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 أغلبية اجلالية املصرية تطالب باستمرار 
الوسيمي وإلغاء قرار ضم القنصلية إلى السفارة 

 ما حدث في جامعة الكويت مع رئيس الوزراء 
املصري عصام شــــرف قبل ايــــام، كاد ان يتكرر 
خالل لقاء جمع عددا كبيرا من أبناء اجلالية مع 
مساعد وزير اخلارجية املصري للشؤون القنصلية 
محمد عبداحلكم، حيث حتول اللقاء الى حالة من 
الفوضى امام انقسام املشاركني فيه حول بعض 
القضايا. ورغم ان عبداحلكم جنح اكثر من مرة 
في تهدئة احلضور، واملضي باللقاء للوقوف على 
أهم ما يوجه أبناء اجلالية من مشــــكالت للعمل 
على حلها مع مختلف اجلهات املعنية سواء في 
الكويت أو في مصــــر، اال ان تكرار االعتراضات 

واالنقسامات حال دون اكتماله.
  وكان أكثــــر ما آثار االنقســــام بني احلضور 
موضوع ضــــم القنصلية العامة الى الســــفارة 
لتصبح قسما قنصليا فقط ونقل القنصل العام 
السفير صالح الوســــيمي، ومتثل االنقسام بني 
فريق يطرح الكثير من األمثلة واألدلة على كفاءة 
الوسيمي واخالصه وجهوده الكبيرة في خدمة 
أبناء اجلالية، وفريق آخر يصر على ان الثورة 
اســــقطت الدستور والبد من اختيار سفراء جدد 
ميثلون أبناء الشعب.االنقســــامات واالختالفات 
كانت قد بدأت قبل اللقاء مع الســــفير عبداحلكم 
حينما اعترض بعض احلضور على الفتة علقها 
آخرون تؤيد الوسيمي وتطالب ببقائه، وتعالت 
الصيحات وظهرت الفوضى، خاصة في ظل اصرار 
الفريق املعارض على حتميل الوسيمي كل مشاكلهم 
والتي حددوها في مشكلة رواتب املعلمني وعدم 
حصولهم على املستحقات التي أقرها لهم القضاء 
كفارق فــــي الرواتب منذ تعيينهم.وكان الفتا ان 

اغلبية احلضور كانت مع ضــــرورة الغاء قرار 
ضم القنصلية الى السفارة اضافة الى مطالبتها 
باستمرار السفير صالح الوسيمي على رأس البعثة 
الديبلوماســــية القنصلية في الكويت، مشيرين 
الى ان وجود قنصلية عامة شيء مميز للجالية 
املصريــــة، وال يجب ان تتخلــــى عن هذه امليزة، 
مناشدين املجلس العسكري اعادة التفكير في ذلك 
القرار، خاصة مع احلجم الكبير للجالية املصرية 
في الكويت، وما حتققه من جناحات مشــــهودة، 
فضال عن حرص السفير الوسيمي على انتهاج 
سياســــة الباب املفتوح امام اجلميع، وتسخيره 
امكانيات القنصلية خلدمــــة ابناء اجلالية رغم 
النقص الكبير في عدد املوظفني ووجود مستشار 
عمالي واحد.وزاد الفريق الكبير املؤيد للسفير 
الوســــيمي انه اذا كان هنــــاك تقصير فيجب ان 
تتحمله وزارة اخلارجية النها لم تستجب لطلبات 
الوســــيمي املتكررة بزيادة عدد املوظفني بهدف 
تيسير وتسريع معامالت ابناء اجلالية.وامام حالة 
االنقسام هذه لم ميلك السفير محمد عبداحلكم 
اال ان يطالب اجلميع بأال يزايد أحد على وطنية 
اآلخر، فكلنا نحب مصر، وكلنا حريصون على 
مصلحتها، ويجب ان نتحلى مبا تعودنا عليه من 
اخالق، فبلدنا يحتاج الى ان نلتفت الى القضايا 
األهم من التركيز على مشاريع التنمية والبناء 
الى التركيز على دعم االقتصاد وتطوير التعليم 
وبناء املصانع وزيادة االنتــــاج الزراعي. وامام 
االحتقان الشــــديد بني احلضور اضطر السفير 

