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بذل ما في وسعهم للحفاظ على 
مناصبهم.ولفتت الى ان الوزير 
سيربط بني هذا العمل )االجناز 
التجديد  والتنمية( وموضوع 
للوكالء الثمانية لتنفيذ جميع 
املشاريع التنموية وفق مواعيدها 
الزمني���ة دون تأخي���ر ليحقق 
لنفس���ه افضلية مقارنة بباقي 
وزراء احلكوم���ة احلالية التي 
شدد رئيسها سمو الشيخ ناصر 
احملمد على ه���ذا اجلانب عقب 

تأديتهم القسم الدستوري.
 واشارت الى ان الوزير كان 
واضحا وشفافا في هذا اجلانب 
حيث طلب من الوكالء املساعدين 
في اول لقاء جمعه معهم عقب 
تهنئته ان يبذلوا ما في وسعهم، 
وقال »ان اجلميع سيحاسب النني 
سأحاسب انا من قبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء، ولذلك امتنى ان 
تبذلوا ما في وسعكم حتى نخرج 

الوزارة والعامل����ني في قطاع 
التعلي����م اخلاص الس����يما من 
ازالة جميع  خالل عملهم على 
العقبات التي يواجهها القطاع 
والتي تنعكس على خفض تكلفة 
التعليم. وبش����أن  الطالب في 
توجه الطلبة للمدارس اخلاصة 
بكثافة عالية أوضح أن ذلك ال 
يعن����ي أن التعليم العام طارد 
حيث تخرج الكثير منه ووصلوا 
الى أعل����ى املراك����ز الوظيفية 
مضيف����ا ان مس����توى التعليم 
العام في الكويت »الئق ونحن 
نعمل بقدر كبير على تطويره«. 
وحول اجلوالت امليدانية املفاجئة 
التعليمية  للمدارس واملناطق 
بنينّ املليف����ي ان زياراته تهدف 
الى تلمس كل احتياجات الطلبة 
والهيئتني التعليمية واالدارية 
في اجلهات التربوية والتعرف 
عليها، مضيفا ان قراراته التي 
اتخذها في اجتماعه األخير مع 
القيادات التربوية جاءت من خالل 
مالحظات أهل امليدان التربوي. 
وعن ايقاف تخصيص س����بع 

بصورة ترضي اجلميع«.
دارين العلي  ٭

مدارس في ضاحية علي صباح 
السالم )منطقة أم الهيمان( من 
قبل الهيئة العامة للبيئة أوضح 
املليفي ان جميع مالحظات الهيئة 
في بناء هذه املدارس ستؤخذ 

بعني االعتبار.

يشهد ش���هر نوفمبر املقبل 
نهاي���ة فت���رة عم���ل 8 وكالء 
مس���اعدين في وزارة الكهرباء 
القانونية  امل���دد  واملاء وف���ق 
القابلة للتجدي���د في حال قدم 
وزير الكهرب���اء طلبا بذلك الى 
مجلس الوزراء. وقالت مصادر 
مطلعة في ال���وزارة ان معيار 
االجناز والتنمية سيكون العامل 
احلاسم في موضوع التجديد ألي 
الوكالء املساعدين، مشيرا  من 
الى ان الوزير م.س���الم االذينة 
س���يطلب من الوكالء الثمانية 
قبل تقدميه طلب جتديد عملهم 
الوزراء  لفترة ثانية ملجل���س 
مناذج من املشاريع التي قاموا 
بتنفيذها واجل���اري تنفيذها، 
وكذلك املزمع تنفيذها مستقبال 
لتحديد مدى أحقية التجديد لهم 
من عدمه، االمر الذي من شأنه 
الوكالء  ان يحتم على ه���ؤالء 

