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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــــالن

و�شكـــــــــــــــــــــــــــرًا.

تدعو وزارة الكهرباء واملاء ال�شـــــــادة امل�شتهلكني ل�شداد ما عليهم من 

فواتـــــــر ا�شـــــــتهالك الكهربـــــــاء واملـــــــاء، وذلك مـــــــن خالل مراكز �شـــــــوؤون 

امل�شـــــــتهلكني املنت�شـــــــرة يف جميع اأنحـــــــاء دولة الكويت، اأو ال�شـــــــداد عن 

طريق موقع الوزارة يف �شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(.

لت�شهيل والتي�شر على جمهور امل�شتهلكني الراغبني يف ال�شداد عرب 

االنرتنت.. يرجى اتباع اخلطوات التالية :

www.mew.gov.kw 1- الدخول على موقع الوزارة
2- اختيار »اال�شتعالم والدفع االلكرتوين لفواتر الكهرباء واملاء« اإما 
عن طريق االأيقونة على ي�شار ال�شا�شة اأو عن طريق قائمة خدمات 

امل�شتهلك على اليمني.

3- اإدخال )الرقم املدين( و )الرقم املوحد للمرفق اأو رقم العداد(.
4- تظهر �شا�شة بيانات امل�شتهلك فيتم اختيار )دفع الفواتر(.

5- و�شـــــــع املبلـــــــغ املراد دفعه يف خانـــــــة اجمايل الفاتـــــــورة ومبلغ ر�شوم 
البلدية )اختياري( ثم الدفع.

6- اإدخال الربيد االإلكرتوين اإن وجد اأو حتديثه ثم »دفع«.
7- يتـــــــم التحويـــــــل اإىل �شا�شـــــــة الكي - نـــــــت الإدخال بيانـــــــات البطاقة 

."Submit" االإئتمانية ثم

8- يتـــــــم اإ�شـــــــدار الفاتـــــــورة واإر�شـــــــال ن�شخـــــــة اىل الربيـــــــد االإلكرتوين 
للم�شتهلك اإن وجد.

فايزة الخرافي: عصر التعليم الماضي كان عصر القرارات الذهبية

وزير الصحة الباكستاني يشيد بالمساعدات الكويتية

انها أول ش����بكة منظمات  وتابع 
دولية يقودها خليجيون ويضم 
املجلس مجموعة من رجال وسيدات 
من مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجية يعملون بشكل تطوعي 
السياسة من خالل  لتحقيق هذه 
جمعيات ومؤسسات دولية فرعية 

تعمل حتت املظلة األم »كوغر«.
وع����رض االمني الع����ام ألفرع 
الرابطة محمد العثمان نشاطاتها، 
حيث أطلق����ت »وفا« حملة إفطار 
أطفال لبنان وفلسطني في عدد من 
العواصم االوروبية أهمها باريس 
وبروكس����ل ولن����دن، اضافة الى 
الكويت، كما أطلقت حملة دولية 
اللبنانية  املرأة واالسرة  ملساندة 
خالل فترة املواجهة العس����كرية 
مع إس����رائيل، وحملة »أكرموها« 
الى  بامل����رأة اخلليجية،  اخلاصة 
جانب تخصيص ي����وم 26 مايو 
املرأة واالس����رة اخلليجية  كيوم 
وغيرها من احلمالت املساندة للمرأة 
العربية بش����كل عام واخلليجية 

بشكل خاص.
من جهت����ه، أعرب رئيس بيت 
الكويت لألعمال الوطنية يوسف 
العميري عن فخره الستضافة حفل 
تكرمي د.سعاد الرفاعي ملا في هذا 
االم����ر من دعم للم����رأة الكويتية 
بشكل عام وقدم خالل احلفل عرضا 
بانوراميا للمتحف االسالمي الذي 

يسعى لتأسيسه.

