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وزير اخلارجية البحريني يشيد بالوساطة الكويتية بقيادة سمو األمير
ان ذلــك  اخلليجــي، مؤكــدا 
يتوافــق بالفعل مع تطلعات 
وطموح الشعوب اخلليجية 
في حتقيق املزيد من اإلجنازات 
التي تصب في صالح تعزيز 
التضامن والتكافــل والعمل 
املشترك. وأشاد بالدور القيادي 
الكبرى  والرئيسي للشقيقة 
اململكــة العربية الســعودية 
وعملهــا املخلــص والدؤوب 
لوحــدة الصــف اخلليجــي 
الدائم  بالتعاون والتنســيق 

مع دول املجلس.

الشــعوب اخلليجية ويعزز 
األمن واالســتقرار واالزدهار 

لدول املجلس واملنطقة.
وأوضح ان القمة اخلليجية 
التــي عقدت فــي (العال) هي 
بداية ملرحلة جديدة وكشفت 
عن النوايا احلسنة وتعكس 
الراســخ  الطمــوح والعــزم 
واألكيــد لقــادة دول مجلس 
التعاون نحــو تعزيز العمل 
كل  ومعاجلــة  اجلماعــي 
املشــكالت والتحديــات التي 
العمل  قــد تعرقــل مســيرة 

وأكــد وزيــر اخلارجيــة 
على اجلهود واملســاعي التي 
تبذلها مملكة البحرين بقيادة 
العاهل البحريني امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة في لم الشمل 
اخلليجي، وفتح آفاق جديدة 
من العمل واحلوار اخلليجي 
املشترك حرصا منه على العمل 
جنبًا جلنب مع اشقائه قادة 
دول مجلس التعــاون لدول 
اخلليج العربيــة في تعزيز 
مســيرة التعــاون اخلليجي 
مبــا يحقــق آمــال وتطلعات 

اخلليــج العربية التي عقدت 
في اململكة العربية السعودية 
«قمة السلطان قابوس والشيخ 
صبــاح». وأوضحت الوكالة 
أن الزياني أشاد خالل اللقاء 
بالوســاطة الكويتية بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد والتنســيق 
«املستمر واملباشر» بني اململكة 
العربية الســعودية ومملكة 
البحريــن ودولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحدة وجمهورية 

مصر العربية.

املنامة ـ كونا: أشاد وزير 
اخلارجيـــــــة البحـرينــــــي 
الزيانـــــي  د.عبداللطيــــف 
بالوســاطة الكويتية بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد. 
وقالت وكالة أنباء البحرين 
إن ذلــك جاء خالل لقاء عقده 
الوزيــر الزياني مع رؤســاء 
حترير الصحف وكّتاب الرأي 
اجلمعــة حول نتائــج أعمال 
اجتماع الدورة الـ٤١ للمجلس 
عبد اللطيف الزيانياألعلى ملجلس التعاون لدول 

غوتيريس لألمير: إجناز املصاحلة اخلليجية يعّزز دور الوساطة الكويتية
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقيــة تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعودـ  ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفــور لهــا بــإذن اهللا تعالى صاحبة 
السمو امللكي األميرة طرفة بنت هذلول 
بن عبدالعزيز آل ســعود، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم األسرة 
املالكــة الكرمية جميل الصبر وحســن 

العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلــى أخيه خادم 
احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعودـ  ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور 
لها بإذن اهللا تعالى صاحبة السمو امللكي 

األميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز 
آل سعود، راجيا سموه املولى تعالى أن 
يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناتــه. كما بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد ببرقية 

تعزية مماثلة.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة تهنئة من 
أنطونيــو غوتيريــس أمــني عــام األمم 
املتحــدة، أعرب فيها عن خالص تهانيه 
مبناسبة التوقيع على بيان العال والبيان 
اخلتامــي للــدورة احلاديــة واألربعني 
للمجلــس األعلى ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، مشيرا الى أن هذا االجناز 
الذي ساهم فيه سموه، رعاه اهللا، يعزز 
من دور الوساطة األساسي للكويت في 
املنطقة، ومستذكرا الدور الكبير واجلهود 
الدؤوبة التي قام بها صاحب السمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، لتحقيق املصاحلة اخلليجية، كما 

تطلع فيها الى استمرار الشراكة الوثيقة 
والعمل عــن كثب مع الكويــت لتعزيز 
السلم واألمن االقليميني، متمنيا لسموه 

موفور الصحة والعافية.
وقد بعث حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة شكر جوابية، 
ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر 
عنــه أمني عــام األمم املتحــدة من طيب 
املشاعر وصادق التمنيات، معربا سموه 
عن بالغ سروره على حتقيق هذا االجناز 
التاريخي الذي سيسهم في تعزيز التعاون 
اخلليجي والعربي املشترك حتقيقا لالمال 
والتطلعــات املنشــودة وتعزيــز األمن 
واالســتقرار في املنطقة، مقدرا ســموه 
هذه اللفتة الكرمية ومؤكدا موقف الكويت 
الثابت في دعم األمم املتحدة وأنشطتها 
املختلفة، وراجيا له كل التوفيق والسداد 
لتحقيــق األهداف النبيلة لألمم املتحدة 
للحفــاظ علــى األمن والســلم الدوليني 

ومتمنيا له موفور الصحة والعافية.

