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مطلوب ل�شركة كربى

متاضر السديراوي

خاطبت رئيس ديوان الخدمة المدنية باألسباب الداعية إلى ذلك

الحمود: استثناء الباحثين االجتماعيين والنفسيين
لطلبة المنح من الحد األعلى لألعمال اإلضافية

مريم بندق
خاطبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
رئي����س ديوان اخلدم����ة املدنية 
عبدالعزيز الزبن الستثناء الباحثني 
االجتماعيني والنفسيني العاملني 
باملس����اكن الداخلية لطلبة املنح 
الدراسية من احلد االعلى للتكليف 
باالعم����ال االضافي����ة وذلك من 

2009/6/30 وحتى 2009/9/1.
وج���اء في خط���اب احلمود 
ادارة اخلدم���ات االجتماعية  ان 
والنفسية تقوم باالشراف على 
املس���اكن الداخلية لطلبة املنح 
الدراس���ية )بنني وبن���ات( مما 
يستلزم تكليف باحثني اجتماعيني 
)نفسيني( باالشراف على الطالب 
دراسيا واجتماعيا وصحيا على 
مدار 24 ساعة خالل العام الدراسي 
مبا في ذلك ايام اجلمع والعطالت 
الرسمية، وذلك لتسهيل العقبات 
امام الطلب���ة ليكون له مردوده 
االيجابي املستقبلي على هؤالء 
الدراس���ي  الطالب وحتصيلهم 
مما يس���هم في توطيد مستوى 
العالق���ات الثقافية بني الكويت 
وال���دول االخرى حي���ث تضم 
املساكن الداخلية للوزارة والتابعة 
الدارة اخلدم���ات االجتماعي���ة 
والنفسية طالبا مبعوثني من اكثر 
من 50 دول���ة من قارات افريقيا 
وآسيا واوروبا في اطار التعاون 
والتب���ادل الثقافي والعلمي بني 
الكوي���ت وهذه ال���دول، ويقوم 
قسم ش���ؤون املساكن الداخلية 
للطالب واملعلمات بادارة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية مبتابعة 
االش���راف على ه���ؤالء الطالب 
من خالل الباحثني االجتماعيني 
املؤهلني ذوي اخلبرة في مجال 
الرعاية االجتماعية على مدار 24 
ساعة، على ثالث فترات )صباحية 
ومسائية وليلية( ويتم توزيع 
الدوام  االشراف وحتديد فترات 
فيها بناء على دراس���ة ميدانية 
وتفهم لطبيعة واهمية هذا العمل 
ومردوده املستقبلي على هؤالء 
الطالب وبالتالي على منو وتوطيد 

مس���توى العالق���ات الثقافي���ة 
والسياسية والديبلوماسية بني 
الكويت وهذه الدول وهذا احد اهم 
اه���داف الكويت من تقدمي املنح 

الدراسية لهذه الدول.
ادارة اخلدمات  ولذلك تعمل 
االجتماعية والنفسية من خالل 
هؤالء الباحثني االجتماعيني على 
ان يعود هؤالء الطالب الى اوطانهم 
وهم يحملون انطباعات طبية عن 
التي  الكويت ومقدرين اجلهود 
بذل���ت من اج���ل رعايتهم حتى 
حتققت اهدافهم وحصلوا على 
املؤهل العلم���ي الذي قدموا من 
اجله، خاص���ة ان بعض هؤالء 
الطالب يعتلون مناصب قيادية 
مهمة بع���د عودتهم الى بلدانهم 
بفترة قصيرة وبالتالي يصبحون 
خير سفراء للكويت في بلدانهم 
ومن اه���م املناصرين لقضاياها 
وقضايا االمة العربية، وهذا ايضا 
من اهداف الدولة من تقدمي هذه 
املنح. وعدد املس���اكن الداخلية 

للطالب هي اربعة كالتالي:
- سكن طلبة املنح الدراسية 

رقم 1 بقرطبة )املبنى أ(.
- سكن طلبة املنح الدراسية 
رقم 1 بقرطبة )املبنى ب( وهذا 

السكن يضم نحو 300 طالب.
- سكن طالبات املنح الدراسية 

بالنقرة ويضم نحو 70 طالبا.
� س���كن اخلدمة االجتماعية 
لرعاية الطالب الكويتيني بالساملية 