محمد عبداحلكم الى انهاء اللقاء.
 ٭  مسعد حسني

 السفير محمد عبداحلكم متوسطا طاهر فرحات وصالح الوسيمي في لقاء سابق

 تدعم االقتصاد وتعود بفوائد كبرى على املشاركني فيها 

 في لقاء شهد انقسامًا بني املشاركني فيه

 عبداحلكم: مستندات دوالرية
   للمصريني في اخلارج قريبًا

 أعلن مساعد وزير اخلارجية املصري للشؤون 
القنصلية محمد عبداحلكم عن طرح ســـندات 
دوالرية للمصريني في اخلارج للمساهمة بها في 
دعم االقتصاد املصري واالســـتفادة من عائدها 

في إقامة مشاريع خاصة بهم.
  وزف عبداحلكم البشرى للراغبني في السفر 
الى مصر خالل اإلجازة الصيفية بأن االنتشار 
األمني قد اكتمل بنسبة ٨٠٪ في جميع املناطق، 
وســـتعود األمور األمنية الـــى طبيعتها خالل 
أيام قليلة، مؤكدا انه بإمكان اجلميع االستمتاع 
باإلجـــازة في مصر دون القلق من أي هواجس 

أمنية.
  وأبدى مساعد وزير اخلارجية ترحيبه بأي 
مقترحات من أبناء اجلالية للمساهمة في النهوض 
باالقتصاد املصري وتطوير العملية التعليمية أو 
البحث العلمي باعتبار ان هذه املجاالت حتظى 
بأولوية قصوى حاليا لبناء مستقبل مصر، مؤكدا 

اننا بتنا أمام حتد كبيـــر بعد ثورة ٢٥ يناير، 
والبد مـــن تكاتف جميع أبناء مصر في الداخل 
واخلارج للتفكير في املشاركة مبشاريع كبيرة أو 
صغيرة تعود بالنفع على الدولة وحتقق االزدهار 
املطلوب. وتطرق اللقاء الى ما حتقق من فوائد 
كبيرة جراء فتح معبر رفح، حيث يدخل اخلزينة 
املصرية سنويا من هذا املعبر التجاري نحو ٥ 
مليارات دوالر. وتطرق عبداحلكم الى انه وجد 
تعاونا كبيرا من املسؤولني الكويتيني في مختلف 
الوزارات وحرصهم على دعم مصر ومساندة أبناء 
اجلالية، الفتا الى انه متت االستجابة فورا ملطلبه 
باإلفراج عن مصريـــني مت توقيفهم بعد مباراة 
األهلي والســـاملية، كما كشف عن ان لقاءات مع 
املسؤولني في وزارات الداخلية والعدل والشؤون 
واخلارجية كانت مثمرة جدا، موجها شكره الى 

الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
  مسعد حسني ٭

 تعاون في حب وخدمة مصر
 خالل لقاء السفير محمد عبداحلكم مع أبناء 
اجلالية تواجدت احدى املواطنات الكويتيات 

والتي أكدت على عشقها ملصر والشعب 
املصري، الفتة الى انها ملست كل التعاون 

من السفيرين طاهر فرحات وصالح 
الوسيمي خالل توجهها إلنشاء شركات 

وأعمال لتشغيل املصريني ودعم االقتصاد 
املصري، معلنة انها مستعدة للتجاوب مع 
أي أفكار من شأنها ان تخدم بلدها الثاني 
مصر، مبينة ان رقم هاتفها موجود لدى 

القنصلية وميكن ملن يريد التعاون معها في 
ذلك االتصال بها. 

 خالل حفل استقبال مبناسبة العيد الوطني جلمهورية نيبال الدميوقراطية االحتادية

 املغامس: نسعى  إلى تطوير العالقات مع نيبال على جميع األصعدة

 السفير النيبالي وحرمه مع عدد من احلضور    (أنور الكندري)

املتابعــــة  إدارة   أكــــد مديــــر 
والتنسيق بوزارة اخلارجية خالد 
املغامس أن الكويت تسعى لدعم 
وتوطيد عالقاتها مع جميع دول 
النيبالي  الشــــعب  العالم، مهنئا 
وحكومتــــه بالعيد الوطني، الفتا 
إلى أن نيبال بلد صديق وتربطنا 
به عالقات قدمية نسعى لتطويرها 
على كل األصعدة، مشيرا إلى أنه 
بالرغم من حداثة عمر الســــفارة 
الذي ال يتجاوز العام الواحد إال أن 
الكويت تسعى جاهدة لتوطيد هذه 
العالقات بالتعاون املثمر والبناء 
الذي يعود بالنفع على الشعبني 

