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وزير »الكهرباء« يوقع عقد إنشاء محطة حتويل رئيسية في »أبو حليفة« 
ــر الكهرباء واملــاء  ــر النفط وزي  وقــع وزي
الكويتي املهندس عصام املــرزوق عقد انشاء 
وتركيب محطة حتويل رئيسية في منطقة أبو 
حليفة )القطاع - دبليو( بهدف تقوية الشبكة 

الكهربائية في مناطق متفرقة من البالد.
وقالت )الكهرباء( في بيان صحفي أمس 
االربــعــاء ان احملطة التي تبلغ تكلفتها 14 
مليون دينار كويتي )نحو 7ر45 مليون دوالر 

امريكي( بجهد يبلغ )132/11 كيلو فولت( 
تأتي ضمن جهودها الرامية لتسهيل اجراءات 
اخلدمات والبنى التحتية السيما باملناطق 

السكنية اجلديدة.

وأوضحت ان احملطة التي يستغرق تنفيذها 
24 شهرا من تاريخ توقيع تسهم ايضا في 
تعزيز عملية الربط بني محطات الكهرباء 

وتأمني احتياجات الطاقة الكهربائية.

الدعيج يستقبل سفير األردن لدى 
الكويت ويبحث معه التعاون اإلعالمي 

 استقبل رئيس مجلس االدارة واملدير العام لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( ورئيس احتاد وكاالت االنباء 
العربية )فانا( الشيخ مبارك الدعيج مبكتبه أمس 
سفير اململكة األردنية الهاشمية لدى دولــة الكويت 

صقر أبو شتال.
ومت خالل اللقاء بحث ترتيبات انعقاد املؤمتر ال45 
للجمعية العمومية الحتــاد وكــاالت االنباء العربية 
)فانا( الذي تستضيفه وكالة االنباء األردنية )بترا( 
في العاصمة عمان حتت رعاية رئيس الوزراء األردني 

هاني امللقى يومي 22 و23 نوفمبر اجلاري.
وتــنــاول احلــديــث أهمية انعقاد املــؤمتــر فــي هذه 
املرحلة الدقيقة التي تشهد فيها املنطقة العربية 
احداثا سياسية تتطلب تعاونا بني مختلف املؤسسات 

االعالمية العربية لتطوير اخلطاب اإلعالمي.
واعــرب الشيخ مبارك الدعيج عن تقديره لرئيس 
وكالة االنباء األردنية )بترا( فيصل الشبول واسرة 
الوكالة على تقدمي التسهيالت للمؤمتر احتاد وكاالت 
االنباء العربية والتعاون املتواصل إلجنــاح اعمال 

املؤمتر.

ــاد بالعالقات االعالمية املتميزة بني اململكة  واش
االردنية ودولة الكويت وسبل دعمها وحرص اجلانبني 
على توطيدها ملــا فيه مصلحة الشعبني الشقيقني 

وتعزيز التعاون في مختلف املجاالت.
وأشــار الى التزام وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
بدعم عالقات الكويت مع مختلف دول العالم وحرصها 
على ترسيخ سياسة االنفتاح التي تنتهجها الكويت مع 
الــدول الشقيقة والصديقة. وأوضــح ان )كونا( تبذل 
جهودا حثيثة لتعزيز التعاون بني مختلف املؤسسات 
االعــالمــيــة العربية فــي مــواجــهــة االفــكــار املتطرفة 
ومساندة اجلهود الدولية الهادفة الى حتقيق السالم 

واالستقرار في العالم ودعم التواصل بني شعوبه.
من ناحيته اكد السفير أبو شتال أهمية الدور الذي 
يقوم به االعالم الكويتي في توطيد العالقات التاريخية 
بني اململكة االردنــيــة ودولــة الكويت وحرصه على 
زيادة آفاق التعاون ليشمل مختلف املجاالت التي تهم 

البلدين.
وحضر املقابلة نائب املدير العام للشؤون االدارية 

واملالية واالتصاالت عبداحلميد ملك.