»وفا« وهو اختصار السم الرابطة 
نس����بة لالحرف االولى الس����مها 

االجنليزي.
ب����دوره، ألقى د.بدر اخلضري 
كلم����ة باالنابة عن رئيس مجلس 
العالقات العربية والدولية )كارتنر( 
ورئيس »كوغر« طارق آل شيخان 
قال فيها ان »كوغر« تتشرف هذا 
العام بتسليم هذه اجلائزة للدكتورة 
سعاد الرفاعي بعدما قدمتها العام 
املنصرم للبروفيس����ورة د.فايزة 
اخلراف����ي، وحتدث ع����ن بدايات 
تأسيس »كوغر« كمنظمة دولية 
مسجلة ومش����هرة في بريطانيا 
ديسمبر 2005 وكمؤسسة مجتمع 
مدني تهدف الى حوار احلضارات. 

الختيارها الش����خصية النسائية 
اخلليجي����ة للعام 2009 مش����يدة 
باجله����ود الت����ي يبذله����ا اعضاء 

الرابطة.
من جانبها، حتدثت رئيس����ة 
رابطة املرأة واالس����رة اخلليجية 
د.ليلى السبعان عن دعم »كوغر« 
لقضاي����ا املرأة من خالل انش����اء 
هذه الرابطة إلبراز جناحات املرأة 
اخلليجي����ة في احملاف����ل الدولية 
وإبراز الصورة احلقيقية لالنسانة 
اخلليجية وقدراتها في حتقيق ما 
قد تعجز عنه املرأة الغربية وتهتم 
بش����ؤون املرأة والطفل واالسرة، 
فهذه الرابطة جاءت لتكون االداة 
النسائية لكوغر في حتقيق أهداف 

بدورها، ألقت د.سعاد الرفاعي 
كلمة شددت فيها على أهمية ثقة 
الوالدين في جناح أبنائهم، االمر 
الذي كان سببا رئيسيا في جناحها 
الى جان����ب االخت����الط بالزمالء 
واالستفادة من خبراتهم وجتاربهم، 
هذا اضافة الى ضرورة مد جسور 

احملبة بني املدرسات والطالب.
وتابع����ت الرفاعي انه بعد كل 
سنوات اخلبرة هذه تغلب حالوة 
الذكري����ات عل����ى مرارتها ويبقى 
الوطن في س����لم االولويات، ألنه 
يستحق كل الوفاء واالخالص لرد 

جميله على ابنائه.
وتوجهت الرفاعي بالشكر الى 
رابطة املرأة واالس����رة اخلليجية 

وتسيير جسر جوي كويتي إغاثي 
إلى باكستان.  وقال ان ما تقدمه 
الكويت من مس����اعدات انسانية 
لباكستان يجسد مدى حب الشعب 
الباكس����تاني  الكويتي للش����عب 
التي  العريقة  العالق����ات  ومتانة 
تربط البلدين الشقيقني وحرصه 
على أداء الواجب اإلنساني. واكد 
العنزي مواصل����ة الكويت تقدمي 
املساعدات االنسانية للمتضررين 
جراء الفيضانات مشيرا الى ان ما 
مت تقدميه من مساعدات انسانية 

دور جمعية الهالل االحمر الكويتي 
الذي ال ينس����ى في الزلزال الذي 

ضرب باكستان عام 2005.
بدوره اكد سفيرنا لدى باكستان 
نواف العنزي أن حرص واهتمام 
الس����مو  الكويت بقيادة صاحب 
األمير الشيخ صباح االحمد على 
التي  املناشدة اإلنس����انية  تلبية 
الباكس����تانية  أطلقتها احلكومة 
لدعمه����ا في إغاثة املتضررين من 
جراء الفيضان����ات التي اجتاحت 
مناط����ق واس����عة في باكس����تان 

