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سموه استمع إلى شرح حول أهمية املركز وأهدافه وما يقدمه من خدمات صحية وترفيهية

رئيس الوزراء زار مشروع بيت عبداهلل لرعاية األطفال: احلكومة حريصة 
على دعم مؤسسات املجتمع املدني وتوفير اإلمكانات لها للقيام بدورها

ب����دوره أكد وزي����ر الصحة 
د.هالل الساير ان مشروع بيت 
عبداهلل يع����د مفخرة للكويت 
وفك����رة فريدة م����ن نوعها في 

منطقة الشرق األوسط.
وأضاف د.الساير في تصريح 
صحافي عقب زيارة سمو الشيخ 
ناصر احملم����د رئيس مجلس 
الوزراء للمشروع أمس ان »سمو 
رئيس الوزراء جاء بنفسه ليرى 
اخلدمات التي تقدمها جمعيات 
املجتمع املدني في مساعدة وزارة 
الصحة لرعاية األطفال املصابني 
مبرض السرطان والذين ال أمل 

في شفائهم«.
وأوض����ح الس����اير ان بيت 
التي  البيوت  اكبر  عبداهلل من 
الس����رطان في  تعنى مبرضى 
العالم مشيرا الى ان ما مييزه 
عن غيره من البيوت انه صمم 
م����ن البداية على انه س����يقدم 
خدمات منزلية لألطفال املرضى 
بالسرطان بطريقة تناسب احلالة 
النفسية التي يعيشونها جراء 

معاناتهم من املرض.
وذك����ر ان جمعية »كاتش« 
والت����ي تتبنى هذا املش����روع 
كانت تقدم منذ اربع س����نوات 
خدمات ملرضى السرطان الذين 
ال يرغبون في دخول املستشفى 
حي����ث تزورهم في بيوتهم من 
خالل فريق طبي متكامل لتقدمي 

العالج.
وأعلن الوزير الس����اير عن 
افتتاح عيادة خارجية في بيت 
عبداهلل قبل شهر رمضان املقبل 
ومن ثم سيبدأ البيت في استقبال 

األطفال املرضى.
وأفاد بأن تكلفة هذا املشروع 
تقدر بحوالي 12 مليون دينار 
عبارة عن تبرع����ات من أفراد 
ومؤسس����ات وجمعيات مدنية 
ان املشروع اليزال  الى  مشيرا 

بحاجة الى تبرعات أخرى.

املشروع اإلنساني.
وأشاد سموه في ختام زيارته 
بهذا املش����روع الذي يهدف الى 
تقدمي الدعم والرعاية الصحية 
لألطفال املرضى في جو عائلي 
حميم مؤكدا عل����ى اهمية هذه 

التجربة اإلنسانية الفريدة في 
توفير العناية الصحية الشاملة 
النفس����ية واحلياة  والراح����ة 
الكرمية لهذه الشريحة الغالية 
على نفوسنا جميعا وتقدمي الدعم 
املعنوي لذويها متمنيا للقائمني 

على املشروع التوفيق والنجاح 
في خدمة ابناء الكويت.

وأكد سموه حرص احلكومة 
على دع����م جميع مؤسس����ات 
املجتم����ع املدن����ي الت����ي تقوم 
باألعم����ال اإلنس����انية وتوفير 

مختلف الوس����ائل واالمكانات 
التي متكنها من القيام بدورها 
في خدمة املجتمع وأبنائه مشيرا 
الى ان أبناء الكويت جبلوا على 
حب اخلير واملبادرة الى األعمال 

التطوعية التي تفيد املجتمع.

