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ولي العهد استقبل رئيس الوزراء

بمشاركة بوش وتشيني وبيكر وباول وسكوكروفت

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير حفيظ العجمي والسفير محمد فاضل خلف

ممثل األمير يشارك في احتفاالت هيوستن 
بمرور 20 عاماً على »عاصفة الصحراء«

»تقويم الطفل« ينهي المرحلة الثانية من »مدارس الدمج«
أكدت مدير عام مركز تقومي وتعليم الطفل فاتن 
البدر انتهاء مش����روع مدارس الدمج التعليمي من 
مرحلتي جمع املعلومات والتوعية من بني أربع مراحل 
على أن يبدأ مرحلته الثالثة اخلاصة بالفرز في مارس 
املقبل. وقالت البدر في تصريح صحافي ان املركز 
انهى آخر دورات����ه التدريبية املقامة ضمن املرحلة 

الثانية التي احتوت على اكثر من 60 محاضرة و8 
دورات تدريبية رئيسية. وذكرت ان املركز استضاف 
فريق����ا بريطانيا متخصصا من معهد االدارة امللكي 
البريطاني لتدريب ناظرات س����بع مدارس ابتدائية 
متميزة في منطق����ة مبارك الكبير في مجال االدارة 

املدرسية وحتقيق اجلودة على مدى اسبوع.

� كونا: وصل ممثل  هيوسنت 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد، املستشار بالديوان االميري 
الشيخ احمد احلمود � أمس � الى 
مدينة هيوسنت بالواليات املتحدة 
االميركية الصديقة وذلك لتمثيل 
سموه في االحتفال مبرور 20 عاما 

على حترير الكويت.
ويرافق ممثل صاحب السمو 
األمير، املستشار بالديوان االميري 
ابواحلسن، حيث كان في  محمد 
استقبالهما سفيرنا لدى الواليات 
املتحدة الش����يخ سالم العبداهلل 

واركان السفارة.
هذا وتخليدا لذكرى مرور 20 
عاما عل���ى بدء عملية »عاصفة 

الصحراء« العسكرية لتحرير 
الكويت، يقام في مدينة هيوسنت 
في والية تكس���اس األميركية 
احتفال بهذه املناسبة التاريخية 
الرئي���س األميركي  بحض���ور 
االسبق جورج بوش االب وعدد 
كبير من املسؤولني األميركيني 
السابقني في ادارة الرئيس بوش 

االب.
وسيش����ارك في االحتفال من 
بني االعضاء الرئيسيني في ادارة 
الرئيس بوش االب كل من نائب 
الرئيس ووزير الدفاع الس����ابق 
ريتشارد تشيني ونائب الرئيس 
األميركي السابق دان كوايل ووزير 
السابق جيمس بيكر  اخلارجية 

ووزير الدفاع السابق كولن باول 
والقائد السابق للقوات املشتركة 
واملستشار االمني السابق للرئيس 
بوش اجلنرال برنت سكوكروفت 
والقائد البحري املتقاعد اجلنرال 

والتر بومر.
كم����ا من املتوقع ان تش����ارك 
في االحتفال حش����ود مؤلفة من 
آالف االش����خاص ومئ����ات م����ن 
احملاربني القدامى في حرب حترير 
الكويت. وكانت عملية »عاصفة 
الصحراء« قد بدأت في 16 يناير 
1991 لتحرير الكويت من االحتالل 
العراقي وشارك فيها اكثر من 1.5 
مليون جندي أميركي ومن قوات 

التحالف.

