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 الشيخ د.إبراهيم الدعيج لدى زيارته أحد املتاحف

 د.رشيد احلمد 

 اسماعيل هنية 

 جاسم الرويس 

 فايزة أبوالنجا عبداللطيف احلمد

 محافظ األحمدي: مسؤولو «هوشي منه» يرحبون
  بالمستثمرين الكويتيين في العديد من القطاعات االقتصادية

 الحمد: النهوض بالعالقات الكويتية ـ المصرية
  من خالل بروتوكوالت واتفاقيات التعاون المشتركة

 هنية: الكويت تنشئ ٦ محطات لتحلية المياه بغزة

 الرويس: ١٩٤٨ راغبًا في  العمل سجلوا بنظام
  التوظيف من ٢٦ نوفمبر حتى ظهر الخميس أمس 

 مليار دينار مساهمة الصندوق العربي لإلنماء
  في مشاريع التنمية بمصر خالل عدة سنوات

 مت امس اخلميس التوقيع في 
القاهرة على ٣ اتفاقيات قرض 
العربي  بني مصر والصندوق 
لالمناء االقتصادي واالجتماعي، 
ووقع االتفاقيات عن مصر فايزة 
أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي 
وعن الصنــــدوق عبداللطيف 
العامو رئيس  املديــــر  احلمد، 
القيمة  مجلس االدارة. وتبلغ 
االجمالية للقروض الثالثة ٩٠ 
مليون دينار بفائدة سنوية ٣٪ 
تسدد على مدى ٢٥ عاما مبا فيها 
فترة امهال مدتها خمس سنوات 
لالتفاقية االولى والثالثة وست 

سنوات لالتفاقية الثانية.
  ويهدف املشروع الى املساهمة 
في تطوير محافظات اجلنوب 
املقدمة  وحتســــني اخلدمــــات 
للمواطنني وتعميم االستفادة من 
الغاز الطبيعي املنتج في مصر، 
واحملافظة على البيئة، وذلك عن 
طريق انشاء خط للغاز الطبيعي 
ميتد من اســــيوط الى اسوان، 
يبلغ طوله نحو ٥٠٠ كم لتكملة 

اخلط القائم حاليا واملمتد من 
دهشور الى اسيوط، ويتضمن 
املشــــروع محطة ضواغط في 
دهشــــور، لرفــــع الضغط في 
اخلط وضمــــان وصول الغاز 
الى اسوان، واالنابيب ومحطات 
االستقبال والقياس والوصالت 
والتجهيزات الالزمة للمشروع، 
واجهزة احلماية ونظم املراقبة 
والتحكم، واالعمال املدنية اضافة 

الالزمة  الفنية  الى اخلدمــــات 
للمشروع.

  ويهدف املشروع الثاني الى 
االسهام في تلبية الطلب املتزايد 
على الكهرباء في مصر ومقابلة 
الزيادة املتوقعة في احلمل في 
منطقة وسط الدلتا، وذلك من 
خالل انشاء محطة توليد بقدرة 
نحو ٧٥٠ ميغاواط (م.و.) تعمل 
بنظام الدورة املركبة، وربطها 

بالشبكة الكهربائية في البالد 
علــــى التوتــــر ٢٢٠ ك.ف. اما 
الى  الثالث فيهدف  املشــــروع 
النقل اجلوي  حتسني خدمات 
واالســــهام في تنمية السياحة 
مبدينة الغردقــــة في محافظة 
البحر االحمر، وذلك من خالل 
الدولي  الغردقة  تطوير مطار 
ليتمكن من استيعاب حركة النقل 
اجلوي احلالية واملستقبلية، 
ويشمل املشروع انشاء مبنى 
حديث للركاب مؤثث ومجهز 
بجميع املعــــدات والتجهيزات 
الالزمــــة خلدمة املســــافرين 
وبجســــور متحركة الستقبال 
الطائرات، ومدرج الســــتخدام 
العمالقة، وممرات  الطائــــرات 
ومواقــــف للطائــــرات، وطرق 
خدميــــة وخارجيــــة ومواقف 
للسيارات، وبهذا القرض تبلغ 
مساهمة الصندوق في متويل 
مشاريع التنمية في جمهورية 
مصر العربيــــة نحو ٩٩٣٫١٥٠ 

مليون دينار. 