قام سمو الشيخ ناصر احملمد 
ال����وزراء أمس  رئيس مجلس 
بزيارة مش����روع بيت عبداهلل 

لرعاية األطفال.
ورافق سموه خالل الزيارة 
وزير الصحة د.هالل الس����اير 
واملستشار بديوان سمو رئيس 
مجل����س الوزراء د.إس����ماعيل 
الشطي واملستشار بديوان سمو 
الوزراء فيصل  رئيس مجلس 
احلجي واملستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
د.رشا الصباح وكبار املسؤولني 
بديوان س����مو رئيس مجلس 

الوزراء.
واستمع س����موه الى شرح 
من الس����يدة مارغريت الساير 
صاحبة فكرة املشروع عن أهمية 
هذا املرك����ز التطوعي وأهدافه 
واخلدمات الصحية والترفيهية 
التي سيوفرها لألطفال املرضى 
الذين يعانون من ظروف صحية 
غير قابلة للش����فاء معربة عن 
شكرها وتقديرها لصاحب السمو 
األمير على توجيهاته الكرمية 
مبن����ح األرض املقام عليها هذا 

جانب من اجلولةسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ود.هالل الساير وفيصل احلجي ود.إسماعيل الشطي ومارغريت الساير وشرح حول املشروع

سمو رئيس الوزراء ود.هالل الساير ومارغريت الساير مع طاقم املركز

األمير هنأ 
الرئيس اإليطالي 

بالعيد الوطني

رئيس الوزراء تسلم 
كتابًا  من املشعان

بعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية 

تهنئة الى الرئيس جورجو 
نابوليتانو رئيس اجلمهورية 
االيطالية الصديقة عبر فيها 

سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة 
ودوام العافية. وبعث سمو 

نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس جورجو 

نابوليتانو رئيس اجلمهورية 
االيطالية الصديقة ضمنها 

خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 

له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
االحمد ببرقية تهنئة مماثلة.

استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء 

أمس محمد املشعان حيث 
اهدى سموه نسخة من كتاب 

مصور بعنوان رحلة سعد 
يشمل صورا تذكارية موثقة 
ملسيرة األمير الوالد املغفور 

له الشيخ سعد العبداهلل.

أكد تطور العالقات بني البلدين على أسس من القيم املشتركة

بورحمة: الكويت شريك في رأسمال عدة 
وفد أممي يزور الكويت لإلشرافمؤسسات إغاثية ومّولت 26 مشروعًا بالسنغال

على تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة

حيات: الكويت تعتبر الشريك التجاري
الـ 11 في الشرق األوسط بالنسبة للمكسيك

أشاد س����فيرنا لدى الواليات املتحدة املكسيكية 
سميح جوهر حيات بعمق ومتانة العالقات الثنائية 
بني الكويت واملكس����يك، مؤكدا ان هذه العالقات متر 
بأزهى مراحلها حاليا، حيث بدأت تترسخ وتتطور 
منذ الزيارتني املهمتني اللتني قام بهما س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد للمكسيك في 

شهري يوليو وسبتمبر من العام املاضي.
جاء ذلك في مقابلة صحافية خاصة مع الس����فير 
حيات نش����رتها صحيفة »اليونيفرسال« املكسيكية 
اليومية واسعة االنتشار التي تأسست منذ أكثر من 
مائة عام على صدر صفحاتها أمس. وذكرت الصحيفة 
ان السفير حيات استطاع في وقت قياسي إعداد ست 

اتفاقيات لتوقيعها مع احلكومة الفيدرالية املكسيكية 
في مجاالت األمن والصحة والزراعة والثقافة والفنون 
والتعليم والسياحة باالضافة الى فتح مجال االستثمار 
لرجال االعمال املكسيكيني في املشاريع االقتصادية 

في بالده مبا في ذلك الصناعة النفطية. 
وأضاف الس����فير حيات ان العالقات الثنائية بني 
البلدين بدأت منذ عام 1975 وتعتبر حاليا في قمتها 
وفي أفضل مراحلها. وذكرت الصحيفة ان الكويت تعتبر 
الشريك التجاري ال� 11 في الشرق االوسط بالنسبة 
للمكسيك، اال ان الصحيفة أكدت ان »السفير حيات 
مصر على أن مهمته هي ان تصبح دولته الش����ريك 

التجاري االول للمكسيك«.

