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خالد اجلاراهلل

فؤاد دعبول راجح خوري

جاسم  اللنقاوي

ساطع نور الدين

الرئيس البلغاري خالل استقباله السفير فيصل العدواني

السفير ناصر العنزي خالل لقائه مع »كونا«

دارين العلي
أكد وكيل قطاع شؤون املستهلكني في وزارة 
الكهرباء واملاء جاسم  اللنقاوي ان اكثر من دولة 
تتطلع لالستفادة من جتربة الكويت في اساليب 

التحصيل املالي وخدمات املستهلكني.
وقال اللنقاوي في تصريح صحافي قبيل 
مغ����ادرة وفد من الوزارة الى س����لطنة عمان 
للمشاركة في ورشة العمل حول طرق التحصيل 
ان الوفد الكويتي سيقدم ورقتي عمل: األولى 
تتمحور حول طرق تسهيل وتطوير التحصيل 

والتي تتلخص في خدمات التحصيل االلكتروني 
والتحويل، وتعد منوذجا في اساليب حتصيل 

املديونيات اخلاصة باستهالك الكهرباء.
واض����اف ان الورقة الثاني����ة تتركز حول 
اعداد كوادر متخصصة في عملية التحصيل، 
موضحا انها تعتمد على ش����قني، األول يدور 
حول مناهج تدريسية واخرى تدريبية، من اجل 
متكني الكوادر من استيعاب االقطار واآلليات 
اخلاصة بالتحصيل املالي اخلاص باستهالك 

الكهرباء.

واعتبر اللنقاوي ان مشاركة الوفد الكويتي 
تعد ميزة، حيث ان هناك اكثر من دولة تريد 
احلصول على ورقتي العمل اخلاصة بوزارة 
الكهرباء واملاء، مشيرا الى ان الكويت سباقة 
في اساليب التحصيل املالي وخدمات شؤون 
املستهلكني. وبني ان الهدف من ورشة العمل هو 
االطالع على جتارب اآلخرين واالستفادة من 
آخر التقنيات في حتصيل املديونية املترتبة 
على املس����تهلكني جراء احلصول على خدمة 

الكهرباء.

إعالميون: القمة الخليجية في الكويت محطة أساسية
لمواجهة التحديات السياسية واالقتصادية للمنطقة

الجاراهلل بحث مع سفيري
جنوب أفريقيا وسويسرا التعاون الثنائي

قدم أوراق اعتماده سفيرًا للبالد في بلغاريا

أشاد بجهود جمعية الهالل األحمر

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل صباح امس 
س���فير االحتاد السويسري ميش���ال جوتريه وسفير جمهورية 
جنوب افريقيا اشرف سليمان كال على حدة حيث تناول اللقاءان 
بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في 
مختلف املجاالت كما تناولت املباحثات آخر املستجدات املتصلة 
بالتطورات على الس���احتني اإلقليمي���ة والدولية والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.

درايته مما ميكنه من حمل القمة 
عل����ى اتخاذ الق����رارات واملواقف 

الصائبة«.
من جانبه، اش����اد املدير العام 
ورئيس حترير صحيفة »شؤون 
ديبلوماس����ية« احمد سماني في 
تصريح ل� »كونا« باحملاور التي 
ستناقش����ها القمة الس����يما اقرار 
االستراتيجية الثقافية فضال عن 
الربط  النقدية ومشروع  الوحدة 

الكهربائي.
وقال سماني ان املوضوعات 
التي ستناقش في القمة تهم بلدان 
العربي لتوحيد  اخلليج والعالم 
الرؤي����ة نحو املس����تقبل في كل 

املجاالت.
ودع����ا الى جعل ه����ذه القمة 
انط����الق حقيقي لتعزيز  محطة 
العمل اخلليجي والعربي املشترك 
والتص����دي ملختل����ف التحديات 
الدولية، السيما حتديات العوملة 

واألزمة املالية العاملية.
كما شدد على ضرورة االستفادة 
من املؤهالت التي تتوافر للبلدان 
العربي����ة واخلليجية، فضال عن 
الثروة البشرية بهدف الرفع من 
امكانات البلدان العربية في عدد من 