ويضم حوالي 10 طالب.
ان الع���دد املت���اح حاليا من 
الباحثني االجتماعيني بهذه املساكن 
عامة وبسكن قرطبة على وجه 
اخلصوص ال ميك���ن ان يغطي 
احلاجة الفعلية للعمل بهذا السكن 

وذلك لألسباب التالية:
1� ان انشطة الطالب املختلفة 
الفترة املس���ائية  متارس خالل 
وينبغي ان يرافقها باحث اجتماعي 
الفترة املسائية مبا يتطلب  من 
معه بأن يحل محله باحث آخر 

ليقوم مبتابعة العمل بالسكن.
2� ت���ردد مش���رف الس���كن 
او الباح���ث االجتماع���ي عل���ى 

باملس���اكن الداخلية للطالب في 
حاجة ماس���ة الى دعم االشراف 
به لتغطية الدوام على مدار 24 
ساعة، ويتم ذلك اما بتعيني عدد 
7 باحثني اجتماعيني جدد او من 
خالل تكليف الباحثني احلاليني 
بالعمل االضافي ليعمل كل منهم 
اكثر من فترة دوام واحدة وهذا 
هو النظام املعمول به منذ نحو 25 
عاما وحتى نهاية العام الدراسي 
2006/2005 وذلك لتغطية العجز 
في العدد ونعتقد بأن هذا هو احلل 
االمثل ألن هذا االمر يحقق توفير 
العدد الالزم لتغطية فترات الدوام 
كما يحقق سياس���ة الوزارة في 
ترشيد االنفاق وضغط املصروفات 
خاصة ان نظام التكليف يقضي 
بتعويض املكلفني عن س���اعتني 
فقط بعد استكمال الدوام الرسمي 
8 س���اعات طبقا لق���رار ديوان 
املوظفني رقم 77/34 اال ان االدارة 
تلزم الباحثني االجتماعيني املكلفني 
بالعمل االضافي بدوام 6 ساعات 
الرسمية  العطل  ايام  على االقل 

واالجازات مقابل اجر ساعتني.
مع العلم بأنه مت االخذ بنظام 
التكليف املعمول به باملس���اكن 
الداخلية بن���اء على قرار ديوان 
املوظفني رقم 1712 والذي وافق 
مبوجب���ه بعد دراس���ة ميدانية 
للعمل باملساكن الداخلية للطالب 
باستثناء عدد 30 باحثا اجتماعيا 
كحد اقصى املقرر باملادتني الثالثة 
والرابعة من القرار رقم 77/34.

ول���ذا حرصا عل���ى مصلحة 
العمل بهذه املساكن واملصلحة 
العامة وت���داركا حلدوث بعض 
املشكالت التي قد يصعب حلها 
في املستقبل نتيجة لعدم تواجد 
االشراف في بعض فترات الدوام 
نتيجة لألسباب سالفة الذكر نأمل 
ف���ي دعمكم وذلك باملوافقة على 
استمرار نظام التكليف املعمول 
به طوال اخلمس والعش���رون 
عام���ا املاضية او وض���ع نظام 
جديد يضمن اس���تمرارية دوام 
الباحثني االجتماعيني على مدار 

24 ساعة.

او املستوصفات  املستش���فيات 
صباحا او مساء او ليال ملرافقة 
الط���الب املرض���ى او لزيارتهم 
باملستش���فى يس���تدعي وجود 
بديل له للعمل بالس���كن خالل 

هذه الفترة.
3� متتد فترة استقبال الطالب 
اجلدد عادة مدة 4 شهور تقريبا 
من شهر 9 حتى شهر 12 ويكون 
العاملون باالشراف في هذه الفترة 
في حالة استنفار تام استعدادا 
الستقبال هؤالء الطالب القادمني 
في اي وقت، ثم العمل على انهاء 
اجراءاتهم من صباح اليوم التالي 
لوصولهم وذلك متهيدا إلحلاقهم 

مبدارسهم.
4� فترة س���فر الط���الب الى 
بلدانهم في نهاية العام الدراسي 
لقضاء العطلة الصيفية املدرسية 
مع اسرهم والتي قد متتد لنحو 
شهرين يتم خاللها السعي لدى 
اجلهات املعني���ة إلصدار تذاكر 
السفر وانهاء احلجوزات وتسلم 
تذاكر السفر وهذا يستوجب العمل 
على مدار اليوم من دون فترات 