التربية ووزير  أكد وزي����ر 
التعليم العالي احمد املليفي ان 
العلم هو أفضل رس����الة ميكن 
ان يبعثها اإلنس����ان الى العالم 
عبر تبادل الثقافات ويعد أقدس 
عالقة بني الش����عوب. جاء ذلك 
في تصري����ح للمليفي ادلى به 
للصحافي����ني أمس األول عقب 
رعايته حفل »اليوبيل الذهبي 
� مرور 50 عاما« على انش����اء 
املدرس����ة األرمنية في الكويت 
والذي أقيم على مسرح جامعة 
الكوي����ت بحض����ور رئي����س 
املجلس الكنائسي العاملي سابقا 
وكاثوليكوس األرمن األرثوذكس 
لبيت كيليكيا في لبنان آرام االول 
كشيش����يان وعدد من السفراء 
والقي����ادات ب����وزارة التربية. 
وحول دعوة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد الى االستثمار في التعليم 
اخلاص أوضح املليفي ان دعم 
التعليم اخلاص بصورة عامة 
جزء أساسي ورئيسي من عمل 

م.سالم االذينة

احمد املليفي

التطوعي وتوجيهها للمشاركة 
في مجاالت التنمية املختلفة 
لتحقيق األه���داف من خالل 
إكساب الفرد مهارات التفكير 
بأمناط مختلفة لدعم تعلمه 
ذاتي���ا مم���ا يعزز مس���تواه 
الدراسي، مشيدة باجلهود التي 
بذلت طوال العام الدراسي من 
قبل القائمني على مادة علوم 
األسرة التي ميزت العمل في 
الفرواني���ة، متمنية  منطقة 

التوفيق للجميع.
من جانبها ذكرت املوجهة 
األولى لعلوم األسرة واملستهلك 
في منطقة الفروانية التعليمية 
عائش���ة العل���ي أن املعرض 
الس���نوي يلقي الضوء على 
ال���دور الكبير ال���ذي تلعبه 
األنشطة املدرسية في اكتشاف 
ورعاية املبدعات من طالباتنا 
وتنمي���ة مهاراته���ن وصقل 

خالل رعايتها امللتقى السنوي ملادة علوم األسرة واملستهلك 

العمر: النشاط املدرسي وسيلة مهمة لتحقيق  
التكامل بني أهداف املجتمع واملدرسة

اجتاهاتهن إلظهار االجنازات في 
صور إنتاجية متعددة في ظل 
إستراتيجية تطبيق املفاهيم 
وتأصيل القيم التربوية وفق 
معايير اجلودة الشاملة النابعة 
من سياس���ة الوزارة الهادفة 
لتطوير التعليم، مثنية على 
الدع���م املتواص���ل ملدير عام 
منطقة الفروانية وتشجيعها 
الذي  التميز واإلبداع  حلصد 
العطاء  انعكس على مسيرة 
للموجه���ات واملعلمات الذي 
صب ف���ي النهاية نحو متيز 

بناتنا املتعلمات.

أك���دت مدير ع���ام منطقة 
التعليمية يسرى  الفروانية 
النش���اط املدرسي  العمر أن 
يعتبر وسيلة مهمة لتحقيق 
التكامل ب���ني أهداف املجتمع 
وأهداف املدرسة وحتويل تلك 
األه���داف إلى مواقف حياتية 
تعكس مي���ول الطالبات من 
اجل التعلم واكتشاف املواهب 
الكامن���ة إلث���راء اخلب���رات 
وخلق روح التجديد واإلبداع 
املنافسة  لتش���جيعهن على 
وإب���داء الرأي وس���ط رعاية 

تربوية ومتابعة مستمرة.
وقالت العمر في تصريح 
صحافي على هامش رعايتها 
انشطة امللتقى السنوي ملادة 
علوم األسرة واملستهلك والذي 
جاء حتت عنوان »نش���اطي 
العامة  إبداعي« املوجهة  سر 
للمادة أماني الصالح ان تنوع 
األنشطة للعام الدراسي احلالي 
من خالل إستراتيجية مبنية 
الذات للمتعلمة  على حتقيق 
وإكسابها تنمية ووعي كاملني 
بإمكانياتها كونها عضو فعال 
في األس���رة واملجتمع حقق 
األهداف املنشودة، مبينة أن 
ذلك يؤكد التركيز أيضا على 
توعيتها على سبل احملافظة 
على موارد وطننا واستثمارها 
الذي  لتحقي���ق احتياجاتها 
يوصله���ا للنج���اح واإلبداع 

