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الرياض ـ كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي امس 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي 
وزير الداخلية األمير نايف بن عبدالعزيز آل 

سعود.
وابلغ الشـــيخ حمد اجلابـــر »كونا« عقب 
اللقـــاء بأنه مت التباحث مـــع األمير نايف في 
عدد من املواضيع الثنائية املشتركة بني البلدين 

الشقيقني.
كما مت التباحث حول ما تشـــهده الساحة 
اخلليجية من تطورات، مشيدا بدور وجهود 
ومساعي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في تقريب وجهات النظر بني األشقاء.

واكد الشـــيخ حمد اجلابر تطابق وجهات 
النظر مع األميـــر نايف على ضرورة جتنيب 
املنطقة أي آثار سلبية قد تعود بالضرر على 

دول وشعوب مجلس التعاون اخلليجي.
واشاد بنتائج االجتماع الوزاري اخلليجي 
لوزراء اخلارجية االخير وما متخض عنه من 
قرارات اقتصادية ستصب في صالح دول املجلس 

وباالخص مملكة البحرين وسلطنة عمان.
من جانب آخر التقى ســـفيرنا لدى اململكة 

العربية الســـعودية الشيخ حمد جابر العلي 
امير املنطقة الشـــرقية األميـــر محمد بن فهد 
بن عبدالعزيز حيث نقل اليه حتيات وتقدير 

القيادة الكويتية حكومة وشعبا.
وقال الشيخ حمد اجلابر عقب اللقاء انه نقل 
الى األمير محمـــد بن فهد خالل اللقاء حتيات 
وتقدير صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
واضاف ان زيارته الى األمير محمد بن فهد 
تأتي في أيام احتفاالت الكويت بالذكرى اخلمسني 
لالستقالل والعشرين للتحرير واخلامسة على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم في البالد.
وقال الشـــيخ حمد اجلابر ال ننسى في 
املناسبات الوطنية وهذه األيام املباركة التي 
نحتفل بها دور الرجال الذين كان لهم دور 
كبير بجانب القيادة السياســـية الكويتية 
والشعب الكويتي مستذكرين في هذا الصدد 
مواقف االمير محمد بن فهد ابان الغزو العراقي 

الغاشم.

األمير نايف بن عبدالعزيز مستقبال السفير الشيخ حمد جابر العلي

التقى أمير املنطقة الشرقية

سفيرنا بالرياض بحث مع نايف بن عبدالعزيز 
التطورات على الساحة اخلليجية

اللجنة املشتركة الكويتية ـ العراقية 
تُعقد أواخر الشهر اجلاري

قالت مصادر ديبلوماســـية لـ»األنباء« ان 
اللجنة الكويتية ـ العراقية املشتركة ستعقد 
اواخر الشهر اجلاري في الكويت بحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ووزيـــر اخلارجية العراقي 

هوشيار زيباري.
وستناقش اللجنة مختلف القضايا العالقة 
بني الكويت والعـــراق الى جانب التعاون في 
املواضيع السياسية واالقتصادية والثقافية.

بيان عاكوم  ٭

الدعيج: »كونا« دشنت خدمتها اإلخبارية 
على »فيس بوك« و»تويتر« 

أعلن رئيـــس مجلس اإلدارة املدير العام 
لوكالة األنباء الكويتية »كونا« الشيخ مبارك 
الدعيج تدشني الوكالة خدمة جديدة تتيح 
لقرائها االطالع على نشرة أخبارها باللغتني 
العربية واإلجنليزية عبر موقعي التواصل 
االجتماعي على شبكة االنترنت »فيس بوك« 

و»تويتر«.
وقال الشيخ مبارك في تصريح صحافي 
امس ان هذه اخلدمة تأتي في اطار استراتيجية 
الوكالة الهادفة الى مواكبة التطورات على 
جميع الصعد، السيما في مجال التكنولوجيا 
واملعلومات الذي يشهد بني الفينة واألخرى 
تطورات مهمة من شأنها التأثير ايجابا في 

الفرد واملجتمع والدولة.