الصندوق الكويتي يساهم في متويل محطة 
كهرباء جنوب حلوان بـ 200 مليون دوالر

ديوان اخلدمة يسأل »الكهرباء« عن تسليمها 
160 سيارة ملوظفيها دون وجه حق

رصد ديوان اخلدمة املدنية مخالفة على وزارة 
الكهرباء واملاء تتعلق بتسليم 160 سيارة ملوظفني 
دون وج���ه حق حيث طلب الدي���وان من الوزارة 
إيضاح األسس واملعايير التي على أساسها مت صرف 
هذه الس���يارات وقال مصدر مطلع في الوزارة ان 
ديوان اخلدمة بعث بكتاب الى الوزارة يستوضح 
فيه مخالفتها بتس���ليم السيارات ملوظفني ليسوا 
بحاجة اليها ألداء مهامه���م الوظيفية مبا يخالف 

مع القوانني.
من جهة اخ���رى قال املصدر ان جلنة احلد من 
السرقات واتالف منشآت وزارة الكهرباء واملاء والتي 
مت تشكيلها مؤخرا سوف جتتمع األسبوع املقبل 
لوضع آليات جديدة للمحافظة على مرافق ومنشآت 

الوزارة ومواجهة ظاهرة السرقات التي تواجهها 
العدي���د من مباني ومرافق الوزارة خاصة النائية 
منها. ومن املقرر ان تناقش اللجنة إمكانية االستعانة 
بأجهزة مراقبة للمحطات والكيبالت واس���تعمال 
اقفال من نوعية خاصة يصعب فتحها او التعامل 
معها كما ستتم مناقشة االعتماد على التكنولوجيا 
احلديثة حيث سيتم وضع رقم سري جلميع قطع 
الغيار واألدوات املستعملة داخل احملطات ومنشآت 
الوزارة بحيث ميكن اكتش���افها هذا باإلضافة الى 
االستعانة بأنظمة انذار مبكر للحرائق في محطات 
التحويل ملواجهة احلرائق التي قد تنجم عن الضغط 

الكهربائي او اي اسباب اخرى.
دارين العلي  ٭

107 آبار سطحية و10 آبار ارتوازية 
في شتى مناطق السنغال ودعم 
وكفالة 1900 يتيم ومستمر في هذه 

االنشطة حتى اآلن دون توقف.
وأكد السفير بورحمة أن آفاق 
العالقات بني الدولتني تنطلق من 
قاعدة صلبة من التاريخ والقيم 
املشتركة، هي آفاق رحبة وواعدة 
سواء على املستوى السياسي أو 
االقتصادي أو االستثماري، وترسخ 

ذلك على النحو التالي: 
٭ تنش���يط الديبلوماس���ية في 
إطارها الثنائي وعلى مس���توى 
منظمة املؤمتر اإلس���المي واألمم 

املتحدة.
٭ تفعيل الديبلوماسية البرملانية 
والشعبية من خالل جلنتي الصداقة 
في مجلس األمة واملجلس الوطني 

السنغالي.
٭ تنشيط العالقات االقتصادية 
واالس���تثمارية وذلك بتوس���يع 
دور القط���اع اخلاص الى جانب 
مساهمات القطاع العام في البلدية، 
وختم السفير بورحمة حديثه بأن 
التعاون بني الكويت والس���نغال 
جاء نتيجة العديد من االجنازات 
والتواصل بني القياديني التي تصب 

في صالح الشعبني.
داعيا رجال االقتصاد واالعمال 
والتجار الكويتيني الى االستثمار 
والدخول باملشاركة في املشاريع 
املتعددة من خالل تهيئة االرضية 
السليمة من قبل القيادة السياسية 
ف���ي الس���نغال ف���ي ترحيبه���ا 
باملستثمرين الكويتيني، مما سيزيد 

آفاق التعاون بني البلدين.
داكار ـ د.بدر الخضري  ٭

هذا الصدد إلى دور الكويت املميز 
في عام 1989 عندما س���اهمت في 
الواسطة بني السنغال وموريتانيا 

لتجاوز خالفتهما.
وذكر أيضا أن القيادة السياسية 
والشعب الكويتي ال ينسى الدور 
املميز للس���نغال وتضامنها مع 
الكويت وادانتها االحتالل العراقي 

