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 توقيع اتفاقية مشروع محطة كهرباء بنها بقروض كويتية وعربية

 يشهد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء املصري 
ود.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اوائل الشهر املقبل 
توقيع اتفاقية القرض املقدم من الصندوق العربي لالمناء 
االقتصادي واالجتماعي بقيمة تصل الى حوالي ٥٠ مليون 
دينار (اكثر من مليار جنيه مصري) للمساهمة في متويل 

مشروع محطة توليد كهرباء بنها بقدرة ٧٥٠ ميغاوات.
  واوضح د.يونس ان احملطة تتكون من وحدتني غازيتني 

ووحدة بخارية بقدرة اجمالية ٧٥٠ ميغاوات ومن املنتظر 
ان يتم تشغيل الوحدات الغازية بها في اغسطس ٢٠١٢ على 
ان يتم تشغيل الوحدة البخارية في مايو ٢٠١٣، هذا وسيتم 
ربط احملطة بالشبكة الكهربائية القومية على اجلهد ٥٠٠ 
كيلـــو فولت لتفريغ الطاقة املنتجة من احملطة في مراكز 
االحمال، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة ٤٥٠٠ مليون 
جنيه مصري. واشـــار الى انه سيساهم ايضا في متويل 

تلك احملطة كل من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية بقرض قيمته ١٠٠ مليون دوالر، وصندوق 
ابوظبي للتنمية قيمة ٥٠ مليون دوالر، فضال عن مساهمة 

صندوق االوبك للتنمية بقيمة ٤٠ مليون دوالر.
  واضاف: من املنتظر ان يسهم كل من البنك االسالمي 
للتنمية بقرض قيمته ١٢٠ مليون دوالر والصندوق السعودي 

بقرض قيمته ٥٠ مليون دوالر. 

 الدويسان: العالقة بين الغرب واإلسالم مهمة لتبديد 
أي شكوك حول المفهوم الصحيح للدين الحنيف 

 أشاد بالدور المهم لمركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية في تعزيز التقارب بين الطرفين 

 السفير الحوطي يقّدم نسخة من أوراق اعتماده 
لألمين العام للخارجية السلوڤاكية 

 أشاد عميد الســــلك الديبلوماسي سفيرنا لدى 
اململكة املتحدة خالد الدويســــان مبركز اكســــفورد 
للدراسات اإلســــالمية ودوره املهم في تعزيز الفهم 

بالدين اإلسالمي والتقارب بني اإلسالم والغرب.
  جاء ذلك خــــالل االحتفال الذي أقامه الســــفير 
الدويسان وسط العاصمة لندن الليلة قبل املاضية 
مبناسبة مرور ٢٥ عاما على إنشاء املركز الذي يرعاه 

ولي العهد البريطاني األمير تشالز.
  وقال الســــفير الدويسان ان دور املركز برز بعد 
أحداث ١١ سبتمبر اإلرهابية عام ٢٠٠١ وأيضا عقب 
الهجمات اإلرهابية التي وقعت في لندن في يوليو 
٢٠٠٥، مشيرا الى ان جوا من عدم الثقة كان قد خيم 
على نظرة الغرب لإلسالم واملسلمني بعد تلك األحداث 

باعتبارهم أعداء يهددون احلضارة الغربية.
  وأعرب عن ارتياحه للجهود التي يبذلها املركز 
في هذا الشأن، مشيرا الى ما ذكره االمير تشالز من 
ان «املركز عمل الكثير لتحسني وتعزيز فهمنا للعالم 
اإلســــالمي». وأكد السفير الدويسان ان العالقة بني 
اإلسالم والغرب أصبحت اليوم أمرا مهما أكثر من اي 
وقت مضى لتبديد اي شكوك حول املفهوم الصحيح 

للدين اإلسالمي احلنيف.
  وذكر «اننا في الكويــــت نفتخر بارتباطنا بهذا 
املركز الذي يلعب دورا مهما في تضميد اجلراح بني 