والتميز. 
وأضافت العمر ان توجيه 
يسرى العمر خالل جولتها داخل املعرضطاق���ات املتعلم���ة للعم���ل 

»نأخذ مالحظات الهيئة في االعتبار حول مدارس أم الهيمان«

8 وكالء مساعدين تنتهي فترة عملهم
 في »الكهرباء« نوفمبر املقبل

احلمد نقل رسالتني
 من األمير واحملمد إلى شرف

نقل س���فيرنا لدى القاهرة د. رشيد احلمد 
رسالتني من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وس���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى رئيس ال���وزراء املصري د.عصام 
شرف اعربا فيهما عن مشاعر املودة والتقدير 

ملكانة مصر ودورها الرائد.
ومت خ���الل املقابلة اس���تعراض العالقات 

املتميزة بني مصر والكويت والنتائج االيجابية 
التي حققتها زيارة د.عصام ش���رف للكويت 
الشهر املاضي. كما مت خالل املقابلة بحث بعض 
القضايا اخلاصة بالتعاون املشترك، حيث اكد 
اجلانبان على ح���رص البلدين املتبادل على 
تنمية وتطوير العالق���ات الثنائية مبا يخدم 

مصالح الشعبني الشقيقني.

املليفي: دعم التعليم اخلاص جزء 
أساسي ورئيسي من عمل »التربية«

أعرب وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل عن أسفه ملا صدر 
في اإلعالم العراقي بخصوص بناء 
ميناء مبارك الكبير، مش����يرا الى 
ان هذا األمر ص����در عن إعالميني 
وليس من قبل مس����ؤولني أو من 
جهة رسمية. وأكد اجلاراهلل على 
هام����ش االحتفال بي����وم احلرية 
جلن����وب افريقيا وال����ذي أقامته 
السفارة مس����اء اول من امس في 
قاعة سلوى الصباح بحضور حشد 
من أعضاء الس����لك الديبلوماسي 
واجلالية االفريقية »ان هذا الكالم 
ال ميت للحقيقة بصلة«، مؤكدا ان 
الكويت متارس سيادتها، ومتارس 
حقها بإقامة ميناء مبارك الكبير، 
الفتا الى ان العمل فيه متواصل، 
والعراقيون يدركون متاما ان ما 
تقوم به الكويت تصرف طبيعي 

وفي إطار سيادتها.
أما بخصوص املبادرة اخلليجية 
في اليمن فتمنى اجلاراهلل جتاوبا 
من اجلان����ب اليمن����ي، مؤكدا ان 
املب����ادرة جاءت ملصلح����ة اليمن 
والشعب اليمني وان دول مجلس 
التعاون حريصة على اس����تقرار 
اليمن وسالمة أبنائه، مبينا انه على 
ثقة من ان اليمنيني سيتجاوبون 

مع هذه املبادرة.
وعم����ا اذا كان هناك اي تطور 
في مسألة انضمام األردن واملغرب 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
وعن موقف الكويت قال اجلاراهلل 
ال يوجد أي تطور، واملوقف ليس 
موقف����ا كويتيا وإمن����ا هو موقف 

خليجي.
وكان اجلاراهلل قد وصف زيارة 
وزير اخلارجية اإليراني علي أكبر 

أبدى عميد السلك الديبلوماسي 
امباكي  سفير السنغال عبداألحد 
الق����ارة األفريقية  حرص ممثلي 
لدى الكويت على تعريف الكويت 
بالقارة وإلقاء الضوء على والدة 
يوم أفريقيا الذي ُيحتفل به للقارة 

