
 14  محليات  االثنين  ٨  نوفمبر  ٢٠١٠   
 «الهالل األحمر» كرمت أعضاء السلك 

الديبلوماسي والمكاتب الملحقة في باكستان
 كرم مدير عام جمعية الهـــالل األحمر نبيل احلافظ أعضاء 
السلك الديبلوماســـي واملكاتب امللحقة في باكستان، وذلك ملا 
قدموه من تنسيق وتعاون وتذليل جميع الصعوبات للفريق 
امليداني جلمعية الهالل األحمر لكي يستطيع إيصال املساعدات 

اإلنسانية للمتضررين في باكستان.
  وحضر حفل التكرمي ســـفيرنا لدى باكستان نواف العنزي 
ورئيس بعثة جمعية الهالل األحمر الكويتي مســـاعد راشـــد 

ورئيس املركز اإلعالمي في اجلمعية خالد الزيد.
  وأشاد احلافظ في كلمة له بعد تقدمي الدروع التقديرية ألعضاء 
السلك الديبلوماســـي واملكاتب امللحقة باجلهود التي بذلوها، 
مشيرا الى انهم كانوا خير سند للفريق امليداني جلمعية الهالل 
األحمر الكويتي، مالفتا الى التسهيالت التي قدموها للفريق لدى 
قيامه مبهامه اإلنسانية واخليرية والعمل على تذليل العقبات 

أمام اي مشاريع او برامج إغاثية.
  وأعرب عن شكره وتقديره ملا لقيه فريق الهالل األحمر خالل 
فترة عمله في باكستان من تعاون مثمر لتحقيق وإجناز أعمال 
الفريق على الوجه الذي يشرف الكويت ويرفع اسمها عاليا في 

جميع احملافل الدولية.
  وقال احلافظ ان الكويتيني العاملني في اخلارج يبذلون قصارى 
جهدهم من اجل رفع مكانة وسمعة الكويت، ويتفانون بعملهم 
مـــن خالل مد يد التعاون مع اجلهات اخليرية التي من ضمنها 

جمعية الهالل األحمر الكويتي فلهم كل التقدير واالحترام.
  وذكر انه منذ أكثر من شهرين وبعد موجة الفيضانات التي 
ضربت باكستان حترك فريق الهالل األحمر الكويتي وانتشر في 
مساحات عريضة في باكستان يقدم مواد اإلغاثة للمتضررين 
في أكثر األقاليم تضررا من الفيضانات مبســـاعدة وتنســـيق 
مباشـــر من سفارتنا هناك وعلى رأسها السفير نواف العنزي 
ومبساعدة إخوانه باملكاتب األخرى استطاع الفريق الوصول 

الى املتضررين وتقدمي املساعدات اإلنسانية لهم يدا بيد.
  وأكد ان الكويت تأتي في طليعة الدول التي تسارع الى مد 
يد العون واملساعدة الى كل من يحتاج إليها في أوقات الكوارث 
واألزمات وقد كانت في مقدمة الصفوف حينما تعرضت باكستان 
لكارثة الفيضانات املدمرة االخيرة وقدمت أنواع املساندة املمكنة 
كلها ومازالت، من اجل تخفيف آثار الكارثة والتعامل مع نتائجها 

وتداعياتها السلبية.
  واختتـــم احلافظ كلمته بأن الكويت ظلت والتزال ســـباقة 
الـــى عمل اخلير وتقدمي العـــون للمحتاجني في كل مكان ولها 
بصمات إنسانية واضحة على الكثير من الدول التي تعرضت 

للكوارث الطبيعية. 