العالم الغربي واالسالمي سياسيا وثقافيا».
  وأثنى الدويسان على نحو خاص باجلهود التي 
يبذلها مدير املركز د.فرحان نظامي الذي ساهم في 

تعزيز هذا العمل الكبير هو والفريق العامل معه.
  من جهته ألقى مدير مركز اكســــفورد للدراسات 
اإلسالمية د.فرحان نظامي كلمة مقتضبة قدم فيها 
الشكر للســــفير الدويسان على اقامة هذا االحتفال 

وتشجيعه املستمر لدور املركز.
  وقال ان مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية يهدف 
الى العمل على توفير األبحاث األكادميية واملعرفة 
والعلم بالدين اإلسالمي والتعريف بدوره احلضاري 
الكبير، مشيرا الى واحدة من أهم األقسام املوجودة 
في املركز وهو مكتبة الكويت والتي أنشئت في قلب 
املركز. يذكر ان الكويت ساهمت في تقدمي دعم كبير 
لهذا املركز من خالل دعم مباشر من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي بتوجيهات ســــامية من سمو األمير 

الراحل املغفور له الشيخ جابر األحمد.
  وواصلت املؤسسة هذا الدعم بتوجيهات من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد بوصفه رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
  وساهمت الكويت ايضا في تقدمي دعم مالي كبير 
ملكتبة مركز اكسفورد للدراسات اإلسالمية بجامعة 
اكسفورد التي ستحمل اسم الكويت لدى استكمالها 
في املبنى اجلديد للمركز بحيث يستفيد منها طالب 
العلم والباحثون في جامعة اكسفورد وفي اوروبا 
والعالم بشكل عام. وكانت آخر املساهمات الكويتية 
الداعمة للمركز تبرع صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــــاح األحمد مطلع العام احلالي مببلغ ١٠ ماليني 

جنيه إستراليني. 

 السفير الدويسان مع د.فرحان نظامي وأحد الضيوف 

(ناصر عبدالسيد)   السفير جمال الغنيم يتحدث للزميلة هناء السيد 

 أزياء تقليدية في املعرض 

 د.رشيد احلمد مع عدد من الضيوف 

 املستشار محمد ضيف اهللا شرار والشيخ فهد السالم ود.رشيد احلمد مع عدد من ضيوف مأدبة العشاء 

بافتتاح سفارة لها في سلوڤاكيا، 
متمنيا له النجاح في مهامه.

  وقال ان يجوفيتسا أكد ايضا 
استعداد بالده لتسهيل مهامه 
اجلديـــدة وحرصها على بذل 
كل اجلهود لالرتقاء بعالقات 
التعاون بني البلدين الصديقني 

الى أعلى املستويات. 

ابان الغـــزو العراقي للكويت 
عام ١٩٩٠.

  وأضاف الســـفير احلوطي 
الذي ســـيقدم أوراق اعتماده 
الى الرئيس السلوڤاكي قريبا 
ان وكيـــل وزارة اخلارجيـــة 
السلوڤاكية عبر له عن تقدير 
بـــالده البالغ لقـــرار الكويت 

 قّدم سفيرنا لدى سلوڤاكيا 
بدر احلوطي نسخة من أوراق 
اعتماده لالمـــني العام لوزارة 
اخلارجية السلوڤاكية ميالن 
يجوفيتسا سفيرا فوق العادة 
ومفوضا كأول ســـفير مقيم 

للكويت لدى سلوڤاكيا.
  وقال السفير احلوطي في 
تصريح لـ «كونا» انه مت خالل 
اللقاء االشادة باملستوى املمتاز 
للعالقات الثنائية بني البلدين 
العمل  والتأكيد على ضرورة 
العالقات  من اجـــل تطويـــر 
االقتصاديـــة والتجارية بني 
الكويـــت وســـلوڤاكيا مبـــا 
العالقات  الى مستوى  يرتقي 
السياسية املتميزة بني البلدين 