واضاف ان »كونا« تعمل بشكل مستمر 
على ايجاد كل السبل الكفيلة بالتواصل مع 
جمهورها عبر خدماتها املتعددة، الســـيما 
نشـــرتها االلكترونية واخلدمات اإلخبارية 
األخرى كرســـائل الـ »اس.ام.اس« و»120« 
واخلدمة اجلديدة علـــى موقعي الـ »فيس 

بوك« و»تويتر«.
وأشـــار الى ان الوكالة تسعى دائما الى 
النهوض مبستواها املهني للوصول الى ما 
تصبـــو اليه عبر ايـــجاد كل ما من شـــأنه 
التواصل مـــع اجلمهور بأحدث الوســـائل 
التـــقنية واملســـاهمة في خدمة »وطــــننا 
الغالـــي وتنميته عبر هـــذا املنبر اإلعالمي 

املهم«.

»املناقصات« توافق على طرح مناقصات خاصة بالصيانة وتطوير اخلدمة

الشريعان اطّلع على استعدادات »الكهرباء« ملواجهة الصيف
الكهرباء واملاء  ناقش وزير 
د.بدر الشريعان مع وكالء الوزارة 
مشاريع خطة التنمية املتعلقة 
بالــــوزارة وما تبقــــى منها قيد 
التنفيذ، باالضافة الى استعدادات 
الوزارة ملواجهة أحمال الصيف 

املقبل.
وطالب الشريعان الوكالء خالل 
اجتماعه معهم امس ببذل اجلهود 
كل في مجـــال عمله إلجناز اي 
مشروع متأخر قبل حلول الصيف 
املقبل، ووضع جميع اإلمكانيات 
أمام العاملني على تنفيذها وتذليل 
جميع الصعاب بهدف اخلروج 

واألشغال العامة، على الشركات 
املصنفة بالفئة الثانية لألعمال 
الكهربائيــــة، مشــــيرة الى انها 
وافقت على طلب شراء صمام 8 
بوصة وقطع غيار ملنطقة فالتر 

الغاز في محطة الشويخ.
وعن محطة الدوحة الشرقية، 
قالت املصادر ان اللجنة وافقت 
على شراء قطع غيار للتوربينات 
البخارية 150 ميغــــاوات فيها، 
باالضافة الى املوافقة على شراء 
قطع غيار لنظام تغذية الكيبالت 

األرضية إلدارة شبكات النقل.
دارين العلي  ٭

الصيف املقبل.
من جانب آخر، قالت مصادر 
مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
املناقصــــات املركزية  ان جلنة 
وافقت في اجتماعها األخير على 
ترسية مناقصة لتزويد وتركيب 
وصيانة معدات إنارة الشوارع 
في منطقتــــي العبدلي والوفرة 

الزراعيتني.
وأوضحت املصادر ان اللجنة 
وافقت أيضا على طرح مناقصة 
لتوريد وتركيب وتشغيل نظام 
اخلاليا الكهروضوئية على سطح 
الكهرباء واملاء  مبنى وزارتــــي 

بعمل متكامل يخدم أهداف الوزارة 
بإيصال خدمة الكهرباء للجميع 

دون مشاكل.
وناقش الشريعان جهوزية 
الوزارة للتعامل مع خطة الصيف 
املقبل، باحثا وبالتفصيل أمور 
القطاعات الفنية، ومطمئنا على 
مدى جهوزية كل قطاع ومطلعا 
على أوضـــاع احملطات ومدى 
قدرتها وأعمال الصيانة عليها 
الكيبـــالت واحملوالت  وكذلك 
الفنية  األمـــور  وغيرها مـــن 
الدقيقة، حرصـــا على تفادي 
اي مشكلة ميكن ان تطرأ خالل  د.بدر الشريعان

أكد خالل استقباله محمد الصباح حرصه على توثيق العالقات بني البلدين

عاهل البحرين: مواقف مشرفة لصاحب السمو في دعم اململكة
املنامــــةـ  كونا: أشــــاد العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيســــى 
آل خليفة باملواقف املشرفة لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
في دعم مملكة البحرين وتعزيز 

امنها واستقرارها.
وذكرت وكالة األنباء البحرينية 
ان اإلشادة جاءت خالل استقبال 

البحرينــــي نائب رئيس  العاهل 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمــــد الصبــــاح امــــس حيث 
أكد حــــرص البحرين الدائم على 
توثيق العالقات األخوية املتميزة 
التــــي تربط البلدين والشــــعبني 
في املجــــاالت كافة، وكلف العاهل 
البحريني الشيخ د.محمد الصباح 