 تكرمي امللحق الديبلوماسي نواف األنصاري 

(متين غوزال)  عبداحملسن املزيدي متحدثا خالل االجتماع املزيدي متوسطا وكالء النقل واملواصالت في دول التعاون  

 المزيدي: تخصيص موقعين شمال وجنوب الكويت 
لتنفيذ مشروع السكك الحديدية بين دول التعاون 

 فرج ناصر
  أعلن وكيل وزارة املواصالت عبداحملسن املزيدي 
ان اخلطوات الفعلية ملشروع السكك احلديدية بدأت 
على أرض الواقع، وقال: مت وضع كراسة املواصفات 
للمستشار املكلف من قبل اجلهاز الفني للمبادرات 
حيث ستكون هناك نقطتان لسكك احلديد األولى في 
شمال البالد واألخرى في منطقة النويصيب احلدودية 
حرصا على ربط املسافرين بدول املجلس والعراق 

وصوال إلى الدول األوروبية.
  وأضاف املزيدي فــــي تصريح للصحافيني عقب 
االجتماع الرابع عشر للجنة وكالء النقل واملواصالت 
لدول مجلس التعاون اخلليجي أمس ان دول املجلس 
قطعت شــــوطا كبيرا في مشروع السكك احلديدية 
حيث وصلنا الى مرحلة التصاميم واالتفاق على أن 
تقدم الدول األعضاء احتياجاتها املتوقعة، مشيرا الى 
ان مشروع إنشاء هيئة للسكك احلديد على مستوى 
اخلليج متت إحالته للجنة الفنية واملالية في األمانة 

العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي.
  وكشف املزيدي عن ان اجلدوى االقتصادية لتكاليف 
ربط الســــكك احلديدية على مستوى اخلليج بلغت 
١٠ مليارات دوالر، مبينا ان االجتماع سيناقش طلب 
اليمن لالنضمام الى مشروع السكك احلديدية عبر 
عّمان بطول ١٤٠٠ كيلومتر فضال عن رغبة اجلمهورية 
اإليرانية واليمن لالنضمام الى مذكرة تفاهم الرياض 

املتعلقة باشتراطات السالمة للسفن.
  وقال انه ســــيتم بحث إنشاء معاهد ومؤسسات 
تدريبية على مستوى اخلليج لتدريب املواطنني نظرا 
ألننا بحاجة الى كفاءات في القطاع البري باالضافة 

الى تفعيل املادة اخلاصة بتشجيع استثمار القطاع 
اخلاص في مشاريع النقل ومناقشة دليل الهندسة 
املرورية وتفعيله على مستوى اخلليج.ونفى املزيدي 
التطرق الى قضية الطرود البريدية خالل االجتماع، 
قائال: ان االجتماع متعلق بقطاع النقل، موضحا ان 
األمر ستتم مناقشته في اجتماع وكالء البريد الشهر 
املقبل. وكان وكيل وزارة املواصالت عبداحملسن املزيدي 
قد أفتتح االجتماع التحضيري للجنة وكالء وزارات 
النقل واملواصالت بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية أمس والذي تستضيفه الكويت.

  اجتماع تمهيدي

  وقال املزيدي ان االجتماع التمهيدي ما هو إال ممهد 
النعقاد االجتماع الرابع عشر للجنة الوزراء للتصديق 
على ما ســــيتم اتخاذه من قــــرارات وتوصيات تهم 
اجلميع، متمنيا ان تكلل اجلهود بالتوفيق والنجاح 
للنهوض بقاع النقل واملواصالت بدول املجلس ومبا 
يعــــود باخلير والرفاه على دول وشــــعوب بلداننا 

ويحقق أهداف اجتماعنا.
  وأشــــار املزيدي ان دول وشعوب املنطقة تعقد 
أهمية خاصة على ما سيتم التوصل إليه من اتفاق 
بني دول املجلس في شــــأن املواضيع املدرجة على 
جدول األعمال حيث انها تؤسس إلنشاء العديد من 
املشاريع الهامة على مستوى منطقة اخلليج العربي 
السيما وانها مشاريع تنموية وخدمية من شأنها ان 
متهد ألرضية صلبة في آفاق التجارة واالقتصاد وفي 
انتعاش البيئة االستثمارية املطلوبة اضافة الى ما 
سيعكسه كل ذلك على شعوب دول املجلس من سهولة 

االنتقال واحلركة والتواصل االجتماعي.
  وبني ان استكمال الدراسات حول إنشاء مشروع 
سكة حديد تربط دول املجلس والذي سيتصدر البحث 
في االجتماعات هو بال شك مشروع رائد ومتميز في 
حالة تنفيذه واالنتهاء منه ليبدأ عمل السكة احلديد 
في العام ٢٠١٧ حيث ستربط اخلليج في مرحلة من 
املراحل طوال من ســــلطنة عمان الــــى الكويت ومن 
الكويت الى العراق وصوال الى البالد الشرقية باجتاه 
جمهورية ايران اإلســــالمية ودول شرق آسيا والى 

تركيا ودول القارة األوروبية شماال.

