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بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلى أخيه 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر 
الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
آل ثاني احلكم في البالد، مشيدا سموه 
باإلجنازات التنموية البارزة التي حققتها 
دولة قطر الشقيقة في جميع املجاالت، 
ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية 
ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكرمي كل 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
الســمو الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه 
خالــص تهانيه مبناســبة ذكرى اليوم 
الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة 
الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني 
احلكم في البالد، متمنيا لسموه موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كما دبعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى م.فاطمة 
هاني الزلزلة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة حصولها على جائزة 
«أبطال األرض الشباب» لعام ٢٠٢٠ في 
مبادرتها «إيكو ستار» عن منطقة غرب 
آسيا من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
متمنيا سموه لها كل التوفيق والنجاح 
لإلسهام في رفع راية الوطن الغالي في 

احملافل اإلقليمية والدولية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى م.فاطمة هاني 
الزلزلة ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة حصولها على جائزة «أبطال 
األرض الشباب» لعام ٢٠٢٠ في مبادرتها 
«إيكو ستار» عن منطقة غرب آسيا من 
قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة متمنيا 

سموه لها كل التوفيق والنجاح.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيــس مجلس الــوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.
وكانــت املخترعة م.جنان الشــهاب 
فازت مبيداليتني ذهبيتني وجائزة للتميز 
خالل مشاركتها في معرض «كاوشيونغ» 

«كاوشيونغ» الدولي السابع لالختراع 
والتصميم الهندســي جاء بعد فوزها 
بجائزتني وميدالية ذهبية في معرض 
«تورنتو» الدولي لالختراعات في كندا 
فــي أغســطس املاضي عــن اختراعها 
«مؤسســة الكترودس» إلنتاج اخلاليا 
الكهربــاء  الكهرومغناطيســية لبــث 

الالسلكية عن بعد.
وذكــرت أن هــذا املعــرض يعتبــر 
منصة مهمة للمخترعني في قارة آسيا 
لعرض أفكارهم ومشاريعهم البحثية 
واختراعاتهــم اجلديدة إذ يشــارك في 
أعمال الدورة الســابعة للمعرض اكثر 
مــن ٥٠٠ مخترع من أكثر من ٢٦ دولة 

من بينها الكويت.
وأوضحت الشهاب أن هذه املرة األولى 
التي تشــارك فيه مخترعة كويتية في 
معــرض «كاوشــيونغ» الدولي، حيث 
قابلت جلنة التحكيم العاملية اخلاصة 
باملعــرض عن بعد ومتــت التصفيات 
في ١٢ ديسمبر اجلاري وانتهت اللجنة 
مــن التقييم وإعــالن النتائج النهائية 
لالبتــكارات واالختراعــات املقدمة لها 

أمس األربعاء.

من جهة أخرى،  بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه الرئيس عبداملجيد تبون رئيس 
اجلمهورية اجلزائريــة الدميوقراطية 
الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
حادث ســقوط مروحية تابعة للقوات 
البحرية اجلزائرية قبال الساحل الشرقي 
لوالية تيبازة والذي أودى بحياة ركابها، 
سائال ســموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يلهمه وأســر الضحايــا جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقيــة تعزية الــى الرئيس 
عبداملجيــد تبون رئيــس اجلمهورية 
اجلزائريــة الدميوقراطيــة الشــعبية 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بضحايــا حــادث 
سقوط مروحية تابعة للقوات البحرية 
اجلزائريــة، راجيــا ســموه للضحايا 
الرحمة واملغفرة. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة.

الدولي الســابع لالختــراع والتصميم 
الهندسي لعام ٢٠٢٠ في تايوان.