دوام محددة.
5� استدعاء املخافر للمشرفني 
بصف���ة متك���ررة وف���ي اوقات 
متأخرة من الليل احيانا تستدعي 
االستجابة السريعة لتسلم طالب 
حجزوا باملخفر سواء لعدم حملهم 
للبطاقة املدنية او لعدم صدور 
البطاق���ة املدنية لهم اصال حلني 
انهاء بع���ض االجراءات الالزمة 

لهذا االمر.
6� مراجعة مشرف السكن او 
الباحث االجتماعي للمؤسسات 
التعليمي���ة امللتحق بها الطالب 
ملتابعتهم دراسيا او للوقوف على 
بعض مشكالتهم او الصعوبات 
التي تعترضهم باملدرس���ة مما 
يتسدعي بأن يحل محله باحث 

آخر ملتابعة العمل باملكتب.
7� تركز االنش���طة الطالبية 
املختلفة )الداخلية واخلارجية( 
خالل اي���ام اخلمي���س واجلمع 
الرسمية واملدرسية  والعطالت 
تستدعي تواجد اكثر من باحث او 
مشرف سكن وذلك لتوزيع العمل 
بني االنشطة املختلفة واالعمال 

املكتبية بالسكن.
8� تعامل املشرف او الباحث 
االجتماعي مع جه���ات متعددة 
خالل اليوم كامال مثل )الصحة 
� الداخلية � املطار � املخافر � هيئة 
املعلومات املدنية � وغيرها( يحتم 
اس���تمرارية عمله طبقا ألوقات 

عمل هذه اجلهات.
9� سيتم من هذا العام وبناء 
العم���ل والطالب  على مصلحة 
فتح سكن طلبة املنح الدراسية 
)قرطبة( فترة الصيف مما يعني 
أن التكلي���ف بالعم���ل االضافي 
س���يمتد طوال العام وقد سبق 
ان طلبنا ام���ا بتكليف الباحثني 
طوال فترة العمل او صرف بدل 

يتناسب مع طبيعة عملهم.
وبناء على  ما تقدم فإن العمل 

عبدالعزيز الزبن

د.موضي احلمود

منى اللوغاني

على بند المكافآت وبحسب شروط خاصة لكل فئة

إجراءات تسليم العمل للكويتيين 8/16 والوافدين 23 منه

الديوان يجدد لبعض العاملين بـ »التربية«
من الكويتيين ومحددي الجنسية والبدون

»التربية«: احتساب الرواتب للمعلمين 
الجدد اعتباراً من 8/30 والقدامى 9/6

إجراء تبادل بين مبنيين مدرسيين في الجهراء
مريم بندق

أصدرت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
ق���رارا نص على: أوال: اجراء تبادل ما بني مبنى 
مدرس���ة فاطمة بنت احلسني الكائنة في مدينة 
س���عد العبداهلل، ق11 ونقلها الى مبنى مدرسة 

أحمد ياس���ني الياس���ني الكائن في مدنية سعد 
العبداهلل ق10 ليكون مقرا لها، ونقل مدرس���ة 
أحمد ياسني الياس���ني الى مبنى مدرسة فاطمة 
بنت احلسني السابقة والكائن ق11 ليكون مقرا 

لها عند افتتاحها.

مريم بندق
اعتمد رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن جتديد االستعانة 
بخدمات بعض األشخاص على بند 
الكويتيني ومحددي  املكافآت م���ن 

اجلنسية وغير محددي اجلنسية.
واشترط الزبن في خطابه لتجديد 
االستعانة مبرافقة الباصات بإدارة 
مدارس التربية اخلاصة انتصار علي 
سعيد وهي كويتية ان يتم الصرف 
من بن���د املكافآت )مكاف���آت أعمال 
أخرى( وان يشترط توافر االعتماد 
املالي الالزم في هذا البند مبيزانية 
الوزارة � الباب األول � للسنة املالية 
2009-2010 الذي يسمح بالصرف. 
ووافق الزبن على جتديد االستعانة 
بخدمات بعض األشخاص من محددي 
اجلنسية وهم احمد محمد علي باحث 
جغرافي في قطاع البحوث واملناهج، 
خالد الظفيري مراسل مبكتب الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات، جالل 
عبده طباع مبكتب مدير ادارة املوارد 
الديوان  البشرية. واشترط رئيس 
في خط���اب املوافقة مراعاة تطبيق 
الضوابط الواردة في كتاب الديوان 
رقم 10124 امل���ؤرخ في 2007/3/20 
بشأن املوافقة على تفويض وزارة 
التربية في االستعانة بخبرات بعض 
املوظفني من خارج الوزارة على بند 
ان بإمكان  الزبن  املكافآت. واضاف 
الوزارة اتخاذ الالزم بش���أن طلبها 
جتديد االس���تعانة بخدمات بعض 
األشخاص من محددي اجلنسية في 
ضوء ما جاء بكتاب الديوان املشار 
اليه مع مراع���اة تطبيق الضوابط 
الواردة به والتي من بينها ان يكون 
املبلغ االجمالي الشهري جلميع من 