الصديقني.
اللقاء  انه نقل خالل    وذكر 
حتيات نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد صبـــاح الصباح الى 
الســـلوڤاكي  وزير اخلارجية 
ميكوالش دزوريندا، مؤكدا له 
امتنان الكويت للمواقف العادلة 
واملشرفة التي وقفتها سلوڤاكيا 

 فيصل الحمود ينقل تهاني رئيس الوزراء
  إلى الرفاعي بتشكيل الحكومة األردنية الجديدة 

الســــفير الشيخ فيصل   نقل 
احلمود تهاني سمو رئيس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد الى رئيس 
الوزراء االردني ســــمير الرفاعي 
بتشــــكيل احلكومــــة االردنيــــة 
اجلديدة. وخــــالل زيارة قام بها 
الى مقر رئاسة الوزراء ابلغ الشيخ 
فيصل احلمود متنيات سمو رئيس 
الوزراء للحكومة االردنية اجلديدة 

بالنجاح والتوفيق.
  ومــــن ناحيته اكــــد الرئيس 
الرفاعــــي اعتــــزازه بالعالقــــات 
الطيبــــة واملتميــــزة التي تربط 
الكويت واالردن. وكان الشــــيخ 
فيصــــل احلمود قد وجه برقيات 
لرئيس احلكومة االردنية واعضاء 
الطاقم الوزاري لتهنئتهم بتشكيل 

 الشيخ فيصل احلمود مهنئا سمير الرفاعي احلكومة. 

 السفير احلوطي يقدم أوراق اعتماده 

 الحمد يولم على شرف مبعوث سمو األمير 

 .. ويشارك سفارة لبنان في القاهرة االحتفال بعيد االستقالل الـ ٦٧ 

 مركز العلوم.. «ليلة الدشداشة» تقرّب بين الكويتيين والمقيمين 
ضوء قلة فهم املجتمع األميركي 
بالشرق األوســـط» فيما تعد 
العربي  اللباس  «الدشداشة» 
التقليدي للرجال بينما ترتدي 
النساء «العباءة» وهي ثوب 

طويل يشبه الفستان.
ارتـــدت واندي    من جهتها 
انرســـون وهي مدرســـة في 
البنـــات باألكادميية  ابتدائية 
األميركية «العباءة» وكشفت 
لـ «كونا» أنها «ترددت» قليال 
في املجـــيء إلى الكويت «لكن 

لطف الشعب غير رأيي».
العلوم    هذا ويعمل مركـــز 
وهو مؤسسة غير ربحية وغير 
حكومية ومنظمة غير سياسية 
على تعزيز العالقات االيجابية 
بني العـــرب والغرب من خالل 
تنظيم أنشطة اجتماعية وتوفير 
معلومات عن الثقافات العربية 

واإلسالمية.
  وافتتح املركـــز في أكتوبر 
الغرب  ٢٠٠٣ وأصبـــح بوابة 
الثقافة  الثقافية الستكشـــاف 
العربية واحلضارة اإلسالمية 
مـــن خالل لقـــاءات اجتماعية 
وأنشـــطة تعليمية واحلوار 

والصداقة والتبادل الثقافي. 

وأحسست بأني أنتمي الى هذا 
البلد اجلميل والشعب العريق 
والدافـــئ». وأكـــد أن «لطف 
القلوب شـــيء إنساني وهو 
التي  الرئيسية  أحد األسباب 
دفعتني ألقبل بهذه الوظيفة في 

تالمذته على ارتدائه الدشداشة 
خاصة وهو مدرس في ابتدائية 
اكادمييـــة االبـــداع األميركية 
فـــي الكويت قائال «شـــعرت 
بعاطفة كبيـــرة عندما رآني 
األطفال بالدشداشة ألول مرة 

حيـــث يعمل قبـــل عطلة عيد 
األضحى «ووجدت أنها مريحة 
لذا قـــررت أن ارتديها فذهبت 
الى سوق املباركية واشتريت 

واحدة».
  وحتـــدث عـــن ردود فعل 

العلوم بليلة   احتفل مركز 
«التاريخ والدشداشة» كجزء من 
الشهرية االجتماعية  أنشطته 
والثقافية مبشـــاركة عدد من 
املقيمني الذيـــن حرصوا على 
ارتداء الزي التقليدي الكويتي 
مبا يعكـــس ذوقهم وإعجابهم 

