت����ي ترتبط بعالقات دولية تتعلق باتفاقيات 
املالحة ف����ي أعالي البحار واحمليطات. ووصف 

املزي����دي مذكرة التفاهم بأنه����ا مهمة وقال انه 
حسب ما نصت عليه في أحد بنودها بالتعاون 
بني طرفيها في خدمات املس����ح الهيدروجرافي 
وستعود بالنفع على الكويت ومن شأنها اعداد 
دراسة إلعادة مسح املياه الكويتية وتقدمي خدمات 
استشارية لوزارة املواصالت الكويتية فيما يتعلق 
بإعداد قاعدة بيانات خدمات املسح الهيدروجرافي 
واخلرائط املالحية وآلية حفظ بيانات الوزارة، 
وتصميم وتنفيذ مجموعة من اخلرائط املالحية 
التي تغطي جميع املياه الكويتية، وإنشاء قاعدة 
للمعلومات والتدري����ب على اخلرائط املالحية 

االلكترونية وتصحيحها.

اعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية امس توقيعه اتفاقية قرض في العاصمة 
الباكستانية اسالم اباد بقيمة 12 مليون دينار )أي 
ما يعادل نحو 40.8 مليون دوالر( لالسهام في 

متويل مشروع نيلوم جيلوم الكهرومائي.
وقال بيان صحافي صادر عن الصندوق انه 
وق���ع ايضا على اتفاقية مش���روع للقرض بني 
الصندوق وش���ركة نيلوم جيلوم الباكستانية 
للطاقة الكهرومائية، حيث وقع اتفاقية القرض 
نيابة عن باكستان وكيل وزارة االقتصاد سيبتاين 
فضل حليم ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي 

للتنمية نائب املدير العام هشام الوقيان.
واضاف البيان ان املشروع يهدف الى تطوير 

النظام الوطني لتوليد الطاقة الكهربائية لتلبية 
الطل���ب املتزايد على الكهرب���اء وموارد الطاقة 
املتجددة وحتديدا الطاقة املائية في باكس���تان، 
مبينا ان تنفيذ املش���روع ب���دأ في الربع الثاني 
من عام 2008 ويتوقع أن تنتهي األعمال أواخر 

عام 2015.
وافاد بأن املشروع يتكون من انشاء نظام طاقة 
كهرومائي عن طريق االستفادة من اجمالي فارق 
منسوب يبلغ نحو 420 مترا بتحويل املياه من 
نهر نيلوم عند ناوسري الى اخلط السفلي لنهر 
جيلوم مما يسمح بتطوير نحو 969 ميغاواط من 
القدرة الكهربائية النتاج حوالي 5.150 غيغاوات/ 

ساعة في السنة.

وقع الصن���دوق العربي لالمناء االقتصادي 
واالجتماعي في نواكش���وط امس على اتفاقية 
قرض مع احلكومة املوريتانية يقدم الصندوق 
مبوجبه���ا قرضا قيمته عش���رة ماليني دينار 
للمساهمة في متويل مش���روع شبكة توزيع 

املياه في مدينة نواكشوط.
ووقع اتفاقية القرض نيابة عن احلكومة وزير 
الشؤون االقتصادية والتنمية د.سيدي ولد ببيها 
ولد التاه ووقعها نيابة عن الصندوق العربي 
املدير العام رئيس مجلس االدارة عبداللطيف 

يوسف احلمد.
ويهدف املشروع الى حتقيق االستفادة الكاملة 
من مياه الشرب التي سيوفرها مشروع افطوط 

الس���احلي لتزويد نواكش���وط باملياه من نهر 
السنغال الذي اوشكت اعماله على االنتهاء وذلك 
من خالل توزيع تلك املياه وتوصيلها الى سكان 
العاصمة نواكشوط لتغطية احتياجاتهم احلالية 

واملستقبلية.
ويشتمل املش���روع على منشآت نقل املياه 
الى ش���بكات التوزيع، وتأهيل شبكات توزيع 
املياه في وسط املدينة، وتأهيل شبكات توزيع 
املياه في السبخة وامليناء، تأهيل شبكات توزيع 
املياه في تفرع زينة، وتأهيل ش���بكات توزيع 
املياه في تيارات ودار النعيم، وتأهيل شبكات 
توزيع املياه في عرفات والرياض، واخلدمات 

الفنية والدعم املؤسسي.

جنيڤ � كونا: س���لم مندوبنا الدائم لدى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية السفير ضرار رزوقي 
أمس مساهمة الكويت الطوعية االستثنائية السنوية 
البالغة 500 ألف دوالر إلى مدير عام منظمة الصحة 

العاملية د.مارغريت تشان.
وأكد السفير رزوقي ل� »كونا« عقب االجتماع 
على استمرار دعم الكويت لبرنامج املنظمة املتعلق 
مبكافحة الفساد في مجال الصناعات الدوائية للسنة 
الثانية على التوالي ملا لهذا األمر من انعكاس���ات 
خطيرة على الصحة العامة تسببها األدوية الفاسدة 

واملزورة التي يتم إدخالها لبعض الدول الس���يما 
النامية منها.

وطلب السفير من املديرة العامة تخصيص جزء 
من هذه املساهمة لتنفيذ املشاريع املتعلقة باملبادرة 
العاملية التي ترعاها املنظمة لتوفير مياه صاحلة 

للشرب وخاصة في الدول العربية واإلسالمية.
وأوضح ان هذه املساهمة تأتي إميانا من الكويت 
بالدور الكبير الذي تؤديه منظمة الصحة العاملية 
من خالل واليتها اإلنس���انية والتزاماتها املتعددة 

التي تقوم بها في شتى أرجاء العالم.
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