مريم بندق
خاطبت وكيلة التعليم العام 
باالنابة من���ى اللوغاني مديري 
التعليمية بشأن  املناطق  عموم 
مواعيد تسليم العمل للمعلمني 
اجلدد والقدامى ومباشرة العمل 
الرواتب ومواعيد  واحتس���اب 

الدورة التدريبية.
جاء في املضمون ان اجراءات 
تسليم العمل بالنسبة للمعلمني 
اجل���دد س���تكون عل���ى النحو 

التالي:
1- البدء باجراءات تس���ليم 
املعلم���ني الكويتي���ني حديث���ي 
التخرج واحملول���ني عن طريق 
ديوان اخلدمة املدنية او عن طريق 
الوزارة اعتبارا من 2009/8/16.

يتم االستعانة بخبراتهم من خارج 
الوزارة وبند املكافآت في حدود مبلغ 
3000 دين���ار كحد أقصى وكذلك أال 
املكافأة املمنوحة للش���خص  تزيد 
الواحد على 300 دينار شهريا، وان 
يتم موافاة الديوان بنسخة من عقد 
ابرامه وفقا  الذي سيتم  االستعانة 
لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 5 
لسنة 2007 مع التأكيد على ضرورة 
ادراج بيانات عقد االس���تعانة على 
النظم املتكامل���ة وان يتم الصرف 
من بن���د املكافآت )مكاف���آت أعمال 
اخرى( وان يشترط توافر االعتماد 
املالي الالزم في هذا البند مبيزانية 
الوزارة للسنة املالية 2010/2009 الذي 
يسمح بالصرف. ووافق الزبن على 
التجديد لكل من ابوالفتوح ساملان 
املستشار مبكتب الوزيرة، ومحمود 
أسعد املستشار مبكتب الوكيلة ملدة 
س���نة واحدة فقط ال جتدد اعتبارا 
من نهاية التجديد الس���ابق وبذات 
املكافأة الشهرية التي منحت لهما عند 
انتهاء هذا التجديد على ان يتم موافاة 

2- املعلمون غير الكويتيني 
من التعاقدات احمللية اعتبارا من 

.2009/8/23

الديوان بالعقد والصرف من مكافآت 
أعمال أخرى. وجدد الزبن االستعانة 
بخدمات بعض األشخاص من فئة غير 
محددي اجلنسية وهم: بدور خالد 
مهندس���ة كمبيوتر مبكتب الوزير، 
أحمد الشمري مساعد مشغل حاسوب 
مكتب خدمة املواطن، فاطمة راكان 
العاصمة،  معلمة اجنليزي منطقة 
فالح الفضلي مرشد نفسي منطقة 
الش���مري معلمة  العاصمة، أحالم 
علوم منطقة اجلهراء، نزهة الهندال 
معلمة اجنلي���زي منطقة األحمدي، 
ناف���ل احلميدان معل���م رياضيات 
م���دارس التربية اخلاصة. وأوضح 
الزبن في خط���اب املوافقة ضرورة 
توافر الشروط اآلتية: أوال: ان يكون 
املستعان بخبراته من الفئات التالية: 
� من أبناء الكويتيات املسجل آباؤهم 
بإحص���اء 1965 أو ما قبل���ه � أبناء 
العسكريني العاملني بوزارتي الداخلية 
والدفاع من فئة املقيمني بصورة غير 
قانونية سواء املستمرين باخلدمة 
او من انتهت خدماتهم بش���رط أال 
يكونوا مسرحني من اخلدمة للصالح 
العام. ثانيا: ان يك���ون من مواليد 
الكويت ويحمل شهادة دراسية من 
مدارس���ها. ثالثا: اخللو من القيود 
األمنية واجلنائية، ويتم التأكد من 

ذلك عن طريق وزارة الداخلية.
رابعا: أن يك���ون حامال لبطاقة 

مراجعة سارية املفعول.
وان يتم الصرف من بند املكافآت 
)مكافآت أعمال اخرى( وان يشترط 
توافر االعتماد املالي الالزم في هذا 
البند مبيزانية جهتكم � الباب األول 
� للس���نة املالية 2009-2010 الذي 

يسمح بهذا الصرف.