الكويتي والنيبالي.
  جاء ذلــــك في مجمــــل كلمته 
للصحافيني خالل حفل االستقبال 
الذي أقامته سفارة نيبال مبناسبة 
عيدها الوطنــــي، والذي يصادف 
يــــوم اجلمهورية في الـــــ ٢٨ من 
مايــــو كل عام، فــــي فندق كراون 
بالزا بحضــــور لفيف من أعضاء 
السلك الديبلوماسي والشخصيات 

العامة.
  وأعــــرب املغامس عن أمله في 
انتعاشة  املقبلة  الفترة  أن تشهد 
في العالقات بني البلدين، متمنيا 
دوام التوفيق واالزدهار للحكومة 

والشعب النيبالي الصديق.
  من جهته أكد سفير جمهورية 
نيبال الدميوقراطية االحتادية لدى 
الكويت مادهوبــــان باوديل على 
تقديره الشــــديد للكويت حكومة 
وشعبا على الدعم الكبير للسفارة 
والبعثة الديبلوماســــية مما زلل 
الكثير مــــن العقبات أمامها، الفتا 
إلى أن افتتاح الســــفارة أسهم في 
البلدين في  العالقات بني  تطوير 
جميع املجاالت، مشيرا إلى أن بالده 
تتطلع ملزيد من التعاون مع الكويت 
خصوصا في املجال االقتصادي، 
من خالل السعي الدائم والدؤوب 
جلذب رؤوس األموال واالستثمارات 

الكويتية إلقامة مشاريع في نيبال، 
باإلضافة إلى سعيهم لتعزيز التبادل 
السياحي بني البلدين، مشيدا بالدعم 
الكويتي  الالمحدود للصنــــدوق 

لتنمية املشاريع في نيبال.
  وردا على ســــؤال حول أعداد 
العمالة النيبالية في الكويت أوضح 
باوديل أن حتى العام املاضي كان 
عدد اجلالية النيبالية حوالي ٤٠ 
ألف نسمة، مشيرا إلى أن أغلبهم 
يأتي دون موافقة احلكومة النيبالية 
عبر احلــــدود املفتوحة مع الهند، 
مستغلني العالقة الطيبة بني نيبال 
والهند، وبالرغم من ان وجودهم 
فــــي الكويت يعتبــــر قانونيا، إال 
انهم بالنســــبة حلكومــــة نيبال 
يعتبرون مخالفني، ألنه ال توجد 
لديهم أوراق رســــمية صادرة من 
النيبالية، الفتا لتزايد  السلطات 
أعداد العمالة النيبالية بعد افتتاح 
السفارة ليصل اآلن ألكثر من ٥٠ 

ألف نسمة.
  وذكر باوديــــل بزيارة رئيس 
جمهوريــــة بالده للكويــــت ابان 
احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية، 
فضال عن زيارة وزير اخلارجية 
والتــــي أثمرت عن توقيع اتفاقية 
جتارية مشتركة لتدعيم العالقات 
الثنائية بني البلدين، مشيرا لزيارات 
مرتقبــــة بني مســــؤولي البلدين 

لتعزيز التعاون بينهما.
  وعن عام ٢٠١١ كعام السياحة 
في نيبال أشــــار باوديل إلى أنه 
يخطط إلقامة معرض للســــياحة 
النيبالية في الكويت قبل أكتوبر 
املقبل وسيدعو عددا من اإلعالميني 
في وسائل اإلعالم الناطقة باللغة 
العربية لزيارة نيبال، معربا عن 
سعادته وشكره حلكومة الكويت 
إلرســــالها ممثل عنهــــا حلضور 
احتفال بالده بالعيد الوطني ويوم 

اجلمهورية.
 ٭  أسامة دياب

 خالد املغامس يشارك السفير النيبالي وحرمه قطع كيكة احلفل

 حضور ديبلوماسي

 ياسويوشي كوميزو: ديبورا لديها قدرة فائقة على كسب محبة اآلخرين

 جونز: الكويت قادرة على مواجهة التحديات بشبابها املتميز
 أقام مركــــز الوعي لتطوير 
الغربية  العربيــــة  العالقــــات 
حفل غداء على شرف السفيرة 
األميركية لدى الكويت ديبورا 
جونز مبناسبة قرب انتهاء عملها 
في الكويت لتوديعها كمبادرة 
شــــكر وتقدير للدور اإليجابي 
الفعال التي قامت به خالل الفترة 
التي خدمتها في الكويت كسفيرة 