 أكد ســـفيرنا لـــدى مصر د.رشـــيد احلمد 
حـــرص الكويت على النهـــوض بعالقاتها مع 
مصر وتعزيزها من خالل تفعيل بروتوكوالت 
واتفاقيات التعاون املشـــتركة والتي ساهمت 
بشكل كبير في تنامي العالقات بني البلدين في 

مختلف املجاالت وعلى األصعدة كافة.
  وقال السفير لـ «كونا» ان اللجنة املشتركة 
املصرية – الكويتية ســـتعقد اجتماعا لها على 
مســـتوى كبار املســـؤولني األحد املقبل حيث 
ســـيترأس اجلانب الكويتي مدير ادارة الوطن 
العربي بوزارة اخلارجية السفير جاسم املباركي 
ويضم ممثلني رفيعي املســـتوى عن اجلهات 
احلكومية املعنية بأنشطة اللجنة في حني يترأس 
اجلانب املصري مساعد وزير اخلارجية للشؤون 

العربية السفير محمد قاسم.
  وســـيترأس نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمـــد الصباح 
ووزير اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط أعمال 
الدورة التاسعة للجنة العليا املشتركة املصرية 
– الكويتية التي ستعقد في القاهرة في الـ ٢٠ 

من الشهر اجلاري.
  وأضاف احلمـــد ان جدول أعمـــال اللجنة 
املشتركة سيتضمن بحث العديد من املقترحات 
املقدمة من اجلانبني لتعزيز سبل التعاون بني 
البلدين في مختلف املجاالت الســـيما القضايا 
محل االهتمام املشترك مبينا ان اجتماعات اللجنة 
ستشهد توقيع عدد من االتفاقيات واملشروعات 

ومذكرات التفاهم. 

 أشـــاد رئيس احلكومة الفلسطينية في غزة 
اسماعيل هنية بالدعم وجهود اإلغاثة التي تقدمها 
الكويت لقطاع غزة في مختلف املجاالت وخاصة 

إعادة إعمار ما دمرته احلرب االسرائيلية.
  جـــاء ذلك خالل لقاء هنيـــة بوفد ضم كال من 
رئيس اللجنة الكويتية املشـــتركة لإلغاثة بدر 
الشمروخ واملدير التنفيذي جلمعية صندوق إغاثة 
املرضى فيصل الياقـــوت ورئيس جمعية إحياء 

التراث اإلسالمي فهد احلسينات.
  واســـتمع هنية الى شرح حول جهود اإلغاثة 
الكويتية في قطاع غزة في مختلف املجاالت حيث 
أوضح الوفد انه ســـيتم إقامة ٦ محطات لتحلية 
املياه في القطاع اضافة لترميم ٣٠ منزال تضررت 
خالل احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة قبل عامني 

بالتنســـيق مع جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 
وجمعية دار الكتاب والسنة.

  وأشـــار الوفد الى انه مت خـــالل زيارته التي 
بـــدأت أمس األول توزيـــع ٦٠٠ طرد غذائي على 
الفقـــراء واحملتاجني في قطاع غزة و٢٠٠٠ غطاء 
شتوي باالضافة الى دعم ٣٠ مشروعا صغيرا من 

مشاريع التنمية.
  بدوره شكر هنية الكويت على دورها وجهودها 
في تقدمي املساعدة واخلدمة للفلسطينيني داعيا الى 
االهتمام مبوضوع إعادة إعمار ما دمره االحتالل 

وموضوع املياه.
  وغادر الوفد الكويتـــي بعد لقائه هنية امس 
قطاع غزة عبر معبـــر رفح البري مع جمهورية 

مصر العربية. 

 أعلن مدير ادارة خدمة املواطن والعالقات العامة 
بديوان اخلدمة املدنية جاسم الرويس أن ١٩٤٨ مواطنا 
ومواطنة سجلوا بنظام التوظيف اآللي املتبع من قبل 
الديوان وذلك منذ فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة 
والثالثني للتوظيف والتي بدأت في ٢٠١٠/١١/٢٦ وحتى 
يوم اخلميس املوافق ٢٠١٠/١٢/٩ وهم على النحو التالي: 
(ذكــــور ٧٧١ـ  إناث ١١٧٧). وأوضح الرويس ان نظام 
التسجيل مفتوح على مدار الساعة حتى منتصف ليل 
يــــوم اجلمعة املوافق ٢٠١٠/١٢/١٠ وذلك بهدف اتاحة 
الفرصة جلميع الراغبني في العمل بالتسجيل سواء 
من خالل الهاتف (١٣٣) او من خالل استخدام الشبكة 
www. العاملية لنقل املعلومات االنترنت على العنوان

csc.net.kw. وأكد مدير ادارة خدمة املواطن والعالقات 
العامة على ضرورة التزام االخوة واألخوات باملواعيد 
التي مت حتديدها لهم من خالل نظام التسجيل اآللي 
وذلك خالل الفترة الصباحية اثناء الدوام الرســــمي 