إنهــا  لـ«كونــا»  الشــهاب  وقالــت 
شــاركت في هذا املعرض الذي ينظمه 
احتاد جمعيات امللكية الفكرية العاملية 

بالتعاون مع جمعيــة دعم االبتكارات 
واالختراعات في تايوان إثر ترشيحها من 
اجلمعية الكندية لالختراعات واملهارات 

املتقدمة.
وأضافــت أن ترشــيحها ملعــرض 

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

«جند الوطن ٤» يقيس قدرات الضباط
القيادية في ظروف املعركة

بحضور مدير التمريــن العميد الركن 
عادل الكندري أجــرت كلية علي الصباح 
العسكرية املشروع النهائي اخلارجي «جند 
الوطن ٤» لدفعة الطلبة الضباط/ ٤٧، املنعقد 
خــالل الفترة مــن ١٠ ولغاية ١٧ ديســمبر 
٢٠٢٠ وذلك في املعســكر اخلارجي للكلية 

مبنطقة األديرع.
حيث قدم أحد الطلبة الضباط املشاركني 
بالتمرين عرضا حــول طبيعة وخطوات 
التمريــن الذي ســيقوم الطلبــة الضباط 
بتنفيذه في امليدان، بعد ذلك توجه احلضور 
إلى موقــع التمرين، ليشــاهدوا التطبيق 
العملي ملرحلة القتال في املناطق املبنية، 
وان هذا التمرين وضع لقياس قدرات الطلبة 
الضباط القيادية في ظروف املعركة وتطبيق 

املهارات امليدانية املختلفة التي تلقوها خالل 
فترة دراستهم بالكلية.

وفي اخلتام قام مدير التمرين بتوجيه 
كلمــة للطلبة الضباط أشــاد مــن خاللها 
باجلهود املبذولة واملتميزة من املشاركني 
واملشــرفني على التمرين والتي انعكست 
من خالل أدائهم الفعال وتطبيقهم الناجح 
للدروس والتدريبــات التي تلقوها خالل 
دراســتهم بالكلية، وحثهم لبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء في طلب العلم واملثابرة في 
العمل واالستفادة من جميع التمارين التي 
مت تطبيقها خالل فترة دراستهم في كلية 
علي الصباح العسكرية حتى يكونوا على 
امت االستعداد للعمل مع زمالئهم الضباط 

في وحدات اجليش املختلفة.

الطلبة الضباط خالل التمرين

جانب من التمرين

مجلس الوزراء: نتطلع للمستقبل برغبة صادقة في التعاون
رئيــس  نائــب  صــرح 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
أنــس الصالح بــأن مجلس 
الوزراء تقــدم بالتهنئة إلى 
االخوة رئيس مجلس األمة 
ونائبه وأمني السر واملراقب 
مبناسبة فوزهم مبناصبهم 
بعد االنتخابات التي اجريت 
يوم امس االول، متمنيا لهم 
التوفيق في القيام مبهامهم 
احملددة في الدستور والالئحة 

على الوجه األكمل.
الــوزراء  وعّبــر مجلس 
عن ارتياحــه إزاء ما انتهت 
إليــه جلســة مجلــس األمة 
من تغليب املصلحة العامة 
واحلرص على توجيه اجلهود 
الى معاجلة القضايا التي تهم 
الوطن واملواطنني وإيالئها ما 
تستحقه من اهتمام، انسجاما 
مع توجيهات  صاحب السمو 
األمير السامية التي أكد عليها 
سموه في النطق السامي وما 

إلى املســتقبل بأيد ممدودة 
وقلــوب مفتوحــة وبدايــة 
جديــدة ورغبــة صادقة في 
التعاون مــع جميع اإلخوة 
األعضاء احملترمني، أساسه 
ان املجلس واحلكومة شركاء 

القضايــا واملوضوعات 
التي حتظى باهتمام جميع 
االخــوة األعضــاء متهيــدا 
ملناقشــتها دون تأخيــر في 
إطار من املوضوعية واجلدية 
واحلــرص علــى املصلحــة 
العامــة، باعتبــار ذلــك هو 
الســبيل األمثــل لتحقيــق 
الغايات الوطنية املنشــودة 
آمــال وتطلعــات  وتلبيــة 

املواطنني.
وشــدد علــى أن مجلس 
الوزراء يكــرر التأكيد على 
انه لن يدخر جهدا في تدعيم 
التعــاون البنــاء املثمر مع 
مجلس األمة وأعضائه جميعا 
ومد اجلســور التي تشــكل 
القاعدة األساسية للممارسة 
البرملانيــة الصحيــة التــي 
نتطلع اليهــا دائما في اطار 
من أحكام الدستور والقانون 
وتنفيذ التوجيهات السامية 
لصاحب السمو األمير، حفظه 

اهللا ورعاه.