لبالدها.
  من جانبها أعربت السفيرة 
امتنانها  ديبــــورا جونز عــــن 
وتقديرها ملركز الوعي على هذا 
التكرمي، مشيدة بالدور الفعال 
الذي يقوم به مركز الوعي من 
مساع لتطوير العالقات وبناء 
التفاهم بني املجتمع  جســــور 
الغربي واملجتمع العربي بطرق 

فعالة وبناءة.
  وأضافت أنها خدمت سنوات 
عديدة في الشرق األوسط ولكن 
الكويت حتتــــل مكانة خاصة 
في قلبها فهي تشعر بأنها بني 
أصدقائها مضيفة: «لقد عملت 
بالكويت ثالث سنوات حملت 
فــــي ذهني صــــورا جميلة عن 
الكويــــت واملجتمــــع الكويتي 
وليس لدي أدنى شــــك في أن 
الكويــــت قادرة علــــى مواجهة 
جميع التحديات التي تواجهها 
بجهــــود شــــبابها املتميز. كما 
أنني على ثقة تامة باســــتمرار 
شــــراكاتنا الثنائيــــة فالكويت 
شريك وحليف استراتيجي في 

السنوات القادمة».
  من جانبه، أشاد د.إبراهيم 
العدســــاني مدير مركز الوعي 
خالل حفل الوداع قائال: «في هذه 

مثل السفيرة األميركية فهي لديها 
قدرة فائقة على كســــب محبة 

اآلخرين».
  وأعرب احلضور عن أمنياتهم 
القلبيــــة الصادقة بــــأن تكون 
القادمة مكللة  الســــفيرة  مهام 
باملزيد من النجاحات في إطار 
مســــيرتها الديبلوماسية. وقد 
حضر احلفل عدد من شخصيات 
املجتمع والسفيران السويسري 

والياباني.
بالذكــــر أن مركز    اجلديــــر 
الوعي لتطوير العالقات العربية 
الغربيــــة منظمة تطوعية غير 
ربحيــــة، هدفها املســــاهمة في 
تعزيز احلوار وتطوير العالقات 
بني اجلانبني العربي والغربي، 
وتقريــــب وجهــــات النظر بني 
الثقافــــة العربية واإلســــالمية 
السمحة والثقافة الغربية، وكذلك 
تعريف الغربي بالتراث الكويتي 
األصيل وذلك من خالل األنشطة 
الثقافية واالجتماعية واخلدمات 

التي يقدمها املركز لرواده. 

املناسبة، نحن نثمن املساهمات 
والدعم املعنــــوي التي قدمتها 
كل من السفيرة ديبورا جونز، 
والســــفارة األميركية بالكويت 
الوعي. وهــــذا االحتفال  ملركز 
تقدير عن الفترة التي خدمتها 
السفيرة، ونحن نتمنى لها مزيدا 
من النجاح املستمر في مهمتها 

القادمة».
  من جهة أخرى، قال السفير 
الياباني، ياسويوشي كوميزو: 
«إن أول لقاء لــــي في الكويت 
الســــفيرة األميركية،  كان مع 
فقد أســــدت لي مــــن النصائح 
واإلرشادات املهمة التي ساعدت 
وســــهلت مهمتي فــــي الكويت 

كديبلوماسي».

  وقال السفير السويسري، 
مايــــكل غوترت: «إننا ال شــــك 
سوف نفقد شخصية كارزمية 

 السفيرة األميركية خالل حفل مركز الوعي لتطوير العالقات العربية ـ الغربية

اأطباء ق�شم الأطفال مب�شت�شفى الفروانية
يتقدمون باأحر التعازي القلبية من

الدكتورة/ نوير ظاهر احلرب�ش

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل والـــدها

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

الهيئـــــة العامــــة للبيئــة

تعلن الهيئة العامة للبيئة عن طرح م�شابقة لت�شميم �شعار 

خا�س بها يعك�س ر�شالة �ر�ؤية الهيئة، كما ت�شرتط الهيئة 

�عدم  �الب�شاطة  �الإب���داع  التميز  ال�شعار  يف  يراعى  اأن 

عاملية.  اأ�  حملية  اأخرى  م�ؤ�ش�شات  �شعارات  من  القتبا�س 

علمًا باأن م�عد امل�شابقة من 6/1 - 2011/6/30.

اقراأ تفا�شيل امل�شابقة على م�قع الهيئة العامة للبيئة

www.epa.org.kw

م�شابقة لت�شميم �شعار خا�س