ككل وليس لدولة أو نظام.
واشار الس����فير امباكي خالل 
مؤمت����ر صحافي عق����ده 14 ممثال 
لسفارات افريقية في الكويت في 
مقر السفارة املصرية في الدعية 
مبناسبة االحتفال بيوم أفريقيا الذي 
يصادف 25 مايو من كل عام والذي 
سيقام العام احلالي حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
في جامعة اخلليج، الى ان احتفال 
هذا العام مميز ألنه يتصادف مع 
احتفاالت الكويت، مشيدا بالدور 
الداعم باستمرار للقارة  الكويتي 
الس����مراء في مختل����ف املجاالت 
واملواقف، متمنيا االستقرار للقارة 
األفريقية والتوجه نحو املزيد من 

التنمية لها وللكويت.
بدوره، اعتبر السفير املصري 
طاهر فرحات ان يوم أفريقيا ميثل 
حلقة محورية في تاريخ القارة التي 
شهدت نهضة نحو الدميوقراطية 
واحلرية وحتقيق تطلعات شعوبها 
نحو التق����دم واالزده����ار، مبديا 

أك���د كاثوليك���وس األرم���ن 
أرام األول كشيشيان  األرثوذكس 
ان الكويت يج���ب ان تتخذ مثاال 
يحتذى في مج���ال التعايش بني 
األديان من قبل جميع دول املنطقة، 
الفتا الى ان اجلالية األرمنية التي ال 
يتخطى عدد افرادها ال� 5 آالف فرد 
تعيش في الكويت بسالم ومحبة 
م���ع باقي افراد الش���عب وتتمتع 
انها  بحريتها والدليل عل���ى ذلك 
متتلك كنيس���ة ومدرسة ينخرط 
في صفوفها حوالي 445 من طالب 
العلم. واشاد في مؤمتر صحافي 
عقد مس���اء امس األول مبناسبة 
وجوده في البالد للمش���اركة في 
احتفال الذكرى ال� 50 لتأس���يس 
مدرسة األرمن في الكويت مبوقف 
احلكومة من التعدد املوجود على 
اراضيها والتي تلعب دورا كبيرا 
التعايش وإيجاد  في خلق فرص 
األجواء املناسبة لهذا التعايش، الفتا 
الى ان هذا رأيه اخلاص بل كل من 
يعرف الكويت يدرك ويقدر حجم 
التعايش الذي يحققه نظام الدولة 

ملن يقطن على اراضيها.
وأعرب عن فخ���ره واعتزازه 
بالعالق���ات التي ترب���ط الكويت 
بلبن���ان، الفتا الى انها كانت مدار 
بحث مع جميع اجلهات التي زارها، 
مؤكدا ان لبنان بحاجة دائمة الى 

جنوب افريقيا حريتها التي حتققت 
من خالل تضحيات مقاتلي احلرية 
احلقيقيني ومواطني جنوب افريقيا 
العاديني وعاشقي احلرية بالقارة 

األفريقية واملجتمع الدولي.
واشاد توندر بجميع مواطني 
جنوب افريقيا الذين ساهموا في 
تأس����يس دميوقراطية دستورية 
متينة وراسخة ومستقرة، معبرة 
عن فخره باألسلوب الذي حتققت 
فيه حري����ة جنوب افريقيا والتي 
اعتبرها فريدة م����ن نوعها ألنها 
حتققت من خالل إرادة الش����عب، 
وكانت مس����توحاة من قبل قيادة 

ذات مبادئ وبصيرة نافذة.
النظ����ام  أن  تون����در  وب����ني 
الدميوقراطي جلنوب أفريقيا يواجه 
العديد م����ن التحديات، ولكنهم ال 
ينظرون الى ثورتهم على أنها مجرد 