املجاالت وحتسني اقتصاداتها.
من جهته، اعرب مدير ورئيس 
حترير صحيفة »صوت بني مالل«، 
محمد بوزيان عن تفاؤله الكبير 
بنجاح هذه القمة، موضحا ان اقرار 
االس����تراتيجية الثقافية سيكون 
احملفز الكبير لكل مبادرة تنموية 

صحيفة »السفير« ساطع نور الدين 
»ارى في انعقاد القمة اخلليجية 
فرصة لتطوير العالقات بني دول 
اخلليج اكثر منها مناسبة لالستنفار 

بوجه اي خصم خارجي«.
واعتبر »ان الكالم عن اخلطر 
االيراني والتهديد احلوثي في اليمن 
واملشكلة العراقية الداخلية ما هو 
اال عناوين مبالغ فيها الى حد كبير 
والحتتاج الى ه����ذه التعبئة من 

قبل الدول«.
واعرب نور الدين عن امله ان 
تركز القمة على تطوير االقتصاد 
واملؤسس����ات التربوية بني دول 
اخلليج وحتويل مجلس التعاون 
الى تكتل اقليمي قوي ومستقر الن 
حتقيق ذلك من ش����أنه ان يسهل 
مواجهة الدول اخلليجية للتحديات 

القائمة.
م����ن جهته وصف امني س����ر 
املجلس الوطن����ي لالعالم ومدير 
حترير صحيف����ة »االنوار« فؤاد 
التعاون  دعبول قم����ة مجل����س 
اخلليجي بأنها على جانب كبير 
من االهمية مبكان بسبب التطورات 
الدقيق����ة في املنطق����ة اخلليجية 
خصوصا والعربية عموما والتي 

تهدد االستقرار فيها.
القمة في  واكد دعبول حتول 
الكويت الى محطة اساسية ملواجهة 
التحدي����ات االقليمي����ة والدولية 
السياسية منها واالقتصادية مشيرا 
الى »حكمة صاحب السمو االمير 
املعروف بطول خبرته واتس����اع 

عامة.
واوضح بوزيان ان مش����روع 
الربط الكهربائي والوحدة النقدية 
ص����ورة توض����ح قيم����ة العمل 
اخلليجي املشترك الذي يجب ان 
يكون النموذج الذي يحتذى به لدى 
البلدان العربية من اجل مواجهة 

األزمات والتحديات املستقبلية.
وذكر ان الكويت شاهد حقيقي 
عل����ى عصر التنمي����ة اخلليجية 
وتقدمها ونهضتها الكبرى في عدد 
من القطاعات الس����يما االقتصاد 
والطاقة.  وأكد ان الدول اخلليجية 
أظهرت خالل الس����نوات األخيرة 
قدرتها على اجناح املش����روعات 
التنموي����ة وذلك  االس����تثمارية 
مبس����اهمتها الفعالة واملهمة في 
تقوية البنى االقتصادية بعدد من 

البلدان العربية واألجنبية.
واش����اد بقيمة املش����روعات 
االستثمارية اخلليجية الضخمة 
في املغ����رب، الس����يما الكويتية 
واالماراتية والسعودية في قطاعات 
عدة اهمها قطاع السياحة والعقار 

والزراعة.
ودعا الى جع����ل القمة املقبلة 
منتدى حقيقيا ملناقش����ة جميع 
مجاالت التنمية، فضال عن اشراك 
البلدان العربية في نهضة البلدان 
اخلليجية وذلك مبا يتوافر للبلدان 

العربية من مؤهالت.
م����ن جانب����ه، اك����د االعالمي 
بصحيفة »املنعطف« عبدالعزيز 
اقرار االس����تراتيجية  ان  بنعبو 