من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا في 
مبنى الديوان اجلديد الكائن في الشــــويخ اإلدارية 
(ب) ـ شــــارع املطار، والتوجه الى صالة املراجعني 
الستكمال بيانات التسجيل موضحا انه من الضروري 
اصطحاب املستندات الالزمة ملن يحدد لهم موعد وهي 

على النحو التالي:
  ١ ـ أصل البطاقة املدنية وصورة عنها.
  ٢ ـ أصل املؤهل الدراسي وصورة عنه.

  وبّني الرويس انه على االخوة واالخوات الذين مت 
حتديد موعد لهم ملراجعة الديوان الستكمال اجراءات 
التسجيل ضرورة االتصال على النظام اآللي للتوظيف 
هاتف رقم (١٣٣) للتأكد من موعد املراجعة. كما اشار 
الرويس الى انه على املراجعني الذين لديهم كتب من 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني ومكتب الشهيد واللجنة 
الوطنية لشؤون األسرى مراجعة ادارة االختيار في 

الديوان لتسهيل اجراءات تسجيلهم. 

 الكويت تشارك في أعمال وزراء النقل العرب
 القاهرة ـ هناء السيد

  يتــــرأس وزير املواصــــالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري وفد 
الكويت املشارك في أعمال الدورة االستثنائية 
ملجلس وزراء النقل العرب الذي يعقد إلقرار 
مشروع الربط البحري بني الدول العربية باألردن 

في ١٣ ديســــمبر اجلاري كما يشارك مندوبنا 
الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير جمال 
الغنيم. وصرح محمد بن ابراهيم التويجري 
األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية بان 
هذا االجتماع االستثنائي ملجلس وزراء النقل 
العرب يعقد إلقرار مشــــروع الربط البحري 

بني الدول العربية والــــذي أعدته األكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
وذلك متهيدا لعرضه على املجلس االقتصادي 
واالجتماعي املكلف بإعداد جدول أعمال القمة 
العربية االقتصاديــــة والتنمية واالجتماعية 

(في شرم الشيخ يناير ٢٠١١). 

 بحث محافظ االحمدي الشيخ 
د.ابراهيم الدعيج مع نائب املدير 
العـــام لغرفة جتارة وصناعة 
مدينة «هوشي منه» الڤيتنامية 
نوين هونغ سبل تفعيل التعاون 
التجاري بني البلدين بحضور 
العالقات  املدير لشؤون  نائب 

الدولية نوين تون.
  وقـــال محافظ االحمدي في 
تصريح لـ«كونا» انه اســـتمع 
والوفد املرافـــق خالل زيارته 
ملقر الغرفة الستعراض مفصل 
البيانات  العديد مـــن  شـــمل 
واالحصائيـــات حول الوضع 
االقتصادي ملدينة «هوشي منه» 
انتعاشا وازدهارا  التي تشهد 

اقتصاديا.
الكويت    وعبر عن تطلـــع 
لتعزيز العالقـــات مع ڤيتنام 
التجارية  في شـــتى املجاالت 
واالقتصادية واالســـتثمارية 
وبشكل يرقى للعالقات السياسية 

املتميزة بني البلدين.
انه مت استعراض    واضاف 
الرؤية االستراتيجية لصاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بجعـــل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا وتوضيح توافر 
البيئة واملقومات االقتصادية 
بالبالد والتـــي تدعمها رقابة 
تشريعية وتنفيذية مبا يفسح 
التجاري  امام االنفتاح  املجال 

على العالم.
  وأكد أهمية تعزيز التعاون 
البلديـــن  بـــني  املســـتقبلــي 
الصديقني في قطاعات مختلفة 
كالزراعة والصناعة واخلدمات 
الثقافي والتعليمي  والتعاون 

والبيئي.
  ونقل الشيخ ابراهيم الصباح 
ترحيب املسؤولني في مدينة 
«هوشـــي منه» باملستثمرين 