في حمل املسؤولية الوطنية 
لتحقيق غايــات وتطلعات 
اهل الكويت األوفياء، والتي 
تتطلب في هذه املرحلة املهمة 
التشــاور وتعميق  تفعيــل 
احلــوار اجلاد حــول جميع 

أكد أن املرحلة املقبلة تتطلب تفعيل التشاور وتعميق احلوار اجلاد حول القضايا التي حتظى باهتمام النواب

تستهدفه من توحيد اجلهود 
واإلمكانــات مــن أجل رفعة 
الكويــت وتقدمها وتكريس 

أمنها واستقرارها.
الــوزراء يكرر  ومجلس 
دعــوة اجلميع إلــى التطلع 

رئيس الوزراء تلقى اتصاًال من نظيره األردني
تلقى ســمو الشــيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء اتصاال هاتفيا من دولة 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع في اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة د.بشر اخلصاونة 
هنأ خالله ســموه مبناســبة صدور األمر األميري بتعيينه رئيســا ملجلس الوزراء 

وتشكيل احلكومة اجلديدة.
وأعــرب خالل االتصال عن متنياته لســموه بالتوفيق والســداد وللكويت دوام 

االستقرار والتقدم واالزدهار.
بدوره، عبر ســموه عن شــكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء باململكة األردنية 
الهاشمية على مشاعره الطيبة التي تعكس الروابط الوثيقة بني البلدين والشعبني 
الشــقيقني في ظل قيادة صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد وأخيه صاحب 

اجلاللة الهاشمية امللك عبداهللا الثاني بن احلسني.

الفارس للموظفني: العمل بروح الفريق الواحد وتطوير العمل

دراسة استشارية إلنشاء مؤسسة عامة للكهرباء واملاء
دارين العلي

طلبــت وزارة الكهرباء واملاء من 
اجلهــاز املركز للمناقصــات العامة 
طرح ممارســة عامة لوضع دراسة 
استشــارية إلعادة هيكلة الوزارة، 
وفقا ملا نص عليه مشروع القانون 
املقدم بهذا الشأن والذي نص على أن 
«تنشأ مؤسسة عامة كويتية للكهرباء 
واملاء مملوكة بالكامل للحكومة، ذات 
ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، 
وتدار على أسس جتارية واقتصاد 
متطور، من خالل استخدام وسائل 
التقنيــة احلديثــة مبــا يتواكب مع 
احتياجات البالد. وأشــارت مصادر 
مطلعة في «الكهرباء» إلى أن الهدف 

من تلك املمارسة حتقيق أعلى معدالت 
األداء في إنتاج وتوليد الكهرباء واملاء 
مبا يضمن توفير حاجة البالد بشكل 
منتظم، الفتة إلى أن تلك املؤسســة 
سوف تختص «بإنتاج وتوليد ونقل 
وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء واملاء 
للمستهلكني، ووضع اخلطط والبرامج 
والدراسات والبحوث اخلاصة بتطوير 
احملطات والشبكات إلنتاج الكهرباء، 

ومعاجلة املياه وتنقيتها».
وقالــت إنه وبحســب مشــروع 
القانون تتولى املؤسسة متلك وإنشاء 
وتشــغيل وصيانة محطات القوى 
الكهربائيــة وحتلية امليــاه، وإعادة 
هيكلة قطاعات الوزارة والتركيز على 
قطاعات مثل اإلنتاج، واملســتهلكني 