بيروت � الرباط � كونا: اعتبر 
صحافيون لبنانيون ومغاربة ان 
انعقاد قمة دول مجلس التعاون 
اخلليجي ف����ي الكويت منتصف 
الش����هر اجلاري له اهمية بالغة 
م����ن حيث الزمان واملكان في ظل 
الظ����روف التي مت����ر بها املنطقة 
اخلليجية والعربية وبعد جناح 
القيادة الكويتي����ة في عقد القمة 
العربي����ة االقتصادي����ة في يناير 

املاضي.
أى ه����ؤالء الصحافي����ون في 
تصريحات ل����� »كونا« ان انعقاد 
القمة في ظ����ل ما متر به املنطقة 
العربي����ة والس����يما اخلليجي����ة 
سيخرج مبوقف خليجي واضح 
يحدد مسار التعاطي مع االزمات 
احمليطة باملنطقة، وقالوا ان القمة 
ستش����كل م����رآة حقيقية تعكس 
الرهان احلقيق����ي لتعزيز العمل 

اخلليجي والعربي املشترك.
وق����ال الكاتب السياس����ي في 
صحيفة »النهار« اللبنانية راجح 
خوري »ان هذه القمة تكتس����ب 
اهمية بارزة انطالقا من تطورات 
ساخنة تهم دول املنطقة اخلليجية 

والعربية والعالم«.
واضاف خوري ان دول اخلليج 
تش����كل مصلحة حيوي����ة لالمن 
القومي لدول عديدة وعلى رأسها 
الواليات املتحدة األميركية النها 
عصب العجلة الصناعية العاملية 

املرتبطة بالنفط«.
القم����ة  واعتب����ر ان اهمي����ة 
اخلليجية في الكويت تنطلق من 
امللفات الساخنة احمليطة باخلليج 
بدءا من املل����ف النووي االيراني 
وصوال ال����ى احداث اليمن مرورا 

باملشكلة العراقية.
وذك����ر ان ه����ذه القمة مدعوة 
ال����ذي قد ينجم  ملواجهة اخلطر 
عن االجتاه الس����لبي ملسار امللف 

النووي االيراني.
وابدى خوري تفاؤله بأن تشكل 
هذه القمة مناسبة لفتح صفحة حل 
يشمل املنطقة اخلليجية ويساعد 
املنطقة ككل على تخطي ازماتها.

بدوره قال الكاتب السياسي في 

الثقافية خالل القمة سيكون فرصة 
عربية الشاعة قيمة العمل الفكري 

واألكادميي في حتقيق التقدم.
الى  ودعا بنعبو املش����اركني 
الثقاف����ي احد  جع����ل اخلط����اب 
املكونات األساس����ية ل����كل تقدم 
ونهضة، موضحا ان الثقافة ستظل 
الرابط الكوني لتقدم الش����عوب 

وازدهارها.
واب����رز في هذا الش����أن قدرة 
العربية واالس����المية على  األمة 
املكاس����ب في  حتقيق ع����دد من 
قطاعات مختلفة وذلك بالتركيز 
الثقافية  املمارس����ة  انعاش  على 
واالعالمية واعطائها املكانة الالئقة 
من اجل كس����ب رهانات التنمية 

املستدامة.
اما االعالمية بصحيفة »احلركة« 
جناة بوعبدالوي فقد أعربت عن 
أملها في ان تت����وج اعمال القمة 
بتوصي����ات قادرة عل����ى تعزيز 
العمل العربي املشترك ومواجهة 

التحديات.
وأكدت بوعب����دالوي ان اقرار 
الثقافي����ة خالل  االس����تراتيجية 
القم����ة املرتقبة يجس����د املبادرة 
الفعالة بني بلدان مجلس التعاون 
اخلليجي جلع����ل العمل الثقافي 
والفكري واألكادميي رافعة للنماء 

والنجاح.
ولفت����ت ال����ى ان اق����رار تلك 
االستراتيجية سيعمل على حتصني 
الهوية العربية واالس����المية من 
كل ما من ش����أنه ان ميس قيمها 
ويهدد مبادئها. وأوضحت ان القمة 
ستكون فرصة مواتية لبحث آليات 
تعزيز العمل العربي املش����ترك، 
فضال عن مناقشة عدد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك السيما قضية 
القدس الشريف وما تتعرض له 
من تهويد فضال عن قضايا أخرى 
باليمن والعراق والسودان وغيرها. 
كما رحبت مبح����اور القمة التي 
ستناقش مشروع الربط الكهربائي 
والوحدة النقدية، مشيدة بالدور 
الريادي للكوي����ت في اقامة مثل 
ه����ذه القمم واجناحه����ا وتفعيل 

توصياتها.