الرئيس جورج بوشالشيخ أحمد احلمود املستشار محمد أبواحلسن

رئيس الوزراء استقبل سفيرينا في هولندا والبوسنة
استقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان امس 
وبحضور وزي���ر التجارة 
والصناع���ة احمد الهارون 
وزير التج���ارة اخلارجية 
والتنمي���ة ف���ي جمهورية 
فنلندا د.بافو فايرينن والوفد 
املرافق له مبناسبة زيارته 
للبالد. حضر املقابلة وكيل 
ديوان سمو رئيس مجلس 
الش���يخة اعتماد  الوزراء 
اخلالد والوكيل املس���اعد 
بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ فهد جابر 

املبارك.
كما استقبل سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان سفيرنا 
لدى هولندا حفيظ العجمي 
البوسنة  وس���فيرنا لدى 
والهرس���ك محم���د فاضل 

خلف.
كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان امس كال 
على حدة سفير اجلمهورية 
اجلزائري���ة الدميوقراطية 
الش���عبية الش���قيقة لدى 
الكويت خميس���ي عريف 
وسفير جمهورية ڤنزويال 
البوليفاري���ة لدى الكويت 
ع���ادل هوس���ي مصطفى 
مبناسبة توليهما منصبيهما 

اجلديدين لدى الكويت.
حض���ر املقابل���ة وكيل 
ديوان سمو رئيس مجلس 
الش���يخة اعتماد  الوزراء 

اخلالد.
كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر بيان سفير 
جمهورية بنني لدى الكويت 
تنيرو عبدو كباسي حيث 
سلم سموه رسالة خطية 
م���ن رئي���س اجلمهورية 
ورئيس احلكومة بجمهورية 
بنني د.بوني يايي تتناول 
العالقات الودية بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها 

في شتى املجاالت.

الري: رفع مستوى دور المهندسين
في خطط وبرامج التنمية

سموه التقى وزير التجارة الفنلندي و3 سفراء

أطلعت الفهد والشريعان على الجهود التطوعية للجمعية

الري واملنصور مع الفهد والشريعان خالل املنتدى

تشارك جمعية املهندسني 
الكويتية ممثلة بلجنة املهندسني 
الشباب في منتدى »مشاريع 
التنمية بوابة مستقبل الكويت« 
واملقام حاليا في فندق شيراتون 
الكويت ويرعاه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ووزير الدولة 
التنمية الشيخ أحمد  لشؤون 

الفهد.
وقد قام����ت م.زينب الري 
اللجن����ة م.عالي����ة  وعض����و 
املنصور بتقدمي عرض لراعي 
املنتدى ولوزير الكهرباء واملاء 
الش����ريعان ع����ن دور  د.بدر 
اجلمعية ف����ي خطط التنمية، 
واستعرضتا جهود املهندسني 
في توعية املجتمع املدني بهذه 
اخلط����ة، حيث أش����ارت الري 
الى جهود اجلمعية ورئيسها 

القحطاني في تفعيل  م.طالل 
دور املجتم����ع املدني الكويتي 
واملهندسني بشكل خاص من 
خالل املشاركة في إعداد وتنظيم 
املناسبات واألنشطة  عدد من 
الهادفة الى حتقيق املش����اركة 

املجتمعية بالتنمية.
وذك����رت الري ان اجلمعية 
تقوم بدور فعال لرفع مستوى 
الوعي بضرورة االستفادة من 
القدرات الهندس����ية الكويتية 
ف����ي برامج وخط����ط التنمية 
الى ما  احلكومي����ة، مش����يرة 
قامت به اجلمعية خالل املرحلة 
املاضية باإلعداد للمنتدى، حيث 
أقامت جناحا خاصا للتسويق له 
وملدة 5 أيام وجهت الدعوات الى 
طلبة كلية الهندسة والبترول 
للمش����اركة في املنتدى، وذلك 
في إطار احلرص على ضرورة 

إطالع طلبة الهندسة على آخر 
املس����تجدات في سوق العمل 
خاص����ة املش����اريع التنموية 
الت����ي حتتاج ال����ى املزيد من 
 املهندسني الكويتيني خالل فترة
إنش����ائها ومن ثم تش����غيلها 

وصيانتها.
وأوضحت الري ان مشاركة 
املهندس����ني في ه����ذا املنتدى 
وإطالعهم على املشاريع في إطار 
خط����ط التنمية تعتبر فرصة 
املتاحة  الفرص  جيدة لتقييم 
له����م والعمل على اكتس����ابها 
خاصة من خالل شركات القطاع 
اخلاص، مشيرة الى املواضيع 
املنتدى خاصة  التي يتناولها 
البش����رية املستدامة  التنمية 
واملشاريع في عدد من القطاعات 
االقتصادية احليوية كالنفط 

والبنية التحتية وغيرها.

