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عبدالعزيز العدساني مصافحا صاحب السمو األمير ويبدو الشيخ محمد اخلالد والشيخ علي العبداهلل صاحب السمو األمير مصافحا السفير املغربي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في استقبال صاحب السمو األمير الشيخ مبارك عبداهلل األحمد مرحبا بصاحب السموالشيخ فيصل السعود مرحبا بصاحب السمو األمير

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مرحبا بصاحب السمو األميرصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مبارك عبداهلل األحمد والشيخ جابر العبداهلل والرئيس جاسم اخلرافي

األمير عاد إلى أرض الوطن بعد جولة في المغرب العربي

بحفظ اهلل ورعايته عاد صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والوفد الرس����مي املرافق لسموه الى ارض الوطن مساء 

امس قادما من اململكة املغربية الشقيقة بعد زيارة رسمية.
وكان سموه والوفد الرس����مي املرافق قد قام بزيارة رسمية 
الى اجلمهورية التونس����ية الش����قيقة واجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة واجلمهورية االسالمية املوريتانية 
الشقيقة، كما ترأس سموه وفد الكويت في مؤمتر القمة العربية 
االستثنائية والقمة العربية � األفريقية الثانية، اللتان عقدتا في 
مدينة سرت باجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية 

العظمى الشقيقة.
وكان في اس����تقبال سموه على ارض املطار سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وكبار 
الشيوخ وس����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح وكبار 

املسؤولني بالدولة وكبار رجاالت الدولة.
ورافق س����موه وفد رسمي ضم نائب رئيس احلرس الوطني 

الشيخ مشعل األحمد والوفد الرسمي املرافق.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال. وكان صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه غادر 
صباح أمس اململكة املغربية الشقيقة. هذا وكان في وداع سموه 
الوزير األول في اململكة املغربية عباس الفاس����ي وسفيرنا لدى 

اململكة املغربية الشقيقة شمالن الرومي.

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.

السفير صالح الوسيمي متوسطا شريف الديواني وعددا من رجال األعمال املصريني الذين حضروا االجتماع

ستتم مناقشتها خالل اجتماعات مجلس الجالية الجديد

الوسيمي: السفارة ترحب بأفكار ومشاريع 
رجال األعمال المصريين لخدمة أبناء الجالية

رحب القنصل العام املصري 
ل����دى الكويت الس����فير صالح 
الوسيمي مبا أبداه عدد من رجال 
األعمال املصريني من استعداد 
لتقدمي جميع أشكال املساعدات 

ألبناء اجلالية احملتاجني.
وفي لقاء له مع عدد من رجال 
األعمال املصري����ني في مختلف 
املجاالت بحضور القنصل شريف 
الديواني ورئيس اللجنة املؤقتة 
البنا  للجالية املستش����ار علي 
واملستشار القانوني للقنصلية 
بركات القصبي أكد الوسيمي ان 
أبواب القنصلية املصرية ستكون 
دائما مفتوحة أمام هؤالء الكوكبة 
م����ن رجال األعم����ال املصريني، 
متوقعا ان تشهد الفترة املقبلة 
ازدهارا في مس����توى اخلدمات 
التي تقدم ألبناء اجلالية. وأضاف 
ان جميع املجاالت مفتوحة أمام 
رجال األعمال للعمل من خاللها 
على خدمة أبناء اجلالية املصرية 
سواء فيما يتعلق بالعمل املشترك 
أو التكافل االجتماعي واملساعدات 
التي  والكثير من املش����روعات 
نتمنى أن تتحق����ق على أرض 

الواقع.
وشكر الوس����يمي املستشار 
القنصلية بركات  القانوني في 
القصبي الذي قام بدور الترتيب 
لتجمي����ع هذا الع����دد من رجال 
األعمال، مؤكدا ان لديهم جميعا 
العديد من األفكار واملش����اريع 
التي ته����دف إلى خدم����ة أبناء 
اجلالية والتي ستتم مناقشتها 
في اجتماع����ات مجلس اجلالية 
اجلديد والذي سيتم اإلعالن عن 

والتواص����ل معه����م لتعريفهم 
بواجباتهم والتزاماتهم وايضا 
حقوقهم في الكويت التي تولي 
العمال����ة املصرية جل اهتمامها 
ونعتبرها بلدنا الثاني ملا نتمتع 
ب����ه فيها م����ن حس����ن املعاملة 