3- بدء وص���ول اول دفعة 
التعاق���دات اخلارجي���ة  م���ن 

.2009/8/10
هذا وتش���مل ه���ذه املواعيد 
احملضري���ن ومحضرات العلوم 
على ان يتم احتساب مباشرات 
العمل جلميع هذه الفئات مع بداية 
الدورة التدريبية للمعلمني اجلدد 
واملقررة في 2009/8/30 للواصلني 
الى املناطق التعليمية قبل هذا 

التاريخ.
اما بالنسبة للمعلمني فئة اعادة 
التعيني واحملضرين ومحضرات 
العلوم والذين ال يتوجب عليهم 
االنتظام في دورة املعلمني اجلدد، 
فتحس���ب لهم مباشرات العمل 

اعتبارا من 2009/9/6.

اإلبراهيم يشيد بجهود »نفط الكويت«
في إنجاح تنظيف شواطئ »كبر«

حتت رعاية محافظ حولي عبداهلل الفارس كرمت جلنة بيئة 
احملافظات الكويتية اجلهات املساهمة في حملة تنظيف شواطئ 
جزيرة »كبر«، وفي مقدمتها ش���ركة نف���ط الكويت التي رعت 
احلملة بالتعاون مع اجلمعية اجلغرافية الكويتية. وأثنى رئيس 
اللجنة حامد اإلبراهيم على جهود الشركة إلجناح احلملة، مشيدا 
في الوقت ذاته مبساهمة كل من اإلدارة العامة خلفر السواحل، 
وفريق اجلوالة التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة، وأصدقاء 
جلنة بيئة احملافظات، وكذلك مختلف وسائل اإلعالم التي أبرزت 
هذا النشاط. وقام احملافظ بتسليم درع تذكارية ملدير مجموعة 
العالقات العامة واإلعالم بشركة نفط الكويت عبداخلالق العلي 
الذي مثل الشركة في حفل التكرمي، فيما جرى كذلك تكرمي عدد 

من موظفي الشركة الذين ساهموا في انشطة احلملة.
وتأتي رعاية الشركة حلملة تنظيف جزيرة »كبر« في إطار 
اهتمامها باجلوانب املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة، ويشمل 
ذل���ك وضع ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان س���المة العاملني 
واملمتلكات واحلفاظ على البيئة والسعي املستمر خلفض االنبعاثات 
الغازية، فضال عن القيام بحمالت للتشجير، وإنشاء الواحات في 
مناطق احلقول حلماية البيئة الطبيعية في تلك املناطق، اضافة 

الى العديد من اإلجراءات األخرى ذات الصلة.

مشاركة كويتية في المخيم
التجوالي العربي في صاللة

يغادر الب���الد صباح اليوم »اخلميس« وفد الكويت متوجها 
لس���لطنة عمان الشقيقة للمش���اركة باملخيم التجوالي العربي 
الثامن عشر والذي يقام مبدينة صاللة ويستمر حتى السادس 

عشر من الشهر اجلاري.
وقال عضو مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية ورئيس 
الوفد حس���ني مقصيد في تصريح صحافي ان الوفد مكون من 
اربع جهات هي الهيئة العامة للشباب والرياضة والنادي العربي 
ونادي املعاقني وجمعية الكشافة الكويتية، مشيرا الى ان الكويت 
حريصة على املشاركة مبثل هذه املشاركات والتي بدأت منذ عام 
1952 وتهدف الى توثيق اواصر الود واالخاء بني اجلوالني العرب 
وحتقيق املزيد من التعاون وتكوين الصداقات واكساب املهارات 
وتبادل اخلبرات بني اجلوالني والقادة واملشاركني وكذلك التعرف 
على معالم وتقاليد وتراث االقطار العربية املش���اركة وتعزيز 
وحتسني صورة احلركة الكشفية امام الرأي العام كحركة تربوية 
عاملية مفتوحة للمجتمع تساهم في تنمية املواطنني الصاحلني 

النافعني ملجتمعاتهم واحملافظني على بيئتهم.