الغاشم في عام 1990.
وحتدث السفير بورحمة عن 
النش���اط االقتصادي للصندوق 
الس���نغال  الكويتي للتنمية في 
من خالل مساهماته ومساعداته 
للسنغال ودعمها بالقروض واملنح 
املالي���ة في متويل 26 مش���روعا 
بتكلفة جتاوز 319 مليون دوالر 
حتى عام 2010، حيث غطت هذه 
املشاريع قطاعات البنية والطرق 
والكهرباء ومياه الش���رب والري 
والزراعة واإلصالح االقتصادي 
والصيد البحري وحماية الطبيعة 

اخلالبة في هذه الدولة.
وكشف أن الكويت شريك في 
رأسمال مؤسسات إمنائية، كالبنك 
اإلسالمي للتنمية، والبنك األفريقي 
للتنمية، واملصرف العربي للتنمية 
االقتصادية في افريقيا والصندوق 
االفريقي للتنمي���ة، والصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة 
التنمية الدولية واملؤسسة العربية 

لضمان االستثمار.
وقال السفير د.حمد بورحمة 
ان بي���ت الزكاة زاول نش���اطاته 
الس���نغال بدءا من  اخليرية في 
فبراير 1988، حي���ث له دور في 
بناء 91 مسجدا و7 مدارس عربية 
إسالمية و4 مستوصفات وحفر 

يشارك وفد زائر من جلنة االمم 
املتحدة للتعويضات واملراجعني 
املستقلني االحد املقبل في اجتماعات 
االمان����ة العامة للجن����ة املركزية 
لالش����راف على تنفيذ املش����اريع 
البيئة  املتعلق����ة باعادة تأهي����ل 
»نقطة االرتباط الوطنية الكويتية« 
خالل الفترة م����ن 5 إلى 9 يونيو 

اجلاري.
وق����ال رئيس االمان����ة العامة 
للجنة املركزي����ة بالتكليف خالد 

اخلميس انه سيتم اطالع املراجعني 
املستقلني ووفد االمم املتحدة برئاسة 
السكرتير التنفيذي د.مجتبى كزازي 
على الشروط املرجعية ومراجعتها 
البداء الرأي فيها متهيدا العتمادها 
واملوافقة عليها حتى يتسنى لالمانة 
االفراج عن املبالغ احملجوزة لدى 
االمم املتح����دة واملطلوبة لتنفيذ 
هذه املشاريع. واضاف اخلميس 
ان هذه اخلط����وة تعتبر من اهم 
اخلطوات التي تؤكد جناح الكويت 

ف����ي تطبيق متطلبات جلنة االمم 
املتحدة للتعويض����ات والتزامها 
بالضوابط واملعايير التي حددها 
القرار )269/2011( بشأن اجراءات 
متابعة برنامج تنفيذ املش����اريع 
البيئ����ة. كما سيش����ارك في هذه 
االجتماعات جميع اجلهات املسؤولة 
عن تنفيذ املشاريع املتعلقة بالبيئة 
مع وفد االمم املتحدة للتعويضات 
واملراجعني املستقلني في اجتماعات 

مماثلة.

القاهرة � كونا: وقع الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية مع 
وزارة التعاون الدولي املصرية امس 
اتفاقا لتمويل مشروع كهرباء جنوب 

حلوان ب� 200 مليون دوالر.
وش����دد مستش����ار الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية نواف 
املهمل في تصريح ل� »كونا« على 
اهتمام الصندوق بدفع املس����يرة 
االقتصادية ف����ي مصر قبل وبعد 
ث����ورة 25 يناير. وأع����رب املهمل 
عن أمله في اس����تعادة االقتصاد 
املصري عافيته من جديد، موضحا 
ان مشروع محطة كهرباء جنوب 
حلوان من املش����روعات الضخمة 
حيث ستتعدى طاقته 1950 ميغاوات 
متوقعا االنتهاء من املشروع مع 

بداية عام 2016.
وأكد املهمل على عمق العالقات 
الكويتية � املصري����ة التاريخية، 

موضحا ان الصن����دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية شريك رسمي 
وفعال في دعم املش����روعات التي 
تطرحه����ا وزارة التعاون الدولي 
على الساحة املصرية في مختلف 

املجاالت التنموية.
وأشار الى أن الصندوق الكويتي 
م����ن اجلهات الداعمة الرئيس����ية 
ملش����روع كهرباء جنوب حلوان، 
الفتا الى مساهمة الصندوق العربي 
لإلمناء االقتص����ادي واالجتماعي 

مببلغ 55 مليون دينار اخرى.
وحضر توقيع االتفاق باألحرف 
األولى م����ن اجلانب الكويتي عدد 
م����ن املستش����ارين االقتصاديني 
واملهندس����ني للصندوق الكويتي 
للتنمي����ة ومن اجلان����ب املصري 
وكيل وزارة التعاون الدولي محمد 
همام وممثلون عن الشركة القابضة 

لكهرباء مصر.