والش����عب الكويتي. واش����ار إلى 
أن املس����اعدات االغاثية واألدوية 
إلى جانب اجلس����ر  والبطانيات 
اجلوي شواهد على ماقدمته الكويت 
من مؤازرة للش����عب الباكستاني 
مؤكدا أن التاريخ سيسجل مواقف 
الكويت بأسطر من ذهب. واعرب 
شهاب الدين عن تقديره ملا تقدمه 
الهالل االحم����ر من مهام  جمعية 
انسانية امتدت الى جميع االقاليم 
الباكستانية وقيام فرقها بتوزيع 
االغذية ومواد االيواء مشيرا الى 

رندى مرعي
جددت د.فايزة اخلرافي تأكيدها 
على ضرورة إبع����اد التعليم عن 
التسييس، ألنه االستثمار االكبر، 
فهو ال����ذي يعطينا أمن����ا متميزا 
واقتصادا متميزا وتنمية متميزة، 
لذلك يجب ان يكون التعليم متميزا 

كما كان حاله في السابق.
كالم اخلراف����ي ج����اء خ����الل 
مشاركتها في حفل تكرمي د.سعاد 
الرفاعي لنيله����ا جائزة »كوغر« 
للش����خصية النسائية اخلليجية 
لع����ام 2009 الذي أقي����م في بيت 
الكويت لالعمال الوطنية مس����اء 
امس االول، حيث اكدت اخلرافي ان 
عصر الرفاعي التعليمي كان عصرا 
ذهبيا عصر الشدة واحلزم، فمنذ ان 
كانت مدرسة وحتى أصبحت وكيلة 
وزارة التربي����ة كانت تقدم أفكارا 
لتطوير وصق����ل مواهب الطالب 
التربية والتعليم  وحتسني واقع 
ال����ذي كان بعي����دا كل البعد عن 
السياسة، ولكن الوضع الذي وصل 
اليه واقع التعليم بات ال يحتمل، 
فلم نعد نرى ق����رارات كالتي كنا 
نراها فيما مضى، إذ تتخذ القرارات 

وتنقض دون معرفة األسباب.
انه وعلى  وتابعت اخلراف����ي 
الرغم من صعوبة التعليم وتوجه 
الناس الى التعليم اخلاص، اال أن 
االمل اليزال موجودا في حتسني هذا 
احلال، داعية الناس الى التفاؤل.

يأتي متاشيا وتنفيذا للتوجيهات 
السديدة للقيادة الرشيدة في مد 
يد املس����اعدة للش����عب. وذكر ان 
الفريق امليدان����ي جلمعية الهالل 
االحمر الكويتي يعمل بال كلل في 
جميع أنح����اء البالد إلنقاذ أرواح 
الناس وتوفي����ر إغاثة هم بأمس 

احلاجة إليها.
من جانبه اس����تعرض رئيس 
بعثة جمعية الهالل الى باكستان 
مساعد راشد جهود جمعية الهالل 
االحمر بايصال املساعدات االنسانية 
الش����عب  ال����ى املتضرري����ن من 

الباكستاني. 
واعرب عن بالغ شكره جلهود 
السلطات املعنية في باكستان وما 
قدمته من دعم وتنس����يق لفريق 
الهالل االحم����ر الكويتي اليصال 
املساعدات االنسانية مؤكدا ان تلك 
العالقات  التسهيالت تؤكد متانة 
اللقاء اهدى  البلدين. وخالل  بني 
سفيرنا لدى باكستان نواف العنزي 
وزير الصحة الباكستاني مخدوم 
شهاب الدين درعا تذكارية وذلك 
لتقدميه الدعم لفريق الهالل االحمر 

الكويتي.

