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إيران حريصة على حضور القمة اآلسيوية ومشاركة الدول األفكار والرؤى

الجار اهلل :ال تعديل على آلية تسديد التعويضات العراقية
ديبلوماسية الكويت
ح��ق��ن��ت ال��ت��ع��اون
اآلسيوي بجرعة فاعلة
لتحويله من حوار
إل��ى قمة ومنحها
صفة االستمرارية

نتطلع الى تحقيق
ن���ق���ل���ة ن��وع��ي��ة
ف����ي ال���ع�ل�اق���ات
واالستثمارات خالل
القمة اآلسيوية

سفراء ايران والسعودية والعراق في الحفل

الجار الله والسفير البرازيلي يقطعان كيكة االحتفال

روبيرتو :البرازيل استقلت عن المستعمر البرتغالي بطريقة سلمية ..والسالم كان دائما أساس سياستنا الخارجية
كتبت هالة عمران:
أكد وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله أن آلية تسديد التعويضات
المستحقة على العراق تسير كما هي وليس هناك من تغييرات فيها ،موضحا
انه البد أن تستمر العملية على هذا النحو وأن العراق يدرك أهمية ذلك.
وأضاف الجارالله خالل مشاركته سفارة البرازيل أول أمس بالعيد الوطني:
اننا نتمتع بعالقات ممتازة وقديمة وتاريخية وهناك تفاهم ورؤى مشتركة في
قضايا سياسية على المستوى الدولي وثنائيا وهناك تنسيق وزيارات متبادلة
على مستوى المسؤولين ومجاالت كبيرة لالستثمار.
واردف :عالقاتنا االقتصادية والتجارية مع البرازيل مميزة ومتقدمة
ومتطورة ونحرص دائما على ان نعزز العالقات وان يكون لنا لقاءات مستمرة
على مستوى المسؤولين.
وحول بدء العد التنازلي النعقاد القمة اآلسيوية وما آخر الترتيبات
الكويتية قال :اجتمع وزير الخارجية مع الفريق المسؤول عن االعداد للقمة
كما التقى سفراء الكويت المعتمدين في الدول اآلسيوية والذين سيتواجدون
خالل القمة لمرافقة رؤساء الدول المشاركة ،واجتمع مع الفريق المسؤول
عن إعداد اوراق القمة ومن بينهم  6او  7سفراء متقاعدين تمت االستعانة
بخبراتهم وكان هناك نقاش واستمعنا الى توجيهات الشيخ صباح الخالد
بخصوص المؤتمر وما سيطرح في الكويت من افكار ورؤى لتعزيز وتطوير
حوار التعاون اآلسيوي.
وزاد :الحوار امتد على مدى  10سنوات على مستوى وزراء الخارجية ولم
يتطور الى ما نتطلع اليه اال ان الكويت بجهودها وديبلوماسيتها التي أرساها
سمو االمير استطاعت بالفعل ان تحقن هذا التعاون بجرعات قوية جدا من
شانها ان تفعل وتطور هذا التعاون واول جرعة اساسية كانت االنتقال من
اجتماع وزراء الخارجية الى قمة ومن ثم جرعة ومهمة ستطرح على االجتماع
ال��وزاري للتحول بالمنتدى الى آلية محددة وهيكلية لها صفة االستمرار

والديمومة ألنه ال يمكن لهذا الحوار اذا كنا جادين بالفعل ان نحقق نتائج
ملموسة ومهمة دون ان يكون لنا آلية تحتضن وتطور هذا الحوار ومن خاللها
تتحدد االجتماعات سواء على مستوى المسؤولين الوزراء ام القادة.
نتطلع الن نحقق نقلة نوعية من خالل القمة فاسيا من اكبر القارات
واهمها وتحوي  60في المئة من سكان العالم وفيها دول كبرى ورئيسية في
المحافل السياسية واالقتصادية وغيرها.
واذا تمكنا من تطوير وتعاوننا سنحقق الكثير والكثير بما يعود بالنفع

على القارة وابنائها والكويت حرصت على ان تقدم افكارا ورؤى للتعاون
وسيلمس اصدقاؤنا هذه االفكار وستناقش من كبار المسؤولين وترفع الى
اللقاء الوزاري ومن ثم للقادة.
وعن الخطوط العريضة للورقة الكويتية قال الجار الله يجب ان يكون
هناك هيكلية وآلية للتعاون وايضا اوراق اقتصادية تتعلق بالتعاون بالصناديق
التنموية والية عملها ومجاالت تتعلق بالتعاون الثقافي والتربوي والبيئة
وحرصنا على تقديم اوراق في كل هذه المجاالت ورفعها للقمة.

العاهل المغربي
يزور الخليج قريب ًا
ق��ال خالد الجار الله وكيل
وزارة الخارجية ان العاهل المغربي
الملك محمد السادس يعتزم القيام
بجولة في دول مجلس التعاون
الخليجي خالل االسابيع القليلة
القادمة لبحث االستثمار والعالقات
الثنائية.
وأض���اف :سيقوم بجولة في
دول الخليج من المتوقع أن يزور
الملك محمد الكويت في اطار هذه
الجولة المزمعة في أكتوبر.