الشيخ مبارك الدعيج مستقبال سفير األردن صقر أبو شتال

املبارك يستقبل اخلالد ونائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية البلغارية 

 استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الــوزراء 
ــر  وبحضور النائب األول لرئيس مجلس الــــوزراء ووزي
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد في قصر بيان أمس نائب رئيس 

ــوزراء لالصالح القضائي ووزيــر اخلارجية في جمهورية  ال
بلغاريا الصديقة إيكاترينا زهاريفا والوفد املرافق لها وذلك 
مبناسبة زيارتها للبالد. حضر املقابلة رئيس ديــوان سمو 

رئيس مجلس الــوزراء الشيخة اعتماد اخلالد ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون أوروبا السفير وليد اخلبيزي وسفير دولة 

الكويت لدى جمهورية بلغاريا يعقوب العتيقي.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل اخلالد وإيكاترينا زهاريفا

مؤسسة بريطانية متنح السفير الدويسان 
جائزة لدعمه احلوار بني األديان 

 منحت )مؤسسة ستيرنبرغ اخليرية( البريطانية 
للحوار بني األديــان عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة 
الكويت لــدى اململكة املتحدة خالد الــدويــســان )جائزة 
امليدالية الذهبية اخلاصة( تقديرا جلهوده الكبيرة في دعم 

احلوار بني األديان وبناء جسور التواصل بني الثقافات.
واعرب السفير الدويسان في كلمة له خالل احلفل الذي 
أقيم في مقر سفارة دولة الكويت في لندن أمس االربعاء 
وحضره جمع غفير من رؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد 
من الشخصيات السياسية واإلعالمية البريطانية عن فخره 

بحصوله على هذه اجلائزة.
واشار في هذا السياق الى الصداقة احلميمة التي جتمعه 
مــع السير سيغموند ستيرنبرغ الــذي اســس مؤسسة 
)سيغموند ستيرنبرغ اخليرية( عام 1969« معربا عن 

اعتزازه بالعمل معه سنوات عديدة.
واضاف انه تقاسم مع السير ستيرنبرغ شغفه بتعزيز 
ــان املشترك »بأننا  ــوار بني األديـــان انطالقا من االمي احل

جميعا اخوة في االنسانية التي اوجدها اله واحد«.
وذكــر الدويسان »ان السير سيغموند كــان له اميان 
راسخ في ما ميكن ان حتققه مؤسسته اخليرية من اهداف 
سامية كما انــه كــرس حياته وطاقته ليبني للرأي العام 
اوجه التشابه بني األديــان الثالثة اليهودية والنصرانية 

واإلسالم«.
واعرب عن اسفه لوجود »من يحاربون ويقتلون بعضهم 

بعضا باسم الــديــن« مضيفا »ان ارث السير سيغموند 
سيستمر وسنواصل جميعا العمل معا لتحقيق ما كان 

يكافح من اجله طوال حياته«.
وحول دور دولة الكويت في هذا املجال اكد الدويسان 
ــان لدعم  »ان الكويت تعمل على تعزيز احلــوار بني األدي
السالم واالستقرار حتت قيادة سمو امير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح الذي كرم من قبل منظمة األمم 

املتحدة في سبتمبر 2014 وسمي قائدا للعمل اإلنساني«.
ـــاف »ان دولـــة الــكــويــت تفخر بسجلها احلافل  واض
فــي مــجــال العمل اإلنــســانــي وجــهــودهــا لتعزيز السالم 

واالستقرار«.
من جانبه قال رئيس مقرري اجلائزة مايكل سيغموند 
ستيرنبرغ في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( »ان 
اجلائزة اخلاصة تعد اعترافا مستحقا باجلهود املستمرة 
التي يقوم بها السفير الدويسان منذ فترة طويلة عبر عمله 

الدبلوماسي في عدد من الدول«.
واكد ستيرنبرغ خالل احلفل انه »خالل فترة عمله كان 
الدويسان مثاال متميزا للتسامح والتفكير املستنير بني 

األديان وانه عمل بال كلل في هذا املجال«.
واوضــح ان والــده الراحل سير سيغموند رشحه لهذه 
اجلائزة عام 2010 وان امناء املجلس األعلى للمؤسسة 
الذين يشكلون الهيئة االداريــة للجائزة وافقوا باإلجماع 

وبحماس كبير على تلك التوصية.