اسالم اباد - اشاد وزير الصحة 
الدين  الباكستاني مخدوم شهاب 
بجهود الكويت بايصال املساعدات 
االنسانية والطبية للمتضررين 
ج����راء الفيضانات التي ش����ردت 

املاليني في باكستان.
وثمن شهاب الدين في تصريح 
صحافي عقب لقائه سفيرنا لدى 
العنزي والفريق  باكستان نواف 
الهالل االحمر  امليداني جلمعي����ة 
املبادرات االنس����انية  الكويت����ي 
للكويت وما قدمته من مساعدات 
التي  الفيضانات  سخية لضحايا 

اجتاحت بالده.
وأكد أن الكويت كانت على عادتها 
من أولى الدول املبادرة بالتفاعل 
واالستجابة الفورية لنداءات حكومة 
باكس����تان والهيئ����ات ومنظمات 
الدولية لتقدمي مساعدات  اإلغاثة 
الفيضانات مبا  عاجلة ملتضرري 
ساهم في تخفيف وطأة معاناتهم. 
وقال ان الوقفة الكويتية التي جتلت 
الالمحدود ملنكوبي  الدعم  بتقدمي 
الفيضانات تنم عن ش����عور عال 
باملسؤولية االنسانية واالسالمية 
معربا عن بالغ ش����كره للحكومة 

سعاد الرفاعي: رد جميل الوطن يترأس سلم األولويات ألنه يستحق كل الوفاء من أبنائه

خالل تكريم الشخصية النسائية الخليجية في بيت الكويت لألعمال الوطنية

هدى الشايجيالشيخ محمد السلمان

)أنور الكندري( د.فايزة اخلرافي تتوسط د.سعاد الرفاعي ود.ليلى السبعان  

نواف العنزي ومخدوم شهاب الدين وفريق الهالل األحمر الكويتي

الشايجي: ورش عمل مشتركة لتأهيل كوادر 
تشريعية وتبادل الخبرات بين دول المجلس 

الغنيم: القمة العربية ـ األفريقية الثالثة بالكويت 
تأكيد الستراتيجية التحول إلى مركز مالي

السليمان يبحث التعاون بين الكويت والهند

القاه����رة � كون����ا: أكد مندوب 
الكويت الدائم لدى جامعة الدول 
العربية السفير جمال الغنيم امس 
أن استضافة الكويت للقمة العربية 
االفريقي����ة الثالثة عام 2013 تأتي 
ضمن اس����تراتيجية الكويت في 
التحول الى مركز مالي وجتاري 
متقدم في املنطقة. وقال السفير 
الغني����م، في تصري����ح ل� »كونا« 
عقب عودته من سرت بليبيا بعد 
مش����اركته ضمن الوفد الكويتى 
املش����ارك ف����ي القمت����ني العربية 
االستثنائية والعربية � االفريقية 
الثانية، أن استضافة الكويت للقمة 

العربية � االفريقي����ة الثالثة تأتي ضمن نهج القيادة 
السياسية بتوسيع آفاق التعاون في افريقيا. وأشار 
في هذا االطار الى جولة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد االفريقية األخيرة التي ركزت 
على تعزيز التعاون ب����ني الكويت والدول االفريقية 
التي ش����ملتها اجلولة في مختلف املجاالت. وأضاف 

أن الكثي����ر من الوف����ود العربية 
واالفريقية عب����رت عن ارتياحها 
الستضافة الكويت للقمة العربية 
االفريقية، معتبرا أن القمة العربية 
االفريقية الثانية التي عقدت في 
سرت في 10 اجلاري ستساهم في 
تفعيل التعاون بني اجلانبني العربي 
واالفريق����ي واالرتقاء به ملصلحة 
الشعوب العربية واالفريقية. وفيما 
يتعلق بقضي����ة تطوير منظومة 
العمل العربي املشترك التي ناقشتها 
القمة العربية االستثنائية لكي تكون 
عملية التطوير لصالح الشعوب 
العربية، اكد السفير الغنيم ضرورة 
البدء بتفعيل التعاون العربي � العربي من خالل تقوية 
املؤسسات العربية القائمة في اجلامعة العربية قبل 
الذهاب الى انشاء مؤسسات جديدة أو اضافة تعديالت 
شكلية على ميثاق اجلامعة العربية مثل تغيير املسمى. 
وق����ال ان الكويت ترى أن املهم ه����و تنفيذ القرارات 

وااللتزام بها وتفعيل املؤسسات القائمة.