جانب من الحضور

وفيما يخص التوصيات ذكر :ال شك هناك بيان ختامي وجرت العادة في
مثل هذه التجمعات ان يكون هناك بيان يعرب عن توجهات الدول ومواقفها
ورؤاها ويفترض ان تتبناها وتلتزم بها اضافة الى وجود اعالن الكويت الذي
سيطرح على القمة وسيشكل رؤى الكويت وافكارها حول التعاون اآلسيوي.
وعن مستوى التمثيل أوضح الجار الله :نقدر ظروف الدول  ..فعدد من
الدول لديها ظروف داخلية او انعقاد مؤتمرات دولية داخلها ما يتعارض مع
موعد المؤتمر ،ولكن مشاركة هذه الدول موجودة ونشعر بارتياح وبالرضى
لمستوى التعاون والمشاركة او التمثيل يحقق حرص هذه الدول ألن تكون
طرفا في القمة وتساهم فيها .وفيما يخص إيران قال إن ايران جزء من الدول
اآلسيوية ومن الطبيعي ان تشارك وهي حريصة كل الحرص حسب ما راينا ان
يكون لها وجود ومشاركة في كل تعاون اقتصادي يصب في مصلحة الدول
االسيوية التي ايران جزء منها.
من جانبه السفير البرازيلي روبيرتو عبدالله قال في كلمة له :انه لمن
دواعي سروري االحتفال بالعيد الوطني  190للبرازيل في الكويت يوم
االستقالل يعني الكثير للبرازيل وهو بصمة واضحة ويمثل اللحظة التي
اصبحت فيها البالد حرة مع بداية رحيل المستعمر البرتغالي وأصبحنا سادس
أكبر دولة اقتصادية عالميا.
وزاذ :ان عملية استقالل البرازيل كانت فريدة من نوعها في أميركا الالتينية
كوننا تخلصنا من حكم االمارة البرتغالية عبر الديبلوماسية وليس الحرب
بهذه الحالة البرازيل اعطت ألول مرة مفهوم الحرية بطريقة سلمية وبقي
السالم حتى وقتنا الحاضر احد ابرز ميزات البرازيل وشعبها وتطلعنا للسالم
كان دائما مرشدا للبرازيليين في السياسة الخارجية وكمثال تأسيس عالقاتنا
الديبلوماسية مع الكويت  1968ومنذ تلك االيام تعمل الدولتان بمشاركة
فعالة.
وختم :هذا االحتفال فرصة إلحضار البرازيل الى هنا فالجدران ملونة
بالصور التي تظهر البرازيل بكل تنوعات شعبها وارضها وخيراتها وموسيقاها
والتي تعكس ما نحن عليه وكيف نشعر.

القطع يطال مركز خدمة مبارك الكبير األحد ومناطق في المحافظة

الكهرباء :انقطاع التيار عن مناطق في حولي
واألحمدي األسبوع المقبل للصيانة
كتب ماجد الشمري:
يواصل قطاع الصيانة في وزارة الكهرباء
والماء صيانة للمحطات الرئيسية والثانوية حيث
اعلنت اإلدارة العامة لمراكز الخدمة بأنه سيتم
قطع التيار الكهربائي عن مركز خدمة مبارك
الكبير يوم األحد المقبل والموافق  14الجاري
اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة
الثانية عشر ظهراً .وذلك بناء على االخطار الوارد
من وزارة الكهرباء والماء والخاص بقطع التيار
الكهربائي عن منطقة مبارك الكبير إلجراء أعمال
الصيانة الالزمة للمحطة التي تغذي مركز خدمة

مبارك الكبير .وبدورها قامت االدارة العامة
لمراكز الخدمة بدعوة مراجعيها التوجه إلى
المراكز األخرى القريبة إلنهاء معامالتهم خالل
فترة انقطاع الكهرباء نظرا لتوقف المركز عن
العمل طوال فترة عمل فنيي وزارة الكهرباء.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء ان
اعمال الصيانة المقررة يوم االحد المقبل والتي
ستتسبب بانقطاع التيار الكهرباء عن عدد من
المناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير ولن
تقتصر على مراكز الخدمة للمواطنين خصوصا
وان اعمال الصيانة س��وف تشمل ع��دد من
المحطات الثانوية الموصلة لتيار

واضاف المصدر ان قطاع الصيانة لن يوقف
اعمالة في الفترة المقبلة تزامننا مع انخفاض
درجات الحرارة في البالد حيث ستستمر هذه
االعمال على امتداد العام حرصا من مسؤولي
ال��وزارة علي سير عملها بشكل منتظم تفاديا
لحدوث اي اعطال قد ينتج عنها انقطاع مفاجأ
لتيار.
إلى ذلك أعلنت الوزارة أنها ستقوم بصيانة
دوري��ة للمحطات الثانوية في كل من حولي
واألحمدي على امتداد األسبوع المقبل األمر
ال��ذي سيتسبب بانقطاع التيار في عدد من
المناطق التابعة للمحافظين.