وتسمية القطاعات اجلديدة مبا يحقق 
مصلحــة الكويت، مبينة أنه يجوز 
للمؤسسة أن تعهد الى شركة أو اكثر 

بتنفيذ بعض األعمال املنوطة بها.
ولفتــت إلى أنه ووفــق للقانون 
الذي عرض في السابق على مجلس 
الوزراء ألخذ موافقته عليه «يتولى 
إدارة املؤسسة مجلس إدارة يتكون 
من رئيس ونائب للرئيس وعدد من 
األعضاء ويصدر مرسوم بتعيينهم 
وحتديد مكافآتهم من مجلس الوزراء، 
ويتكون رأســمال املؤسســة بشكل 
عــام مــن حصتني، احلصــة األولى 
نقديــة مملوكــة بالكامــل للدولــة 
والثانية عينية وتتكون من املنشآت 
واملباني وجميع املمتلكات التي تعود 

اآلن لوزارة الكهربــاء واملاء وكذلك 
املمتلكات املتوقع امتالكها مستقبال.
ولفتت إلى أن املؤسسة تخضع 
لرقابــة ديوان احملاســبة في حدود 
اللوائح والقرارات والقواعد والنظم 
املعمــول بهــا، وتتكــون مواردهــا 
اإلجمالية من امليزانية املعتمدة من 
الدولة، وحتصيل الديون املستحقة 
لدى اجلهات واملؤسســات واألفراد، 
وكذلــك األرباح احملققة، والرســوم 
التــي تدخــل ميزانيــة املؤسســة، 
مشــيرة إلى أن مشــروع القانون ال 
ينص على تســليم قطــاع الكهرباء 
واملاء الى القطاع اخلاص، ولن يتم 
االســتغناء عن املوظفني الكويتيني 

احلاليني العاملني.

قام وزيــر النفط ووزير 
الكهرباء واملاء د.محمد الفارس 
يرافقه وكيل الوزارة بالتكليف 
م.جاســم النــوري بجولــة 
القطاعات  تفقديــة لبعــض 
بوزارة الكهرباء واملاء، وبدأ 
جولته بزيارة مركز التحكم 
الوطني لالطالع على ســير 
العمل وكيفية مراقبة شبكة 
الوطنية والبرامج  الكهرباء 
املستخدمة في إدارة الشبكة 
الكهربائية من محطات اإلنتاج 
وحتــى وصولهــا للعمــالء 
الوكيــل  وكان باســتقباله 
املساعد لقطاع مراكز املراقبة 
والتحكم والرقابة مهندسة مها 
العسعوسي وعدد من مديري 
اإلدارات. كما استكمل اجلولة 
بزيارة مركز التحكم الوطني 
للمياه مبنطقة الشويخ وكان 
الوكيل املساعد  باســتقباله 
لقطاع مشاريع املياه م.حمود 
الروضــان وعدد من مديري 
اإلدارات في القطاع وقد استمع 
د.الفارس لشرح مفصل حول 
كيفية إدارة والتحكم بالشبكة 
املائية فــي الكويت وكيفية 
احملافظة على جــودة املياه 
املنتجة ومطابقتها ملواصفات 

منظمة الصحة العاملية.
الوزيــر جولته  واختتم 

أثنــاء جائحة كورنا بجميع 
مراحلهــا، حيث كان له دور 
كبيــر فــي طمأنــة النــاس 
معربا عن تقديره واعتزازه 
للجهد الكبير الذي يقومون 
الــوزارة ألنه  به منتســبي 
يالمــس كل أوجــه احلياة. 
وقد حث الفــارس املوظفني 
علــى العمل بــروح الفريق 
الواحد من أجل رفعة اســم 
الكويــت عاليــا واحلــرص 
على تطوير العمل من خالل 

الكهرباء واملاء بجودة عالية 
أولويــة أولى لــدى الوزارة 
بــكل قطاعاتهــا، مبينــا أن 
رضا العمــالء هو البوصلة 
احلقيقية والهدف األساسي 
في كل خطط عمل الوزارة.