وبــني ان الــدويــســان انضم بعد هــذا االستحقاق الى 
مجموعة من الشخصيات الــبــارزة التي منحت )جائزة 
امليدالية الذهبية اخلاصة( وفي مقدمتهم ملكة بريطانيا 
اليزابيث الثانية وزوجها دوق ادنبره االمير فيليب وملك 
املغرب الراحل احلسن الثاني وبابا الفاتيكان الراحل جون 

بول الثاني.
واضــاف ان من بني الذين منحوا اجلــائــزة كذلك ملك 
السويد كارل السادس عشر غوستاف وامللكة صوفيا عقيلة 
ملك اسبانيا خوان كارلوس ورئيسة ايرلندا السابقة ماري 
روبنسون ورئيس أملانيا األسبق الدكتور يوهانز راو 
ورئيس هنغاريا االول ارباد غونيز الى جانب اسماء اخرى 

مشهورة.
وقال ستيرنبرغ ان الدويسان عمل منذ سنوات بشكل 
وثيق على جمع األكادمييني والسياسيني والعلماء ورجال 
الدين للحديث عن االســالم احلقيقي من خالل استضافته 
لقاءات عديدة جمعت مفكرين من مختلف األديــان إلجراء 

مناقشات مثمرة وبناءة.
ــة( هي  ــاص ــزة املــيــدالــيــة الذهبية اخل ــائ يــذكــر ان )ج
جائزة مرموقة اطلقتها املؤسسة عام 1986 ويتم منحها 
لألشخاص الذين قدموا مساهمات استثنائية في مجال 

تعزيز التفاهم بني األديان في اململكة املتحدة وعبر العالم.
كما متنحها لألفراد املتميزين الذين ساعدوا على تعزيز 

السالم والتسامح بني االفراد من مختلف األديان.

جانب من احلضور في احلفل الذي أقيم في مقر سفارة الكويت في لندنخالد الدويسان ورئيس مقرري اجلائزة مايكل سيغموند ستيرنبرغ

أكد أنه تشرف بلقاء سمو أمير البالد

القوني: العالقات املصرية الكويتية قوية ومتميزة
ريا�ض عواد 

 قــام سفير جمهورية مصر العربية اجلديد بدولة 
الكويت السفير طــارق القوني مؤخرا، بتقدمي أوراق 
اعتماده إلى صاحب السمو أمير البالد الشيخ »صباح 
األحمد سفيرا ملصر ومفوضا فــوق الــعــادة لــدى دولة 
الكويت، حيث أشاد سموه خالل اللقاء بعالقة البلدين 
أألخوية مشيدا بقيادة رئيس اجلمهورية، وما حتقق 
ملصر من إجنــازات منذ تولى سيادته مهام منصبه، كما 
تناولت املقابلة العالقات الثنائية، واألوضاع اإلقليمية 

األخيرة وأهمية التنسيق املشترك حيالها.
 وصرح السفير طارق القوني بأنه قد تشرف بتقدمي 
أوراق اعتماده إلى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ 
»صباح األحمد قائد اإلنسانية معربا عن سعادته لتسلمه 
مهام عمله كسفير لبالده في دولة الكويت الشقيقة، مثمنا 
حفاوة االستقبال التي ملسها من اجلانب الكويتي، والتي 
جعلته يشعر بأنه في بلده. وقد أعــرب عن تقديره ملا 
تقدمه دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة من اهتمام 
ورعاية دائمتني ألبناء اجلالية املصرية، الذين يقومون 
بــدور بــارز في بناء أواصــر اإلخــوة وجسور التعاون، 
الفتا إلى وجود تنسيق على أعلى مستوى بني القيادتني 

وزيــارات متبادلة بني املسئولني، وذلك مبا يعكس عمق 
العالقات املتميزة التي تربط ما بني شعبي وحكومتي 