أكدوا أهمية انعقادها في ظل الظروف الراهنة

العدواني ناقش مع الرئيس البلغارياللنقاوي: تجربة »الكهرباء« رائدة في خدمات المستهلكين 
دعم العالقات الثنائية في جميع المجاالت

العنزي: الكويت سّباقة في تقديم العون 
للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في دول العالم

صوفيا � كونا: استقبل الرئيس البلغاري جيورجي 
بارفانوف صباح امس بقصر الرئاسة سفيرنا اجلديد 
فيصل العدواني الذي قدم له اوراق اعتماده سفيرا 
فوق العادة ومفوضا للكويت لدى جمهورية بلغاريا 
خالل مراسيم االحتفال الذي شارك فيه اعضاء سفارتنا 

بصوفيا.
واوضح الس���فير العدواني ل���� »كونا« انه نقل 
للرئيس البلغاري خالل املباحثات التي جرت بينهما 
حتيات صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولى العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد وامنياتهم للش���عب 

البلغاري مبزيد من االزدهار.
واكد للرئيس البلغاري انه سيسعى اثناء مهمته 
اجلديدة الى تعميق وتطوير العالقات الثنائية معربا 
عن اعتزازه بتولي مهام عمله س���فيرا للكويت في 
بلغاريا والعمل على تعزيز العالقات الديبلوماسية 

وتنشيط التعاون بينهما في جميع املجاالت.
وش���دد العدواني على س���عيه لتدعيم املسيرة 
الديبلوماس���ية الكويتية لتطوير اوسع للعالقات 
بني اجلانبني، مش���يرا الى تنوع امكانيات التعاون 
وشمولها اجلوانب االقتصادية والتجارية والعلمية 

والتعليمية والثقافية والصحية.
وقال »ان الرئيس البلغاري قد حمله دعوة لصاحب 
السمو االمير لزيارة بلغاريا في الوقت املناسب لسموه 
وحمله حتياته اخلاصة الى صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد والى كل من سمو ولى العهد 

وسمو رئيس الوزراء والى الشعب الكويتي باعثا 
بتمنياته ومتنيات الشعب البلغاري لهم بتحقيق املزيد 

من االجنازات والتقدم على جميع املسارات«.
وعبر الرئيس بارفانوف عن شكره وشكر القيادات 
السياسية البلغارية والش���عب البلغاري للكويت 
ملا قدمته من تس���هيالت خاصة للفرق العس���كرية 
البلغارية العاملة ضمن صف���وف القوات الدولية 

في العراق.
وذكر العدواني ان الرئيس البلغاري جيورجي 
بارفانوف قد اوضح انه يحمل في نفس���ه ذكريات 
طيبة عن زيارته االخيرة للكويت عام 2002 والذي 
ملس فيها عمق ودفء وحرارة االستقبال من صاحب 
السمو االمير والشعب الكويتي الذي يعكس روح 

وعمق الصداقة والود بني الشعبني.
واش���ار الى تناول املباحثات القاء الضوء على 
العالقات البلغارية � الكويتية وس���بل وامكانيات 
توثيق وتفعيل العالقات الثنائية ودفعها الى االمام 
في كل امليادين خاصة االقتصادية واالس���تثمارية 
وفى هذا االطار يأمل ان يقوم رئيس الهيئة العامة 
لالستثمار بالكويت وبصحبته وفد من رجال االعمال 
بزيارة بلغاريا ملقابلة نظرائهم لبحث واستكشاف 

سبل تطوير العالقات بني البلدين.
وقام سفيرنا فيصل العدواني بعد تقدمي اوراق 
اعتماده بوضع اكليل من الزهور على قبر اجلندي 
املجهول البلغاري تكرمي���ا للذين ضحوا بحياتهم 

من اجل اوطانهم.