وفي اخلتــام أكد أن هذه 
اجلولة بدايــة لعدة جوالت 
قادمة ملرافق الوزارة احليوية 
في جميع أنحاء البالد لتقدمي 
الدعــم جلهــود العاملني في 

امليدان.

االطالع على التجارب العاملية 
وابتكار حلول بأفكار وطنية 
شبابية من شــأنها االرتقاء 

بأعمال وخدمات الوزارة.
وأكد أن مثل هذه الزيارات 
جتعلنــا على تواصــل تام 
ومعرفــة دقيقــة مبا يجري 
في مراكز العمل في الوزارة 
ومعاجلة أي ثغرة قد تظهر 
أثناء العمل ومعرفة أسبابها 

وإزالتها بأسرع ما ميكن.
وذكــر أن إيصال خدمتي 

وزير الكهرباء تفّقد مرافق الوزارة وأكد أن إيصال خدمتي الكهرباء واملاء بجودة عالية أولوية

د.محمد الفارس مع املوظفني خالل اجلولة

التحويــل  بزيــارة محطــة 
 W الصديــق  الرئيســية 
لالطالع علــى جزء مهم من 
الكهربائية وكيفية  الشبكة 
عمل هذه احملطات التي تعد 
حلقة الوصل الرئيسية بني 
محطــات اإلنتــاج وشــبكة 

التوزيع الكهربائية.
الفارس للعاملني  وتقدم 
الشــكر  بالــوزارة بجزيــل 
والعرفــان علــى مــا قدموه 
من حلمــة وطنيــة بالعمل 

صاحب السمو هّنأ أمير قطر: حققتم إجنازات بارزة في جميع املجاالت
األمير هنأ فاطمة الزلزلة بجائزة «أبطال األرض الشباب ٢٠٢٠» وعّزى الرئيس اجلزائري بضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات البحرية

وزير الدفاع هّنأ نظيره القطري باليوم الوطني
 بعــث نائــب رئيــس 
الــوزراء وزيــر  مجلــس 
الدفاع الشــيخ حمد جابر 
العلي ببرقيــة تهنئة إلى 
الــوزراء  نائــب رئيــس 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الدفاع بدولة قطر الشقيقة 
د.خالد بــن محمد العطية 
وذلك مبناسبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده.
وقالت مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة 
باجليش في بيان صحافي 
ان الشيخ حمد اجلابر أعرب 

فــي برقيته عن متنياته لدولة قطر بدوام 
التقدم واالزدهار ولقواتها املسلحة بالرفعة 
والعــزة في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، داعيا 
املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على 
ســموه وعلى شعب قطر الشقيق باخلير 

واليمن والبركات.
كما تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اتصاال 
هاتفيا من أخيه نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشــؤون الدفاع بدولة قطر د.خالد 
بــن محمد العطية هنأه فيه على نيله ثقة 
القيادة السياسية، وذلك مبناسبة تعيينه 

في منصبه اجلديد.
هذا، ومت خالل االتصال تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات 

االهتمام املشــترك، السيما ما يتعلق منها 
باجلوانب العسكرية وسبل دعم وتعزيز 
أوجه التعاون والعمل بني البلدين الشقيقني 
على مختلف األصعدة واملستويات وهو ما 
يسهم بدوره في حتقيق األهداف والتطلعات 

املنشودة.
وفــي ختام االتصال عبر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزيــر الدفاع، عن بالغ 
شــكره وامتنانــه لنائب رئيــس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر 
على تهنئته، والتي تعكس عمق العالقات 
األخوية والتاريخية بني البلدين الشقيقني، 
سائال املولى عز وجل أن يدمي على دولة 
قطر وشعبها الشقيق نعمة األمن واألمان 
والعزة والرفعة في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الســمو الشيخ متيم بن حمد آل 

ثاني.

د.خالد بن محمد العطية الشيخ حمد جابر العلي