نيودلهي � كونا: التقى س����فيرنا في نيودلهي س����امي الس����ليمان 
ووزير الصحة الهندي والرعاية األس����رية غالم نبي ازاد أمس وبحث 
معه صور التعاون بني الكويت والهند في مجال الصحة والتمريض 

وسبل تعزيزها.
وقال الس����فير الس����ليمان ل� »كونا« انه بحث مع الوزير الهندي 
مش����روع مذكرة التفاهم للتعاون في املج����ال الصحي بني حكومتي 

الكويت والهند التي سيتم التوقيع عليها قريبا.
وأضاف ان البلدين انهيا صياغة املذكرة واالتفاق على بنودها مبا 
يؤطر عالقات التعاون الطبي والصحي بني اجلانبني وينقلها إلى آفاق 
أرحب مبا يعزز العالقات املتميزة التي تربطهما في ش����تى املجاالت. 
وأوضح الس����ليمان ان اجلهات الصحية في الكويت تستقطب اعدادا 
كبيرة من األطباء والكوادر التمريضية والفنية واملهنية الهندية نظرا 

ملهارتها ولقربها اجلغرافي وارتباطها الثقافي مع الشعب الكويتي.

ادارة التشريع واجلريدة  ومدير 
الرسمية في البحرين املستشار مال 
جعفر احلمادي واملستشار مبكتب 
وزير العدل بالس����عودية الشيخ 
د.عبداهلل السعدان ووكيل وزارة 
الشؤون القانونية في سلطنة عمان 
املستشار د.يحي اخلصيبي ومدير 
ادارة التش����ريع في قطر عبداهلل 
الدوس����ري ووكيل ادارة الفتوى 
والتشريع ورئيسة التشريع في 
الكويت املستشار هدى الشايجي 
اضافة الى مدير عام قطاع الشؤون 
القانونية في األمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية حمد 

املري.

االجتماع الثان����ي للجنة الدائمة 
ادارات التشريع بدول  ملسؤولي 
مجلس التعاون اخلليجي ورئيس 
الفتوى والتش����ريع في الكويت 
الش����يخ محمد السلمان عن بالغ 
تقديره ملا بذله رؤس����اء وأعضاء 
الوفود املشاركة في هذا االجتماع 
االمر ال����ذي كان له ابلغ االثر في 

الوصول الى النتائج االيجابية.
االجتم����اع  ف����ي  ويش����ارك 
مس����ؤولو ادارات التشريع بدول 
مجلس التع����اون اخلليجي وهم 
الفتوى  التنفيذي لشؤون  املدير 
والتش����ريع وقضاي����ا الدولة في 
االمارات املستشار د.علي احلوسني 

أكدت رئيس����ة وف����د الكويت 
لالجتماع الثان����ي للجنة الدائمة 
ادارات التشريع بدول  ملسؤولي 
مجلس التعاون اخلليجي ووكيل 
ادارة الفتوى والتشريع املستشارة 
هدى الشايجي ان أهم النتائج التي 
متخضت عن االجتماع حتقيق احد 
أهداف اللجنة وهو تبادل اخلبرات 
عن طريق الزي����ارات بني اعضاء 
ادارات التشريع وفقا لبرنامج زمني 

يغطي ثالث سنوات.
وقالت املستشارة الشايجي في 
تصريح ل����� »كونا« عقب اختتام 
االجتماع الثاني للجنة والذي بدأ 
اعماله أمس ان من النتائج االخرى 
له����ذا االجتماع تنفيذ ورش عمل 
مشتركة لتأهيل كوادر تشريعية 
ف����ي دول مجلس التعاون اضافة 
ال����ى ما يتعلق بتب����ادل الوثائق 
التشريعية. وأضافت ان االجتماع 
أكد ضرورة املش����اركة في اعمال 
اللج����ان الفنية مبجلس التعاون 
اخلليج����ي واملختص����ة بإع����داد 
ومراجعة مشاريع القوانني واألنظمة 
واالتفاقيات املوحدة واالتفاق على 
كيفية تفعيلها تنفيذا لقرار املجلس 