يربط ما بين المعلم والطالب وولي األمر واإلدارة ..مواكبة للتكنولوجيا

الصالل :تطبيق «المربع اإللكتروني» على
جميع مدارس األحمدي قريبا
كتب سعد السنعوسي :

أكدت مديرة منطقة االحمدي التعليمية
منى الصالل اهتمام وزارة التربية لتطوير البنى
التحتية للمدارس وادخال التكنولوجيا الحديثة
فيها مشيرة إلى أن المنطقة بصدد تطبيق مشروع
المربع االلكتروني في جميع مدارسها .وقالت في
حلقتها النقاشية امس مع مديري المدارس حول
آلية تطبيق المشروع وكيفية االستفادة منه في
تطوير العمل باالدارت المدرسية إن وزير التربية
الدكتور نايف الحجرف ووكيل التعليم العام
محمد الكندري على قناعة بتطبيق مشاريع
التعليم االلكترونية وتعميم مشروع المربع
االلكتروني في جميع مدارس التعليم منوهة إلى
أن أهم مزايا المشروع توفير وسائل التواصل
بين المدرسة واالسرة السيما وأن الدولة مهتمة
بمواكبة التطور التكنولوجي وتعديل خطط
التنمية لتعزيز الطاقات البشرية والمساهمة في
تقدم البلد والنهوض به .واضافت :ان المشروع
يصب في مصلحة محور العملية التعليمية أال
وهو الطالب الذي نسعى جميعا للوصول به
إلى بر االمان من خالل تقديم خدمات تعليمية
راقية تساهم في دخوله معترك الحياة الجامعية
دون أية معوقات الفته إلى أن اهم العوائق التي
تواجه االدارات المدرسية عملية التواصل مع
األسرة والتي استطاع مطورو المشروع حلها من
خالل وسائل االتصال الحديثة.

االرتقاء بالتعليم

واشارت إلى أن مبادرة المربع االلكتروني
تأتي في اطار تعاون مؤسسات المجتمع المدني

لالرتقاء بالمنظومة التعليمية بما يخدم أبناءنا
الطلبة موضحة ان المشروع طبق في مدارس
منطقة حولي التعليمية والقى نجاحا باهرا.
من جانبه قال مدير شركة مطور عبدالعزيز
الفرحان أن مديرة منطقة االحمدي منى الصالل
كان لها دور كبير في نجاح تطبيق المشروع في
مدارس حولي التعليمية واالن سنعمل بالتعاون
مع ادارة منطقة االحمدي على تطبيقه في
مدارس المنطقة منوها إلى أن مديرة المنطقة
أكدت خالل اللقاء معها على أنها تدعم أي
مشروع فيه مصلحة وفائدة للطلبة .وقال ان
العالم يتجه إلى التكنولوجيا وتوظيفها في شتى
المجاالت ومنها التعليم الفتا إلى أنه ال مفر
من تطبيق مشاريع التعليم االلكتروني السيما
مع اتجاه الدولة إلى هذا الجانب .واشار إلى
أن المشروع لن ينجح إال بتعاون العاملين في
المدارس وتسهيل عملية التنفيذ التي سيقوم
بها فريق متخصص ودعم جهوده اليصال هذه
الخدمة للمستفيدين من الخدمات التعليمية،
مشددا على امكانية تعديل البرنامج وادخال أي
اضافات ترغب بها المدارس وذلك للوصول إلى
أفضل النتائج التي نطمح إليها والتي تمكننا من
المنافسة العالمية في هذا المجال.

ربط عناصر المنظومة
بدوره قدم رئيس قسم الحاسوب في ثانوية
أحمد الربعي المعلم أحمد الحسيني شرحا
مفصال عن البرنامج موضحا أنه يعمل على ربط
العناصر االساسية للمنظومة التعليمية من معلم
وطالب وولي أمر وادارات مدرسية ومن خالله

منى الصالل

يستطيع الطالب معرفة كل ما يتعلق بالمادة
الدراسية وأوقات االختبارات وتقديم اختبارات
تجريبية اضافة إلى التواصل مع معلمه وطرح
االسئلة عليه الفتا إلى أنه يعمل على تخفيف
الحقيبة المدرسية بشكل الفت .وأضاف من مزايا
البرنامج أنه يعمل على جميع انواع االجهزة
كالحاسوب واجهزة االيباد والهواتف الذكية،
الفتا إلى أن ولي االمر يمكنه االطالع على ملف
الطالب من حيث الغياب والواجبات والمراسالت
والتواصل مع معلمي الطالب واالدارة المدرسية
مما يساهم في تخفيف االعباء عن ولي االمر.
وذكر ان البرنامج يعمل على توثيق ملف
الطالب وحفظ كل المالحظات المتعلقة به في
جميع الصفوف الدراسية التي درس فيها وبالتالي
يعتبر مرجعا لمستواه العلمي طوال مشواره
التعليمي.
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تتقدم بخالص العزاء من

المهمل الكرام
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لوفاة فقيدتهم المغفور لها بإذن اهلل

حسنة بطي زويد الحريبي
المهمل
زوجة /عوض خلف ّ
سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته
ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