الى صاحب السمو  بنقل حتياته 
االمير الشيخ صباح االحمد متمنيا 
للشعب الكويتي املزيد من التقدم 
والرخاء. من جهته، أكد الشــــيخ 
الكويت  د.محمد الصباح حرص 
على الوقوف الى جانب البحرين 
في هذه الظــــروف مؤكدا ان امن 
مملكــــة البحرين من امن الكويت 

ودول مجلس التعاون.
داعيا اهلل ان يحفظ البحرين 
وقادتها وشــــعبها ويحقق لها ما 

تصبو إليه من رفعة وعزة.
مــــن جانب آخر، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى ماري ماكاليس 
رئيسة جمهورية ايرلندا الصديقة 

عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
ايرلندا  العيد الوطني جلمهورية 
متمنيا سموه لها موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمــــد رئيس مجلــــس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

الـعـمل اجلاد التي حتتاجها 
الكويت، خصوصا في ظل 
التطورات العربية واالقليمية 

املتسارعة.
العمل  التيار كتلة  ودعا 
الوطنـــي الى املضـــي قدما 
في اســـتجواب الفهد ودعم 
التي  االستجوابات االخرى 
ســـتقدم للدخول عمليا في 
معركة التغيير الدميوقراطي 
حيث لم تعد البيانات تكفي 
وال مجرد التلويح باملساءلة 
لتحقيق االصالح الذي نطمح 

إليه.

»متاهي« للتنسيق النيابي
في االستجوابات املتعددة 

أكد تيار املســـار األهلي 
)متاهي( أن وجود عدد كبـيـر 
مـــن االســـتجوابات املزمع 
اكــثر مـن  الـــى  تقـديـمـهـا 
وزير في الفترة املقبلة  يعبر 
عن مدى احلـــال التأزميـية 
التـي تعيشـــها العالقة بني 
احلكومة ومجلس األمة من 

جهة.
 ومـــن جهة أخـــرى عن 
مـــــدى الـحـاجـــة امللحـــة 
للتغيير احلكومي الــشــامل 
بدءا من اعــلى الـهرم لبــدء 
عبداملانع الصوانمرحلـــة جــديـــــدة مــــن 

قالت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انها 
وزعت بطاقات االحتـــياط لدخـــول القرعــــة 
لـ 350 قسيمة في مدينة صباح االحمد السكنية 

قطاع )دي(.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي امس ان 
اجراء القرعة على القسائم سيجري يوم االثنني 

املقبل في متام الســـاعة التاسعة صباحا على 
مسرح املؤسســـة في جنوب السرة. يذكر ان 
مساحة هذه القسائم التي قامت املؤسسة بتوزيع 
بطاقات القرعة االساســـية لها تبلغ 600 متر 
مربع وتقع على طريق ميناء عبداهلل والوفرة 

وتبعد 65 كيلومترا عن مدينة الكويت.

»السكنية« توزع بطاقات االحتياط
لـ 350 قسيمة مبدينة صباح األحمد

اخلميس: أمانة »التخطيط« حريصة على حتسني األداء الوظيفي
اختتمت االمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية البرنامج 
التدريبــــي »منهــــج اإلدارة ذات 
الشفافية« الذي نظمته بالتعاون 
مع مركز بتمان للتدريب في برج 
أحمد بحضور االمني العام املساعد 
للشؤون االدارية واملالية في االمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية خالد اخلميس الذي جدد 
تأكيده على حرص االمانة العامة 
للمجلــــس االعلى للتخطيط على 
 اقامــــة دورات تدريبيــــة لتطوير

اداء املوظف وحتسني كفاءاته. 
واشاد اخلميس باجلهود التي 
تبذلها ادارة التدريب باألمانة من 
أجل االرتقاء بــــأداء املوظفني من 
خــــالل اقامة البرامــــج التدريبية 
املتدربني  مــــن  املتنوعــــة، طالبا 
باالستفادة العلمية من جميع ما 
يطــــرح أثناء هذه الدورة وجميع 
الدورات املستقبلية.أما فيما يخص 
برنامج الدورة فأوضح اخلميس 
أن الشفافية في عمل املنظمات هي 
االســــاس في بناء وتعزيز الثقة 
بني املنظمات املدنية واملؤسسات 
احلكومية واملجتمــــع. ولفت الى 