عبداهلل الفارس يسلم الدرع التذكارية لعبداخلالق العلي

استمرار إضرابهم لليوم الثاني على التوالي

عمال خدمات »الكهرباء« يطالبون الوزارة 
بالضغط على الشركة الملتزمة لدفع رواتبهم

اإلبقاء على العدادات الميكانيكيـة كبديل للعدادات 
الذكية في حال تعرضها لمشاكل في بداية عملية التشغيل

دارين العلي
لليوم الثاني على التوالي استمر أمس إضراب 
عمال اخلدمات في وزارة الكهرباء واملاء عن العمل 
على خلفية تأخر الشركة امللتزمة عن دفع رواتب 
4 أش���هر ماضية للعمال مما دفع عددا كبيرا منهم 

إلى عدم احلضور ملقر عملهم في الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان هدف العمال 
الضغط على الوزارة حلث الش���ركة على تسديد 
جميع الرواتب وجتديد اإلقامات أو فرض الغرامات 
املستحقة عليها بسبب إخاللها ببنود العقد املوقع 
مع الوزارة وأبرزه���ا عدم توفير عمالة كافية في 

أوقات دوام العمل الرسمي.
ولفتت املصادر إلى ان عدم حضور العمال ألداء 
مهامهم في األوقات احملددة ف���ي العقد أي أوقات 
الدوام الرسمي يرتب على الشركة التي يتبعونها 
إجراءات قانونية قد تصل حلد منعها من املشاركة 
في مناقصات مستقبلية بهذا اخلصوص في جميع 
اجلهات احلكومية في ح���ال مت تقدمي تقارير من 
قبل الوزارة بشأنها الى اجلهات املعنية بالعمالة 
الوافدة في وزارة الشؤون واالحتاد العام للعمال 

وجلنة املناقصات املركزية.
على صعيد آخر، قالت مصادر فنية كهربائية 
ل� »األنباء« انه في بداية تشغيل العدادات الذكية 
وتعميم وجودها في جميع املرافق لن يتم التخلي 
عن الع���دادات امليكانيكية جتنبا للنتائج التي قد 
حتصل في حال حدوث أي عطل طارئ في العدادات 

الذكية.
وقالت املصادر انه سيتم في حال تعرضت هذه 
العدادات ألي مشاكل � كونها تستخدم للمرة األولى 
في البالد � فإن إيصال التيار سينتقل أوتوماتيكيا 
الى العدادات القدمية، وذلك لتفادي أي إش���كاالت 

ميكن ان تطال سواء املستهلكني أو الوزارة.
ويذكر ان الوزارة ومتهيدا لتعميم التجربة على 
جميع فئات االس���تهالك تنفذ مش���روعا جتريبيا 
عب���ر 12 عدادا ذكيا في أحد مباني منطقة اجلهراء 
تقوم بقراءة اس���تهالك املرفق عن بعد ثم ترسل 
القراءة الى جهاز يعمل على جتميعها وإرس���الها 
مباشرة الى مستقبل البيانات في الوزارة، حيث 
يتم ادخالها الى النظام اآللي للمستهلكني لتوزيعها 

على حساباتهم.

وصول شحنة مساعدات 
كويتية إلى قطاع غزة

أعلن د.محمود الهباش وزير 
الدينية،  االوق��اف والش��ؤون 
ورئيس اللجنة الرئاسية لالشراف 
على املساعدات، عن وصول اثنتي 
عش��رة ش��احنة محملة باملواد 
الطبية مقدمة  الغذائية وامل��واد 
من الكويت للشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة. واش��ار الهباش 
في تصريح صحافي الى ان هذه 
املس��اعدات ق��د مت ادخالها عن 
طريق الهيئة اخليرية الهاشمية 
االردنية، ومت تسليمها الى وكالة 
غوث وتشغيل الالجئني »اونروا« 
ف��ي قطاع غ��زة لتوزيعها على 
االسر احملتاجة واملراكز الطبية. 
وتقدم الهباش بالشكر والتقدير 
الى الكويت اميرا وحكومة وشعبا 
على مواقفهم الداعمة واملساندة 
الفلس��طينية، وعلى  للقضي��ة 
املساعدات املختلفة التي يقدمونها 

للشعب الفلسطيني.