الوزاري في دورته ال� 115.
من جانب آخر، أعرب رئيس 

ترأست وفد الكويت الجتماع اللجنة الدائمة لمسؤولي التشريع الخليجيين

جمال الغنيم

سامي السليمان

الحربش: اتفاق قريب مع مستشفيين 
جامعيين بألمانيا في آخن وكولن

الهويدي: نأمل انضمام الكويت 
للدول صديقة المسنين

حنان عبدالمعبود
أعربت مقررة جلنة برنامج رعاية املسنني في وزارة الصحة د.ابتسام 
الهويدي عن أملها في انضمام الكويت للدول الصديقة للمسنني والتي 
يبلغ عددها 32 مدينة حول العالم، مبينة أن انضمام الكويت يجعلها 
رقم 33، موضحة أن هذه اخلطوة تأتي مواكبة ملبادرة الصحة العاملية 
النش����اء مدن صديقة للمسنني. جاء هذا خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته اللجنة املختصة برعاية املسنني لإلعالن عن البرنامج التعريفي 
للخدمة، ومت خالله االعالن عن الندوة التعريفية لبرنامج رعاية املسنني 
صحيا التي ستعقدها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون من 

19 إلى 20 اجلاري بفندق موڤنبيك املنطقة احلرة.
 وذكرت د.الهويدي أن متوسط العمر للفرد في ازدياد، وذلك نتيجة 
للخدمات الصحية املقدمة في البالد، موضحة أن اليوم األول من الندوة 
سيشهد شرحا متكامال جلميع اجلهود املتضافرة لتقدمي اخلدمة لرعاية 
املسنني وتوضيح دور وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وغيرهما من الهيئات األخرى املختصة برعاية املسنني، كما أن اليوم 
الثاني سيشهد ورش عمل لألطباء يتم خاللها طرح جميع املستجدات 
في أمراض الشيخوخة وطرق الوقاية والعالج، مبينة أن الندوة تدخل 
في نظام التعليم الطبي املستمر حيث ينال الطبيب املشارك 5 نقاط. 
وأعلنت كذلك أن عيادات املسنني متواجدة في عدد من املراكز الصحية 
حتت مسمى »عيادة الرعيل األول« في املناطق الصحية، مبينة أنه من 

خالل تلك املراكز سيتم عمل حصر ألعداد املسنني.
ومن جانبه، قال مدير إدارة كبار السن بوزارة الشؤون علي حسن 
ان »الشؤون« حرصت بالتعاون مع الصحة على تقدمي اخلدمة والرعاية 
لكبار الس����ن حيث وضعت برنامجها ضمن اخلطة التنموية للوزارة 

والذي يوصي بالتوسع بالرعاية للمسنني.

حنان عبدالمعبود
صرح مدير املكتب الصحي بأملانيا د.سلمان احلربش بأن عدد 
املرضى الذين يتم عالجهم يبلغ 70 مريضا موزعني على اكثر من 
مستشفى. واضاف د.احلربش، في تصريح له، ان املكتب الصحي 
سينتقل من مقره احلالي الى مقر آخر جديد خالل شهرين، مشيرا 
الى انه سيتم احلرص في اختيار املقر اجلديد على ان يكون افضل 
م���ن احلالي، وان موض���وع االنتقال يتوقف عل���ى تنفيذ املؤجر 
للطلب���ات التي تقدم املكتب بها. من جانب آخر، اكد د.احلربش ان 
هناك عقودا سيتم توقيعها قريبا مع مستشفيني جامعيني من اكبر 

املستشفيات باملانيا في منطقتي آخن وكولن.