جاكرتا � كونا: اكد سفيرنا لدى اندونيسيا ناصر 
العنزي اهمية الدور الريادي الذي تقوم به الكويت 
في مجال تقدمي العون للمحتاجني على الصعيدين 

الرسمي والشعبي.
واش���اد العنزي في لقاء »كون���ا« باجلهود التي 
تبذله���ا جمعية الهالل االحمر التي دأبت على اغاثة 
املنكوبني ومد يد العون لهم في ش���تى دول العالم 
حيث س���اهمت باعمالها اخليرة املتنوعة في ابراز 

الوجه احلضاري للكويت حكومة وشعبا.
وأثنى العن���زي على ما يقوم به رئيس جمعية 
الهالل االحمر برجس البرجس بنفس���ه من جهود 
جبارة منه���ا عزمه افتتاح قرية »جابر االحمد« في 
اقليم بندا اتش���يه في اندونيسيا وهو احد االقاليم 

التي تعرضت للدمار من كارثة سونامي 2004.
وفيما يتعلق مبحافظة )بادانغ( التي حلق بها دمار 
جراء الزلزال الذي ضربها مؤخرا قال السفير العنزي 
ان الكويت تداركت أبعاد الكارثة حيث بادرت بتوجيه 
جمعية الهالل االحمر الى تقدمي العون واملساعدات 
االنس���انية لها وذلك في اطار برنامجها االنس���اني 

ملساندة ودعم منكوبي الكوارث الطبيعية.
واضاف ان املساعدات من اجلمعية الى اندونيسيا 
تتمثل في مواد اغاثية مختلفة تشمل اخليام واملواد 

الغذائية اضافة الى بطانيات وأوان منزلية وغيرها 
من املواد االغاثية املختلفة األخرى.

وأوضح ان فريق���ا من متطوعي اجلمعية قاموا 
القرى واملستش���فيات واملناطق املتضررة  بزيارة 
جراء زلزال )بادانغ( املدمر الذي راح ضحيته نحو 
1115 ش���خصا بينما زاد عدد اجلرح���ى على 2900 

شخص.
يش���ار الى ان الزلزال اسفر عن تدمير أكثر من 
135 ألف منزل و153 مستوصفا و2146 مدرسة وأكثر 
من 310 طرق و2250 مس���جدا فضال عن الكثير من 

املنشآت األخرى.
وحول العالقات الثنائية بني الكويت واندونيسيا 
اكد السفير العنزي على متانة العالقات التاريخية 
التي جتمع البلدين، معربا عن متنياته ان تش���هد 
الفترة املقبلة مزيدا من التعاون يتوافق مع الرغبة 

السياسية لقادة البلدين الصديقني.
وقال ان العالقات بني البلدين ليست عالقات طارئة 
وال مستجدة امنا عالقات ضاربة في جذور التاريخ 
تزداد رسوخا ومنوا يوما بعد يوم معربا عن أمله في 
ان يتم تعزيز حجم العمالة االندونيسية في الكويت 
من خالل تصدير الكف���اءات في القطاعات املختلفة 

كالصحة والهندسة والفنادق والنفط وغيرها.

خبير سوداني: الربط الكهربائي بين دول التعاون 
سيغيّر صناعة الكهرباء بالوطن العربي

اخلرط���وم � كونا: قال خبير س���وداني في مجال الطاق���ة الكهربائية ان 
مشروعا للربط الكهربائي اخلليجي يتصدر أعمال قمة الكويت لدول مجلس 
التعاون اخلليجي س���يغير واقع صناع���ة الكهرباء بالوطن العربي ويفتح 

الباب النطالقة اقتصادية عربية كبرى.
وأوضح مدير هيئة الكهرباء السودانية السابق م.مكاوي محمد عوض في 
حديث خاص ل� »كونا« هنا أن مشروع الربط اخلليجي سيسهم في توفير 
أس���س تبادل الطاقة بني الدول ما يخدم النواحي االقتصادية ودعم العمل 
ومتهي���د الطريق لقيام منظومة عربي���ة للكهرباء وفتح الباب امام تصدير 