الكويتيـــني فـــي العديـــد من 
القطاعات، مبينـــا ان البلدين 
وقعـــا عـــددا مـــن االتفاقيات 
الثنائيـــة املتعلقة بتشـــجيع 
وحمايـــة االســـتثمار وأخرى 
تتعلق مبجال الزراعة وجتنب 
االزدواج الضريبي واخلدمات 

اجلوية.
  من جانبه، قال مساعد مدير 
التجارة والصناعة  عام غرفة 
سعود الزيد في تصريح مماثل 
لـ«كونا» ان اللقاء شكل مناسبة 
للوقوف على فرص االستثمار 
ومعرفة القوانني والتشريعات 
املتعلقة بذلك لتشجيع رجال 
االعمـــال بالكويت على القيام 

مبشاريع استثمارية.
  وأضاف انه مت االتفاق على 
اقامة ورشة عمل لتبادل االفكار 

بني املستثمرين في كال اجلانبني، 
وذلك من خـــالل غرفة جتارة 
وصناعة البلدين، مؤكدا الرغبة 
في تطوير العالقات مبا ينعكس 
ايجابا على زيادة وتفعيل حجم 

التبادل التجاري.
  وعبـــر الزيد عـــن تطلعه 
التجارية  العالقـــات  لتوطيد 
واالستثمارية وما يتطلبه ذلك 
الزيـــارات وتعزيز  من تبادل 
الدور الـــذي تقوم بـــه غرفة 
جتارة وصناعـــة البلدين في 
الدفـــع بعالقـــات البلدين الى 

مستويات أرحب.
  وكان محافظ االحمدي قام 
بزيـــارة ميدانيـــة الى متحف 
االنفـــاق «كو تشـــي» والذي 
آثـــار وذكريات  يحتوي على 
احلرب بـــني الواليات املتحدة 

وڤيتنام خالل ستينيات القرن 
املاضي.

  وجتول الشـــيخ د.ابراهيم 
الدعيـــج في أنفـــاق ودهاليز 
املتحف واستمع الى شرح مفصل 
عن نضال الشـــعب الڤيتنامي 
من أجل احلريـــة واطلع على 
وســـائل الكفاح البدائية التي 
كانت تستخدم واالسلحة وآليات 
احلرب التي استخدمت في تلك 

الفترة.
  وأعرب محافظ االحمدي عن 
إعجابـــه باملتحف الذي يعتبر 
أحد الشواهد احلية على حقبة 
مهمة من تاريخ ڤيتنام، متمنيا 
ان ينعـــم الشـــعب الڤيتنامي 
باالستقرار واالزدهار، السيما 
بعد تاريخ مليء بالنضال من 

أجل احلرية. 

 بحث مع نائب مدير عام غرفة التجارة والصناعة في المدينة سبل تعزيز العالقات

 أشاد بالدعم الكويتي للفلسطينيين في القطاع

 ٣ اتفاقيات بـ ٩٠ مليون دينار لمشاريع غاز وكهرباء ومطار الغردقة

 «الشؤون» تحّذر جهات العمل الخيري من نشر أي إعالن دون تصريح مسبق
 بشرى شعبان

  حذر مصدر مســــؤول في وزارة الشؤون املبرات 
اخليرية واجلمعيات من القيام باستغالل هذه االيام 
املباركة والقيام بنشر اي اعالنات جلمع التبرعات دون 
احلصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون. وأكد 
ان فرق تفتيش العمل امليداني ستقوم بجوالت تفتيشية 
في جميــــع املناطق على مراكز املبــــرات وجمعيات 

النفــــع العام وجهات العمل اخليــــري باالضافة الى 
رصد كل ما ينشــــر بالصحف احمللية متهيدا التخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة بشــــأنها. واشار الى ان 
االدارة املختصة ســــتعمل خــــالل االيام املقبلة على 
اعداد تقرير بشأن املخالفات التي رصدت خالل الفترة 
االخيرة الى وكيل الوزارة. وعن االجراءات القانونية 
التي سيتم اتخاذها، اوضح انه توجيه انذارات لتالفي 

املخالفات واغالق احلسابات في البنوك احمللية وفي 
حال االستمرار باملخالفة سيتم سحب التراخيص من 
اجلهات املخالفة. وأكد ان هدف الوزارة حماية العمل 
اخليري من اي شائبة تسيء اليه وليس التضييق 
على اجلهات بل انها تأخذ بالقوانني واالنظمة الواضحة 
التي حتدد اجلهات املسموح لها بجمع التبرعات عبر 

االستقطاعات البنكية. 