  فرق هائل

  وأكد املزيدي ان ذلك من شأنه ان يحدث فرقا هائال 
في شــــؤون التجارة والنقل والسفر عن طريق البر 
وبأسرع الطرق والوسائل احلديثة حيث ان القطارات 
التي سيتم تســــييرها على خطوط السكة بنوعيها 
النقالة للبضائع والركاب ســــتحرص دول املجلس 
على أن تكون متوافقة مع أرقى املواصفات العاملية 
املعمول بها في الدول املتقدمة سواء من حيث سرعة 
تسييرها وسهولة انتقالها من دول خليجية الى أخرى 
ومقاييس األمان املتوافرة فيها أو من حيث الراحة 

التي ستوفرها الكابينات اخلاصة بالركاب.
  وقال ان بحث إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل 
بدول املجلس ودراسة تكامل وسائط النقل بني بلداننا 
وعالقتها بدول اجلوار ووضع اآلليات لتفعيل املادة 
٥ – ١٢ مــــن االتفاقيــــة االقتصادية بني دول املجلس 
لتعزيز بيئة االستثمار وتشــــجيع اقامة املشاريع 
املشتركة وكذلك ما يتعلق بالنقل البحري ودراسة 

توصيات جلنة سلطات املوانئ واإلدارات البحرية 
اخلاصة بسالمة املالحة البحرية والذي ال يقل أهمية 
عما ذكرناه في شؤون النقل البري حيث ان ذلك يساهم 
في حتقيق التكامــــل في جميع املجاالت ويصب في 

خدمة املصلحة العامة لشعوب ودول املجلس.
  من جانبه قال مدير املواصالت في األمانة العامة 
لــــدول مجلس التعاون اخلليجي إبراهيم الســــبتي 
ان دول املجلس خطت خطــــوات متقدمة في مجال 
جتهيز البنية األساسية للنقل واملواصالت مما جعلها 
في مصاف الــــدول املتقدمة في هذا املجال احليوي، 
مضيفا اننا نتطلع دوما للعمل من أجل حتقيق املزيد 
من اإلجنازات خلدمة مســــيرة التقدم والنجاح ومبا 
يحقق آمال وتطلعــــات قادتنا ومواطنينا للنهوض 
بحاضرنا وتوفير سبل ومقومات بناء مستقبلنا. وأكد 
السبتي ان جدول أعمال االجتماع حافل بالعديد من 
املواضيع الهامة التي تأتي استكماال ملا مت بحثه في 
االجتماعات السابقة ومنها على سبيل املثال مشروع 
انشاء سكة حديد لدول املجلس واعداد دراسة انشاء 
قاعــــدة معلومات قطاع النقل وأخــــرى عن التكامل 
بني الدول األعضاء في مجــــال النقل وغير ذلك من 

املواضيع الهامة.
  من جانبه قال وكيل وزارة املواصالت في مملكة 
البحرين الشيخ محمد آل خليفة ان وكالء النقل في 
دول مجلس التعاون اليزالون يستكملون الدراسات 
اخلاصة بالسكك احلديدية واملستمرة منذ ٣ سنوات، 
مؤكدا ان هناك رؤية لتشغيل القطارات بحيث يتولى 
ذلك األمر شركة واحدة على ان تكون املواصفات واحدة، 

أما على مستوى التنفيذ فكل دولة على حدة.

 بحـث طلـب اليمـن االنضمـام إلـى المشـروع عبـر عمـان بطـول ١٤٠٠ كيلومتـر

 خالل االجتماع التحضيري للجنة وكالء النقل والمواصالت بدول التعاون
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