واحملافظة على حقوقنا.
ومن جانبه أعرب رجل األعمال 
محم����د عبداملعز مدير ش����ركة 
األمراء عن س����عادته للمشاركة 
في االجتماع، مشيدا مبا توصل 
إليه املجتمعون من آليات لتقدمي 
جميع األعمال اخليرية ملساعدة 
أبناء اجلالية املصرية خصوصا 
املرضى في املستشفيات وغير 
القادري����ن على حتم����ل نفقات 
العالج وكذل����ك احملتاجون في 

شتى املجاالت.
كما اقترح عبداملعز ضرورة 
تقدمي املساعدة للطالب املصريني 
الدارس����ني ف����ي الكويت ممن ال 
يق����درون على حتم����ل نفقات 
التعليم، متمني����ا تواصل مثل 
ه����ذه االجتماع����ات وتفعيل ما 
يص����در عنه����ا م����ن توصيات 
عل����ى ارض الواقع. وفي اإلطار 
ذاته، شكر رئيس مجلس إدارة 
شركة الزامل والدياسطي، محمد 
الدياسطي السفير الوسيمي على 
دعوته لهذا االجتماع، معربا عن 
أمله ف����ي أن تتواصل مثل هذه 
االجتماعات الفاعلة خلدمة أبناء 
اجلالية، مشيرا إلى أن أكثر من 
15 ألفا من املهندس����ني واألطباء 
واحملامني ورجال األعمال وغيرهم 
يستطيعون مساعدة أبناء بلدهم 

ممن يحتاجون إلى املساعدة.

تشكيله قبل نهاية الشهر اجلاري. 
من جهته، أدلى القنصل شريف 
الديواني بتصريح صحافي عقب 
االجتماع ش����كر في����ه القنصل 
الوسيمي  العام السفير صالح 
على دعوته لالجتماع مع رجال 
إل����ى أن هذا  األعمال، مش����يرا 
االجتماع يصب في النهاية لصالح 

اجلالية والتكافل االجتماعي.
وذك����ر أن القنصلية وبحكم 
متابعتها ألحوال وشؤون اجلالية 
ح����ددت الكثي����ر م����ن احلاالت 
احملتاجة من أبناء بلدنا وحترص 
على تقدمي املس����اعدات لهم قدر 
اليوم  اننا  املس����تطاع، مضيفا 
سعداء باجتماع السفير الوسيمي 
مع ع����دد م����ن رج����ال األعمال 
املصريني، ما أس����فر عن إعالن 

رجال األعمال عن اس����تعدادهم 
لتقدمي جميع أشكال املساعدات 

ألبناء اجلالية.
من جانبه ألقى رئيس اللجنة 
املؤقتة للجالية املصرية املستشار 
علي البنا كلمة تقدم فيها بالشكر 
جلميع رج����ال األعمال على ما 
قدموه من خدمات ألبناء اجلالية 
على مدى السنوات املاضية من 
منطلق حرصهم على أبناء بلدهم 
واع����دا اجلميع بأن تكون هناك 
ترتيب����ات لتلبي����ة طموحاتهم 
داعي����ا رجال األعمال ان يتولوا 
دعوة أقرانهم ممن لديهم احلس 
الوطني ويرغبون في االنضمام 
إلى املجموعات التي تسعى خلدمة 
أبناء اجلالية في شتى املجاالت، 
متمنيا ان تكون املساعدات آنية 

ليس����تفيد منها احملتاجون وان 
تكون مستقبلية متمثلة في إقامة 
مشاريع تتم االستفادة منها على 

املدى البعيد.
القانوني  أكد املستشار  كما 
للقنصلي����ة املصري����ة بركات 
القصب����ي ان ه����ذا االجتماع مت 
بناء عل����ى رغبة القنصل العام 
السفير صالح الوسيمي بهدف 
وضع آلية محددة ملساعدة رجال 
األعمال ألبناء بلدهم حتى يظهر 
العامل املصري بصورة مشرفة 

لبلده.
وأكد ان القنصلية ال تتوانى 
عن تقدمي جميع املساعدات ألبناء 
اجلالية والعمل على تذليل كل 
التي تواجههم وتعمل  العقبات 
على حل الكثير من مش����اكلهم 

)قاسم باشا(