الكهرباء وخلق سوق كهربائية عربية نشطة.
وأضاف »ال شك أننا في الس���ودان وغيره في الدول العربية االقل منوا 
في مجال انتاج الطاقة الكهربائية سنستفيد كثيرا من هذا االجناز اخلليجي 
الذي سيمكن من احداث نقلة كبرى في القطاع الكهربائي العربي وميكن من 
تطوير بقية مشروعات الربط بني الدول العربية االخرى وبينها ايضا وبني 

جيرانها سواء على الصعيد األفريقي أو اآلسيوي«.
ولفت الى ان املداوالت حول املش���روع خالل قمة الكويت تأتي كخطوة 
متناغمة متاما مع ما ش���هده املؤمتر الثاني لصناعة الطاقة الكهربائية في 
الوطن العربي الذي نظمته وزارة املاء والكهرباء الكويتية مبشاركة جامعة 

الدول العربية )مجلس الوزراء العرب املعنيني بشؤون الكهرباء( مؤخرا.
ووصف هذه اخلطوات بأنها تصب في صالح تنفيذ السياسة التكميلية 
للربط بني الدول العربية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية واالس���تفادة 

القصوى من االمكانيات الضخمة واخلبرات املتراكمة في مجال الطاقة بني 
الدول.

واعتبر مكاوي أن الربط اخلليجي هو مفتاح احلل للتحدي الكبير الذي 
واجهته دول اخلليج في سد العجز في انتاجها الكهربائي بعد تنامي الطلب 
على االستهالك الكهربائي بسبب تسارع النمو االقتصادي خاصة في القطاع 
الصناعي الذي بات يحتل املرتبة االولى في اهتمام دوائر صنع القرار بدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
واض���اف ان الربط الكهربائي أمر مهم لتطوير البرامج اخلاصة بالتنوع 
االقتصادي قائال »ال شك ان الربط الكهربائي اخلليجي واحد من اهم اجنازات 

العمل املشترك بني دول مجلس التعاون اخلليجي«.
وتوقع أن يصل االس���تثمار في قطاع توليد الطاقة بدول اخلليج خالل 
السنوات املقبلة الى عشرات املليارات من الدوالرات نظرا للنمو الكبير في 
القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والعقارية فضال عن أن املشروع 

سيؤدي الى االستغناء عن بناء محطات توليد جديدة مباليني الدوالرات.
وأش���ار مكاوي الى ان مشروع الربط الكهربائي اخلليجي سيسهم كذلك 
في زيادة القيم���ة املضافة للمصادر األولية للطاق���ة كالنفط والغاز، التي 
تصدرها دول املجلس وبالتالي سيعزز دور قطاع الكهرباء في زيادة الناجت 
االقتص���ادي وتنويع مصادر الدخل وتنمي���ة الصناعات العاملة في مجال 

الكهرباء من صناعة املعدات الكهربائية وقطع الغيار وغيرها.

د.محمد العفاسي

وزير الشؤون: ضم شهاب واألنصاري إلى عضوية اللجنة الفنية 
لإلشراف على إنشاءات وتجهيزات الجمعيات التعاونيات

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرار 
الوزاري رقم )185/أ( لسنة 2009 واخلاص بشأن ضم عضوين الى 
تشكيل اللجنة الفنية لالشراف على اعمال االنشاءات والتجهيزات 
التي تقوم بها اجلمعيات التعاونية. جاء فيه: مادة 1: ضم كل من: 
وائل سوادي عبدالرزاق شهاب، انور احمد االنصاري الى تشكيل 

اللجنة الفنية لالش����راف على اعمال االنشاءات والتجهيزات التي 
تقوم بها اجلمعيات التعاونية واملش����كلة بالقرار الوزاري رقم 58 

لسنة 2005.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في 

اجلريدة الرسمية وعلى املختصني تنفيذه كل فيما يخصه.