األمير عاد إلى البالد بعد مشاركته في القمة االقتصادية بشرم الشيخ

عاد صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد والوفد الرسمي 
املرافق لس���موه الى ارض الوطن مساء امس بعد ان ترأس وفد 
الكوي���ت في القمة العربية االقتصادي���ة التنموية واالجتماعية 
الثانية والتي عقدت في مدينة ش���رم الشيخ يومي 18 و19 يناير 

اجلاري.
وقد كان في استقبال سموه على ارض املطار سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وكبار الشيوخ ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ورئيس مجلس االمة باالنابة عبداهلل الرومي ونائب وزير 
شؤون الديوان االميري الش���يخ علي اجلراح وكبار املسؤولني 

بالدولة.
ورافق سموه وفد رسمي ضم كال من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير املالية مصطفى 
الشمالي ومدير مكتب صاحب السمو االمير احمد الفهد واملستشار 
بالديوان االميري د.يوسف االبراهيم ورئيس املراسم والتشريفات 
االميرية الشيخ خالد العبداهلل ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلار 
اهلل وكبار املسؤولني بالديوان االميري ووزارة اخلارجية ووزارة 

املالية، رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الشيخ مشعل األحمد ويبدو الشيخ فيصل السعود

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا عبدالعزيز العدساني عبداهلل الرومي مرحبا بصاحب السمو األمير ويبدو سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الشيخ فيصل السعود حديث بني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

أعضاء اإلدارة العليا بالديوان يتقدمون احلضور

»المحاسبة« احتفل بالفائزين في مسابقة 
البحوث الـ 11 لعام 2010

احتفل ديوان احملاس���بة بتكرمي الفائزين واحملكمني في مسابقة 
البحوث احلادية عش���رة لعام 2010 والتي تضمنت جميع قطاعات 
الديوان وتنظمها ادارة املنظمات الدولية سنويا وتهدف الى حتفيز 
املوظفني للبحث والدراسة النعكاساتهما االيجابية على طبيعة عملهم، 

حيث شارك في املسابقة 45 مشاركا ب� 27 بحثا.
حضر االحتفال وكيل ديوان احملاسبة عبدالعزيز الرومي والوكالء 
املساعدون ومديرو اإلدارات املختلفة واإلشرافيون ولفيف من العاملني 

بالديوان.
يأتي هذا االحتفال ف���ي إطار حرص اإلدارة العليا بالديوان على 
تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملني به وتشجيعهم على مزيد 
من البحث والدراس���ة بطرق علمية ومهنية صحيحة مما ينعكس 
باإليجاب على إمكانياتهم في ممارسة اعمالهم املنوطة بهم واخلاصة 

بالتدقيق على اجلهات املشمولة برقابة الديوان.
واش���اد الرومي باملسابقة وما حوته من موضوعات فنية تسهم 
في تنمي���ة قدرات ومهارات العاملني وحتثه���م على البذل والعطاء 

املهني املتميز.
وأكد امني س���ر اللجنة مدير ادارة املنظمات الدولية في الديوان 
فيصل االنصاري في كلمة ألقاها خالل االحتفال ان دعم االدارة العليا 
بالديوان لتنمية مهارات ومعارف العاملني به مبختلف مستوياتهم 
وتوفير كل ما يس���هم في حتقيق ذل���ك، وخير دليل على هذا الدعم 
هو ذلك التكرمي واالحتفاء باملتميزين من العاملني في مجال البحث 

العلمي.
وأع���رب االنص���اري عن امله في ان يكون ذل���ك حافزا ملزيد من 
املش���اركة في املسابقات القادمة، حيث ان االمل معقود على التفاعل 
اخلالق بني تلك املس���ابقة وجميع العاملني ملا يحقق ذلك من نتائج 
ايجابية ومثمرة على مستوى التميز الشخصي ورفع مستوى األداء 

املهني بالديوان.