حدث بل عملية مستمرة.
بيان عاكوم  ٭

التعاون بني دول القارة األفريقية 
وذلك من خالل توجيه دعوات لكبار 
املس���ؤولني في الكويت بحضور 
احلفل الذي سيتخلله تكرمي 5 جهات 
أساسية داعمة ألفريقيا ككل تتمثل 
الكويتي للتنمية  في الصن���دوق 
االقتصادية واالجتماعية والهالل 
االحمر الكويت���ي وغرفة التجارة 
والصناعة والهيئة العامة لالستثمار 
العاملية. من  واملنظمة اخليري���ة 
جهته، اعتبر الس���فير اجلزائري 
خميس عريف ان القارة االفريقية 
قطعت اشواطا كبيرة في مختلف 
املجاالت السياسية واالجتماعية 
والتنموية. أما س���فير زميبابوي 
مارك ماروجنوي فدعا رجال األعمال 
الكويتيني والعرب  واملستثمرين 
لالستثمار في القارة السمراء التي 
الثروات  متتلك رصيدا كبيرا من 
الطبيعية واملع���ادن الغنية التي 
تقدر ب� 70% من الثروات في العالم، 
مشيرا الى ان مثل هذه االستثمارات 

لم تتأثر باألزمة املالية العاملية.
بدوره، اكد سفير جنوب افريقيا 
ديالري توندر عدم دعم بالده لنظام 
القذافي أو أي طرف من األطراف 
األخرى، موضحا اننا ندعم القرارات 
اخلاصة بحماية املدنيني الليبيني 

ونوليها األهمية.
أسامة أبوالسعود  ٭

بعيدا عن األهداف الدينية السمحة 
فهنا تقع املشكلة ألن األديان وجدت 
خلدمة البشر ولنشر القيم اخلالقة 
والتس���امح فيما بينهم. واكد ان 
احلوار مهم جدا بني جميع األديان 
داعيا الى التسامح والعيش املشترك 
بني اجلمي���ع ألننا نعيش معا في 
بيئة واحدة ومجتمع واحد ليس 
فقط في الشرق األوسط وامنا في 
العالم ومسؤولية  انحاء  مختلف 
العلماء سواء كانوا مسيحيني او 
مسلمني ان يسعوا ليس فقط الى 
التحدث والتخاطب فيما بينهم بل 
لتحويل هذه األحاديث الى اعمال 
بهدف نشر روح العيش املشترك 

بني ابناء املجتمع اينما كان.
وعن اوضاع الطائفة األرمنية في 
لبنان وفي الشرق األوسط قال يجب 
اوال ان نتحدث عن واجباتنا قبل 
مطالباتنا مستشهدا بقول الرئيس 
كندي »ال تسأل ماذا قدمت لك الدولة 

بل ماذا تقدم انت لها«.
ولفت الى انه ومن هذا املنطلق 
فان اجلالية األرمنية في لبنان او 
في مختلف مناطق الشرق األوسط 
تقوم بواجباتها على اكمل وجه وهي 
اهل ملطالبها ومن حقها ان تنتفض 
لتطالب بحقوقها في حال شعرت 

بان احدا سيهضمها.
دارين العلي  ٭

متبادلة على مستوى املسؤولني في 
البلدين« مبينا أن جنوبي أفريقيا 
من الدول املهمة في القارة األفريقية، 
وتلعب دورا حيويا في هذه القارة، 
على مس����توى دول العالم، الفتا 
ال����ى ان اجلميع يذكر ما قامت به 
أفريقيا من تنظيم لكأس  جنوب 
العالم، معبرا عن سعادته بحضور 

املناسبة.
من جهته أعرب سفير  جنوب 
أفريقيا ديالري ف����ان توندر عن 
امتنان دولته حلكومة وش����عب 
الذين دعموا وس����اندوا  الكويت 
نضالنا من أجل  احلرية وحتطيم 

أسوار التمييز العنصري.
واضاف »نحن نحتفل بالذكرى 
السنوية السابعة عشرة على نيل 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول األخرى.