بتاريخ الكويت العريق.
  وأعرب جيفـــري دي فاني 
 ٣٥ ذو  األميركـــي  املـــدرس 
عاما خبـــرة والقادم من والية 
مينيسوتا حيث تنخفض درجة 
احلرارة فيها إلى نحو ٣٠ حتت 
الصفر اثر االحتفال عن سعادته 

بوجوده في الكويت.
  وقال دي فانـــي لـ «كونا»: 
«بعد التقاعد شعرت بأنني ما 
زلت قادرا علـــى العطاء لذلك 
ذهبـــت للعمل في بوســـطن 
وماساتشوستس وأنا اآلن في 
الكويت آخر األماكن التي سأبقى 
فيهـــا». ولم يخـــف دي فاني 
سعادته واســـترخاءه بارتداء 
«الدشداشة» مضيفا «أنا استمتع 
بكل حلظة أقضيها في الكويت 
خاصة بســـبب دفء الشعب» 
مشـــيرا الى أن أول لقاء له مع 
الدشداشة كان في األكادميية 

 الغنيم: الكويت رائدة في دعم المشاريع التنموية بالوطن العربي   
 اكد مندوبنـــا الدائم لدى جامعة الدول 
العربية الســـفير جمال الغنيم على الدور 
الريـــادي للكويت خاصة جتـــاه القضايا 
العربيـــة وخاصة قضايـــا التنمية، جاء 
ذلك فـــي تصريح خاص لـ «األنباء» حول 
اســـتضافة الكويت ملؤمتر املانحني املقرر 
انعقاده ١ و٢ ديســـمبر املقبل حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وبحضور ســـمو رئيس الوزراء الشـــيخ 
ناصر احملمد ومبشـــاركة اكثـــر من ١٠٠ 
مؤسسة ومنظمة واعلن الغنيم عن قيام 

االمني العام للجامعة العربية عمرو موسى 
بزيارة للكويت ٣٠ نوفمبر اجلاري يرافقه 
وفد رفيع املســـتوى من االدارة االفريقية 
برئاسة السفير سمير حسني ومدير مكتب 
اجلامعة في السودان، واضاف الغنيم ان 
عقـــد اجتماعات على مســـتوى املندوبني 
باجلامعة اليوم الســـبت من اجل مناقشة 
الوضع بالسودان واســـتعدادات الكويت 
التي جتري على قدم وســـاق الستضافة 
مؤمتر املانحني لشـــرق السودان، مشيرا 
الى صدور بيان خالل االجتماع تشيد به 

الدول بالكويت واستضافتها للمؤمتر الذي 
يأتي من منطلقات قومية عربية وانسانية 
خاصة في مجاالت التنمية في مختلفة دول 

العالم وخاصة العالم العربي.
  واكد الغنيم ان استضافة الكويت مؤمتر 
املانحني جاء من دورها الريادي وخبرتها 
في انشاء الصناديق وادارتها وكذلك دورها 

االنساني لذلك كان هناك ترحيب دولي.
  مشيرا الى ان الكويت لديها جتارب سابقة 
في الســـودان خاصة الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية والذي تربطه عالقات 

قوية باحلكومة السودانية.
  واكد الغنيم ان الكويت تعد من الدول 
الســـباقة في هذا املجـــال خاصة ان لديها 
رســـالة تؤمن بها وهـــي ان تنمية الوطن 
العربي مسؤولية لذلك كانت املبادرة الرائدة 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
النشاء صندوق لدعم املشروعات الصغيرة 
واملتوســـطة خالل القمة االقتصادية التي 
عقـــدت بالكويـــت ٢٠٠٩ وبالفعـــل حقق 
الصندوق اهدافه وبـــدأت كثير من الدول 

في دعم الصندوق. 