البلدين.
 وقــد أعــرب السفير القوني عن سعادته ببدء مهام 
عمله في الكويت، مباشرة عقب تقدمي أوراق اعتماده، 
باستقبال وزيــر اخلارجية سامح شكري خالل زيارته 
إلي دولة الكويت الشقيقة مؤخرا والتي مت خاللها بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين، واألوضــاع اإلقليمية مع 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ »صباح األحمد« 

و النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ــرة  ــي تــواجــد وزي ــد«، مشيرا إل ــال الشيخ »صــبــاح اخل
التضامن االجتماعي دكتورة غادة والي، للمشاركة في 
مؤمتري: »معاناة الطفل الفلسطيني«، و«ووزراء الشئون 

االجتماعية العرب مؤخرا
 واستطرد القوني موضحا أنه في إطار اهتمام القاهرة 
بتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين في مختلف املجاالت، 
فإن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات املتبادلة 
بني اجلانبيني فضال عن استمرار متابعة أحوال اجلالية 
املصرية بالتنسيق مع البعثة القنصلية واملكتب العمالي. 

السفير املصري طارق القوني 

جمعية »النجاة« تكفل أكثر 
1500 طالب سوري في تركيا  من 

 أعلنت جمعية النجاة اخليرية الكويتية 
أمــس األربــعــاء عــن كفالة أكثر مــن 1500 
طالب وطالبة من الالجئني السوريني في 
مدينتي )هطاي( و)شانلي أورفــا( جنوب 

تركيا.
وقـــال مــديــر ادارة التعليم اخلــارجــي 
باجلمعية ابراهيم البدر الذي يجري زيارة 
ملدرسة )ســاعــد( النموذجية في )شانلي 
أورفا( لـ )كونا( ان اجلمعية ساهمت بفتح 
مدارس في عدة دول منها تركيا اميانا منها 
بــأن تطور وتــقــدم املجتمعات والشعوب 
وازدهــارهــا تتحقق من خــالل االهتمام في 

القطاع التعليمي.
وأضــــاف ان اجلمعية افتتحت ثــالث 
مدارس بتركيا بينها واحدة التحقت بوزارة 

التربية التركية وتولت ادارتها بالكامل في 
حني تعمل مدرستان حتت مظلة اجلمعية 
احداهما في بلدة )الريحانية( في )هطاي( 
وتضم ألــف طالب واألخـــرى فــي )شانلي 

أورفا( ويدرس بها أكثر من 500 طالب.
وأشار البدر الى تلقي الطلبة السوريني 
ــات التعليمية والتربوية  ــدم أفــضــل اخل
التي جتمع بني األصالة واحلداثة والقيم 
االســالمــيــة موضحا ان مــدرســة )شانلي 
أورفا( حققت املرتبة األولى على املدارس في 

املناطق اجلنوبية بتركيا.
وكشف عن موافقة وزارة التربية التركية 
ــة الــنــجــاة اخليرية(  ــدرس على إنــشــاء )م
ــف طــالــب وطالبة  لتستوعب أكــثــر مــن أل
وتكفلها بــرواتــب املعلمني ومستلزمات 

الطلبة بالتنسيق مع هيئة )ساعد( اخليرية 
التركية.

وبــني الــبــدر ان جمعية الــنــجــاة تكفل 
أيضا أكثر من 50 طالبا جامعيا في عدد 
مــن اجلامعات فــي اخلـــارج مــؤكــدا حرص 
اجلمعية على دعم ومساندة هؤالء الطلبة 
الستكمال مسيرتهم التعليمية ليكونوا 
طــاقــات فاعلة تعمل على تــقــدم ونهضة 
بــلــدانــهــم. وشـــدد على اهــتــمــام اجلمعية 
بتقدمي اإلغــاثــة املعيشية لالجئني والتي 
تشمل املأكل واملشرب والعالج الى جانب 
التركيز على اإلغاثة التعليمية والتربوية 
معربا عن شكره ألصحاب األيادي البيضاء 
داعمي األنشطة االنسانية جلمعية النجاة 

 إبراهيم البدر أثناء زيارته ألحد مدارس اجلمعية في تركيااخليرية.