الس���فير  م���ن جانب���ه، لفت 
السوداني د.ابراهيم ميرغني الى انه 
توجد في الكويت 25 سفارة افريقية 
من اصل 54 دولة في القارة متثل 
925 مليون نسمة، معربا عن أمله 
في ان يكون االحتفال بيوم افريقيا 
مناسبة لالنطالق نحو املزيد من 

العميقة للبن���ان، معتبرا ان هذه 
احملبة متبادلة بني الشعبني. وحول 
عالقة العرب باليهود قال ان العرب 
ليس لديهم اي مشاكل مع اليهود 
انفسهم بل مع اسرائيل فالصراع 
سياسي وليس دينيا مشددا على ان 
األديان السماوية الثالثة حتمل نفس 
القيم واملبادئ السامية مؤكدا انه 
لو استخدمت األديان بشكل خاطئ 

صاحلي باإليجابية مشيرا إلى أنها 
كانت  فرص����ة للكويت وللجانب 
اإليراني  للحدي����ث عن العالقات 
الثنائية وما يعتريها من توترات 
وقال »نقلنا للجانب اإليراني قلقنا 
التوتر، وتطلعنا  وانزعاجنا من 
ألن نرى سماء العالقات اإليرانية 
� اخلليجية وق����د تبددت الغيوم 

فيها«.
معلنا عن عودة سفير الكويت 
إلى عمله في إيران األسبوع املقبل، 
وكذلك وصول السفير اإليراني الى 

الكويت األحد املقبل.
أما بخصوص املناس����بة فقال 
اجل����اراهلل »جن����وب أفريقيا بلد 
صديق للكويت وتربطنا به عالقات 
متميزة ومتطورة، وهناك زيارات 

احلرص عل����ى تقدمي رؤى القارة 
الى الش����عب الكويت����ي. ووصف 
السفير فرحات ما يدور في القارة 
األفريقية باألحداث املتالحقة التي 
تتسم بالسرعة، كما انها اكتسبت 
زخما خاصا في الستينيات وفي 
السنوات األخيرة، معتبرا انه من 
احلكمة ان نتعامل مع هذه األحداث 
حسب مخرجاتها وان نحرص على 

مساعدة وصداقة الكويت خصوصا 
في اجلانب االقتصادي وفي جميع 
اجلوانب التي تس���تطيع الكويت 
ان تس���اعد فيها. وأعرب عن أمله 
في ان تس���تمر هذه العالقة على 
املستوى نفسه من العمق، متمنيا 
ان تتجه نحو األفضل مستشهدا 
مبا يقوله صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد حول محبته 

خالد اجلاراهلل يشارك سفير جنوب أفريقيا وعقيلته قطع كعكة احلفل  )محمد ماهر(

السفراء األفارقة املشاركون في االجتماع

)أنور الكندري( بطريرك األرمن األرثوذكس أرام األول خالل اللقاء  

خالل مشاركته في االحتفال بيوم احلرية جلنوب أفريقيا

خالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن االحتفال بيوم أفريقيا

كاثوليكوس األرمن األرثوذكس أكد أن طائفته تعيش فيها بسالم

اجلاراهلل: العمل متواصل مبيناء مبارك الكبير
والكويت متارس حقها وسيادتها في إقامته

إمباكي: الكويت داعم رئيسي للقارة السمراء في مختلف املجاالت

أرام األول: الكويت مثال يحتذى في التعايش بني األديان

توندر: الكويت دعمت 
نضالنا من أجل احلرية 
وحتطيم أسوار التمييز 

العنصري

فرحات: القارة 
األفريقية شهدت 
نهضة نحو احلرية 

والدميوقراطية

اجلالية األرمنية في 
لبنان والشرق األوسط 

تقوم بواجباتها على 
أكمل وجه

اجلاراهلل التقى بيكر
استقبل وكيل وزارة 

اخلارجية خالد اجلاراهلل امس 
سفير اململكة املتحدة لدى 

الكويت فرانك بيكر.
وقد تناول اللقاء بحث عدد 

من أوجه العالقات الثنائية بني 
البلدين، اضافة الى تطورات 

األوضاع على الساحتني 
اإلقليمية والدولية.