 أقام سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد 
احلمد مأدبة عشاء على شرف مبعوث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد املستشار في الديوان االميري 
محمد ضيف اهللا شرار والوفد املرافق 

له.
  وحضر مأدبة العشاء أيضا رئيس 
احتاد القنوات الفضائية العربية الشيخ 
فهد السالم ومندوب الكويت لدى اجلامعة 
العربية السفير جمال الغنيم وأعضاء 
السلك الديبلوماسي في السفارة الكويتية 
واملندوبية باإلضافة الى ممثلي اجلهات 

الكويتية العاملة في مصر.
  وكان املستشار في الديوان األميري 
محمد ضيف اهللا شرار قد التقى في وقت 
سابق امس األول رئيس الوزراء املصري 
د.احمد نظيف حيث سلمه رسالة من 
صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
االحمد الى الرئيس املصري حســـني 
مبارك تتضمن الدعوة حلضور احتفاالت 
الكويت مبرور ٥٠ عاما على االستقالل 

و٢٠ عاما على التحرير. 

 القاهرة ـ هناء السيد
  وصف سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد 
العالقات الكويتيةـ  اللبنانية باملميزة على 
جميع االصعدة وعلى املستويات الرسمية 
والشعبية. جاء ذلك خالل مشاركة د.احلمد 
سفارة لبنان بالقاهرة احتفاالتها مبناسبة 
عيد االســـتقالل الـ ٦٧ الذي اقيم بفندق 
الفورســـيزون بالقاهرة، واشار د.احلمد 
الى الزيارة التي قام بها صاحب الســـمو 
االمير الشـــيخ صباح االحمد الى لبنان 
خالل االشهر املاضية وكذلك زيارة رئيس 
الوزراء اللبناني سعد احلريري للكويت، 
وتأتي تلك الزيارات في اطار دعم التعاون 

الثنائي بني البلدين لتبادل اآلراء وتوثيق 
العالقات، واشار د.احلمد الى ان لبنان تعد 
مقصدا مهما للســـياح الكويتيني، مشيرا 
الى موقف لبنان الى جانب احلق الكويتي 

خالل االحتالل العراقي.
  كما شـــارك لبنان احتفاالته مندوبنا 
الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير 
جمال الغنيم الذي اكد ان لبنان من البالد 
العربية الشقيقة وتربطه بالكويت عالقات 
ممتازة وتاريخية، لذا حترص الكويت على 
مشاركة لبنان اعياده كما حضر املستشار 

محمد احملمد احتفاالت لبنان.
  من جانبه، اكد السفير اللبناني بالقاهرة 

د.خالد زيادة ان لبنان والكويت بلد واحد 
وشعب واحد والعالقات بني البلدين اخوية 
متجذرة. ووجه د.زيادة خالل االحتفال 
الســـابعة والستني لالستقالل  بالذكرى 
الشـــكر والتقدير لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد الحتضانه ودعمه 
للبنان، مشـــيدا بالزيارات املتبادلة على 
املستوى الرسمي والشعبي، مؤكدا حرص 
الســـفير د.احلمد على مشـــاركة لبنان 
احتفاالته ومناســـباته. ووسط االغاني 
الوطنية وصوت فيروز وعبر شاشـــات 
العرض العمالقة، استعرضت تاريخ وآثار 
لبنان وشـــوارع بيروت القدمية وتراث 

لبنان العريق. حضـــر االحتفال الوزير 
املصري د.مفيد شهاب وحشد من السفراء 
والديبلوماســـيني العرب واالجانب، كما 
حضر الســـفير العراقـــي بالقاهرة نزار 
اخليراهللا وســـفير سورية احمد يوسف 
وخليفة بن علي احلارثي سفير سلطنة 
عمان وســـفير املغرب وسفير فلسطني 
وسفير االمارات بالقاهرة، كما حضر عدد 
من الفنانـــني اللبنانيني واملصريني ومن 
سيدات املجتمع املصري د.نوال الدجوي 
رئيسة مجلس ادارة جامعة MSA وعواطف 
سراج الدين ولوتس عبدالكرمي وسامية 

ابوالفتوح. 