أكد س���فيرنا لدى الس���نغال 
د.حمد بورحمة ان العالقات بني 
الكوي���ت وجمهورية الس���نغال 
انطلقت منذ استقاللها في أوائل 
الستينيات على قاعدة متينة من 
القيم املشتركة وتبادل االعتراف 

السياسي بينهما.
الس���فير بورحمة  وأض���اف 
في تصريح خ���اص ل� »األنباء« 
التاريخية بني  العالق���ة  أن هذه 
البلدين جتسدت في عدة مواقف 
ومناسبات ولقاءات وكان هناك 
تطابق في وجهات النظر في العديد 
من القضايا منها قضية فلسطني 
واالحتالل االس���رائيلي للقدس 
الشريف، وقضايا الدول النامية 
ف���ي إطار منظم���ة األمم املتحدة 
وحركة عدم االنحياز، مشيرا في 

د.حمد بورحمة

نواف املهمل

العنزي قّدم أوراق اعتماده 
ألمني عام »آسيان«

ممثاًل دائمًا للكويت

الهديبان: على السلطتني 
االبتعاد عن اخلالفات

حذر الناشط السياسي يوسف الهديبان من تداخل 
اختصاصات وصالحيات الس���لطتني التش���ريعية 
والتنفيذية. وأضاف ان الواجب على اعضاء السلطتني 
وضع الكويت ومستقبلها فوق كل اعتبار واالبتعاد 
عن اخلالفات الش���خصية. وق���ال ان من باب أولى 
االلتفات الى مصلحة الكويت وتنمية مواردها حتى 

تعود درة ولؤلؤة اخلليج مرة أخرى.
وتابع ان األوضاع احمليطة أصبحت حرجة جدا 
وال نحت���اج خاللها اال لوحدة الصف وتقارب اآلراء 
وااللتفاف حول أسرة آل الصباح بقيادة ربانها صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

كواالملب���ور � كونا: قام س���فيرنا لدى جمهورية 
اندونيسيا ناصر العنزي بتقدمي اوراق اعتماده الى 
د.سورين بوتسوان امني عام رابطة دول جنوب شرق 
آسيا »اسيان« ممثال دائما للكويت لدى الرابطة وذلك 

في مقر االمانة العامة للرابطة في جاكرتا.
وعبر العنزي في تصريح ل� »كونا« أمس عن بالغ 
شكره وتقديره المني عام الرابطة ودوره املميز في 
حتقيق التواصل والتعاون بني دول الرابطة ودول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
ونقل الس���فير العنزي إلى د.بوتسوان حتيات 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، مشيرا الى اهتمامه اخلاص بترسيخ 
وتشجيع التعاون بني املنظمتني معبرا عن استعداده 
لتقدمي كل ما بوس���عه من جهد وعمل لدعم وتقوية 

هذه العالقة في شتى املجاالت.
م���ن جهة اخرى أعرب األمني العام آلس���يان عن 
س���عادته البالغة بهذه اخلطوة التي تعتبر انطالقة 
نحو الشراكة املميزة بني املنظمتني مبا يحقق التقدم 

واالزدهار لشعوب دول املنظمتني.
ومتنى بتسوان للسفير العنزي التوفيق والنجاح 
لتحقيق االهداف املشتركة وحّمله حتياته الى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومتنياته 
لسموه بالصحة والعافية معبرا عن سعادته لنجاح 

الفحوصات الطبية التي أجراها سموه.

السفير ناصر العنزي مقدما أوراق اعتماده إلى د.سورين بوتسوان

الساير: افتتاح عيادة 
خارجية في بيت 

عبداهلل قبل رمضان 
املقبل