وأوضحــــت القريان أنه من خالل 
الســــنة املالية 2010/ 2011 مت عقد 
10 دورات تعاقدية التي خصصت 

من ديوان اخلدمة املدنية. 
وذكرت القريان أنه في الدورة 
العاشــــرة »منهــــج اإلدارة ذات 
الشفافية« مت ترشيح 22 موظفا 
من األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط للمشاركة في محاضراتها 

التي ألقاها د.صالح الغزالي. 
ولفتت الى أنه في خالل السنة 
املالية 2010 / 2011 بلغ عدد املتدربني 
من األمانة 398 متدربا انتســــبوا 
لــــدورات مختلفة منهــــا دورات 
ادراية وفنية وتخصصية. أما عدد 
املتدربني الذين أوفدوا لدورات داخل 
دولة الكويت فــــكان 187 متدربا، 
و199 متدربا كانوا ضمن الدورات 
التعاقدية، أما الدورات اخلارجية 

فرشح لها 21 متدربا.
وفي ختــــام كلمتها، شــــكرت 
القريــــان ديوان اخلدمــــة املدنية 
واالمانــــة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية على جهودهما 

ودعمهما. 
 ٭ رندى مرعي

التطوير االداري والتدريب  ادارة 
ألطاف القريان أن اختيار الدورات 
يتم بناء على استبيان يوزع على 
جميع املوظفني وعلى أثرها نقرر 
مدى احتياج املوظف من الدورات. 

أن اخلطة اخلمســــية ركزت على 
 تنمية وتطوير العنصر البشري
الــــذي هــــو العامــــل األساســــي 

للتنمية.
من جهتهــــا، أوضحت مديرة 

)محمد ماهر( خالد اخلميس متوسطا املكرمني 

في كلمته أمام مؤمتر العالم العربي السادس جلمعية خريجي هارفارد في دمشق

محمد الصباح: الكويت اقترحت عقد القمة االقتصادية
مرة كل سنتني بعد شعورها بسخط املواطن العربي

دمشقـ  كونا: أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمــــد الصبــــاح ان 
الكويــــت كانت تشــــعر منذ عدة 
سنوات بالسخط الذي يشعر به 
املواطن العربي، مؤكدا ان الكويت 
اقترحت لهذا الســــبب فكرة عقد 
القمة االقتصادية العربية مرة كل 
سنتني ملعاجلة القضايا االجتماعية 
واالقتصادية والتنموية وجميع 
العقبــــات التي تواجه الشــــعوب 

العربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها امللحق 
الديبلوماسي في وزارة اخلارجية 
فهد احلجــــي نيابة عن الشــــيخ 
د.محمد الصباح في اطار مؤمتر 
العالم العربي السادس الذي تقيمه 
جمعيــــة خريجي هارفارد العرب 
في دمشق برعاية وحضور عقيلة 
الرئيس السوري أسماء األسد حتت 
عنوان »الشباب العربي ومستقبل 
العالم العربي« مبشاركة واسعة من 
املسؤولني واألكادمييني واخلبراء من 

داخل الوطن العربي وخارجه.
وأوضح الشيخ د.محمد الصباح 
في كلمته أمام املؤمتر الذي حضره 
سفيرنا في دمشق عزيز الديحاني 
ان قضايا التعليم واإلسكان والبنية 
التحتية والرعاية الصحية كانت في 
طليعة مواضيع اول قمة اقتصادية 
الكويت  عربية عقدت بنجاح في 

عام 2009.
وقال ان من بني أبرز املبادرات 
التي تقــــدم بها صاحب  العديدة 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
انشاء صندوق برأسمال ملياري 
دوالر ساهمت الكويت فيه مببلغ 
500 مليــــون دوالر بهدف متويل 

املشاريع املتوسطة والصغيرة.
وأضاف ان مثل هذه املبادرات 
تؤثر على احلياة اليومية للمواطن 
العربي وتوفر له جميع متطلبات 
ومستلزمات احلياة، مؤكدا حرص 

الى ان دمشــــق هي املدينة األكثر 
روحية وإثارة في العالم العربي 

فهي حتتفظ مباض مجيد.
وأضــــاف انه علــــى الرغم من 
مؤشرات زيادة التنمية البشرية في 
الدول العربية بنسبة 66% وكذلك 
في مجاالت محو األمية والرعاية 
الصحية واملستوى العام للمعيشة 
فإن العالم العربي اليزال يفتقر الى 
ارتفاع مؤشرات نسب االصالحات 

السياسية واالقتصادية.
ورأى الشيخ د.محمد الصباح ان 
املرء ال يستطيع فهم »زلزال الشباب 
العربي في عام 2011 دون النظر في 
أسباب العقبات والتحديات التي 
تواجه أجيالنــــا املقبلة والعوامل 

التي أدت الى هذا الزلزال«.
وأكد ان الشباب العربي اليوم 
يشكلون الغالبية العظمى من عدد 
السكان، مشيرا الى ان نسبة %65 
من سكان املنطقة العربية هم دون 
سن 25 وليس من قبيل املصادفة ان 
يؤثر هؤالء الشباب على مستقبلهم 

السياسي.
وذكــــر ان الشــــباب اليوم في 
ظل ثــــورة التكنولوجيا توصلوا 
الى أســــاليب ووســــائط متعددة 
للتواصل االجتماعي فيما بينهم 
وإبــــداء مطالبهــــم السياســــية 

واالقتصادية. 
الــــى ان 75% مــــن  وأشــــار 
مســــتخدمي فيس بوك في العالم 
العربي تتــــراوح أعمارهم بني الـ 
15 و29 عاما وازداد عددهم من 11 
إلى 21 مليونا خالل العام املاضي. 
وأوضح ان العديد من االحباطات 
ومنها خنق حرية التعبير وانعدام 
الفــــرص االقتصادية والتعليمية 
الى  السياسية أدت  واالصالحات 
انتفاضات شــــعبية فــــي تونس 
ومصر حيث خرج الشباب إلبداء 
استيائهم من أوضاعهم االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية.

من عائدات النفط ألجيال املستقبل 
من أجل االستعداد ملستقبل ما بعد 
النفط. وأوضح ان قطاع النفط في 
الكويت توجد فيه أكبر نسبة من 
املوظفني املدنيني، حيث يعمل في 
هذا القطاع أكثر من 15 ألف موظف 
يشكل الكويتيون نسبة 90% منهم. 
وقال ان أرقام العمالة في الكويت 
ارتفعت بشكل مطرد خالل السنوات 
القليلة املاضية، معربا عن فخره 
بأن املرأة الكويتية تشــــكل نحو 

50% من القوى العاملة.
وفي الشــــأن احمللــــي قال ان 
قانون العمل الكويتي يوفر املزيد 
من احلماية واحلوافز للمواطنني 
لالنتقــــال من القطــــاع العام الى 
وظائف القطاع اخلاص، مشــــيرا 
الى ان احلكومة توظف حاليا نحو 
80% من القوى العاملة الكويتية.

وقال الشيخ د.محمد الصباح في 
كلمته ان اختيار مكان وتوقيت هذا 
املؤمتر هو فكرة عبقرية، مشيرا 

الكويت على تشجيع االبتكار وروح 
املبادرة على حد سواء خللق مستقبل 
أفضل للشــــعوب العربية. ولفت 
الى الدور املهم للصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية الذي 
يعد األول من نوعه في دول العالم 
الثالث حيث خصص للصندوق 
الذي أنشئ في عام 1961 أكثر من 15 
مليار دوالر ملساعدة أكثر من 100 
بلد في مشاريع التنمية وحتقيق 

الرفاهية واالزدهار لشعوبها.
وقــــال ان معظم مســــاعدات 
الصندوق توجه الى العالم العربي، 
معربا عن فخــــره باجلهود التي 
تقدمها الكويت لتثقيف الشــــباب 
العربي ومحاربة اجلوع والقضاء 
على املرض وتوفير املأوى وبناء 
التحتية األساسية ملاليني  البنية 
الناس في املنطقة وحول العالم.

وأشار الى ان الكويت أنشأت 
كذلك صندوق األجيال املقبلة في 
عام 1976 حيث مت تخصيص %10 

15 ألف موظف 
يعملون في قطاع 
النفط منهم 90 ٪ 

كويتيون

علينا فهم القضايا 
والعوامل التي أدت 
إلى زلزال الشباب 

العربي

فهد احلجي يلقي كلمة الشيخ د.محمد الصباح