صاحب السمو تلقى رسالة تهنئة من أمني عام األمم املتحدة مبناسبة توقيع بيان «العال» واستذكر الدور الكبير واجلهود الدؤوبة لسمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 

أنطونيو غوتيريسصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو وولي العهد بعثا ببرقيتي تعزية إلى خادم احلرمني بوفاة األميرة طرفة آل سعود

األمير هنأ الرئيس السويسري 
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس غاي برمالنـ  رئيس االحتاد السويسري 
الصديق، عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
انتخابه رئيسا لالحتاد السويسري، متمنيا سموه له كل 
التوفيق والســداد وموفور الصحة والعافية وللعالقات 
الوطيدة بني البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.

وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس غاي برمالنـ  رئيس االحتاد السويسري 
الصديق، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة انتخابه رئيسا 
لالحتاد السويسري الصديق، متمنيا سموه له كل التوفيق 
والســداد ودوام الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

رابطة تدريس «التطبيقي»: طرحنا على وزير التربية
إنشاء جامعة حكومية تكون نواتها كليات الهيئة

آالء خليفة

أعرب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقيــة بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د. يوســف العنزي عن 
جزيل شــكره لوزير التربيــة وزير التعليم 
العالي د. علي املضف حلفاوة استقباله لوفد 
الرابطــة وتفهمه لكل املطالب في اللقاء الذي 
جمــع بينهما في مكتــب الوزير، صباح يوم 
اخلميــس املاضي، ومت فيه تناول العديد من 
القضايــا األكادميية املتعلقــة بأعضاء هيئة 
التدريس في الكليات التطبيقية والتي شهدت 
توافقا في الرؤى بني الطرفني وتفاعال إيجابيا 

من الوزير.
وعن اللقاء، أوضح املتحدث الرسمي رئيس 
اللجنة اإلعالمية للرابطة د. سعد املطيري أن 
رئيس الرابطة استهل حديثه بشكر الوزير، 
ونقــل له حتيات جميع منتســبي الهيئة من 
قيادات وأعضاء هيئة تدريس، متمنيا للوزير 
د.علــي املضــف النجاح والتوفيــق. وبني د. 
املطيري أن أبرز القضايا التي طرحتها الرابطة 
متثلت في مناقشة قانون اجلامعات احلكومية 
وضرورة إدراج كليات الهيئة ضمن القانون 
وذلك بإنشــاء جامعة حكومية تكون نواتها 
كليات التطبيقي اخلمس، كون الهيئة متتلك 
العناصر األكادميية واملوارد البشــرية التي 

تؤهلهــا لذلك، كما طالبــت الرابطة أن يكون 
املركز القانوني واملالي ألعضاء هيئة التدريس 
في التعليم التطبيقي مماثال لنظرائهم أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت ومساواتهم 
في كل املزايا والتي منها مستحقات املبتعثني 
والتأكيد على املكانة التي يستحقها أعضاء هيئة 
التدريس في التعليم التطبيقي عند ترشيح 
األكادمييني لشغل الوظائف القيادية بالدولة 
دون حصرها على أعضاء هيئة التدريس من 
جهات أخرى، كمــا أن الرابطة طالبت بإقرار 
مقترحها باحتساب الساعات اإلضافية لتكون ٣ 
ساعات كما هو مطبق في جامعة الكويت. من 
جانب آخر، بني د. املطيري أن الرابطة طالبت 
بالسماح لرؤســاء األقســام العلمية بقضاء 
تفرغهم العلمي داخل الكويت أسوة بأصحاب 
املناصب اإلشرافية، كما طالبت الرابطة بسرعة 
البت باختيار مدير جديد للهيئة وأن يكون من 
أعضاء هيئــة التدريس. وأضاف د. املطيري 
أن الرابطة أعربت للوزير عن تقديرها للدور 
الريادي الذي قامت به الهيئة أثناء اجلائحة، 
ومتنت أن يحظى منتسبو الهيئة من أعضاء 
تدريس وتدريب وإداريني ممن نذروا أنفسهم 
بالتواجد وتشــكيل فرق وجلان عمل ثابرت 
وتفانت خالل اجلائحة بالتفاتة وفاء وتكرمي 
أسوة بنظرائهم في الصفوف األمامية بوزارات 

الدولة ومؤسساتها.

في لقاء شهد عرض تطلعات األساتذة

د. علي املضف خالل استقباله أعضاء رابطة هيئة تدريس «التطبيقي»

الفارس زار «الزور اجلنوبية» واطلع على خطط صيف ٢٠٢١

دارين العلي

من ضمن اجلوالت التفقدية واالستطالعية 
التــي يقوم بها وزيــر النفط وزيــر الكهرباء 
واملاء د.محمد الفارس قام صباح أمس السبت 
بزيارة حملطة الزور اجلنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه.
وقــد رافق الوزيــر كل من وكيــل الوزارة 
م.جاســم النوري والوكيل املســاعد حملطات 
القــوى الكهربائيــة وتقطير امليــاه م.خليفة 
الفريج ورئيس مهندســي تشــغيل وصيانة 
محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه م.هيثم 
العلي ورئيس مهندســي مشــاريع احملطات، 
وذلك بحضور جميع مديري احملطات ومديري 
اإلدارات التابعة لقطــاع احملطات، حيث عقد 
اجتماع مع جميع املديرين في قطاع احملطات، 
وذلك ملتابعة األعمال التي يقومون بها وما هي 

اخلطط ملواجهة صيف ٢٠٢١.
وقد ألقى الوزير الفارس كلمة َشــكر فيها 

جميــع العاملــني في قطــاع محطــات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه على جهودهم التي 
يبذلونها لتأمني الكهرباء واملاء لكل من يسكن 
أرض الكويت. وأشار الفارس إلى ترحيبه بأي 
اقتراحات أو مالحظات من شــأنها تؤدي إلى 
تطويــر العمل واالرتقاء بــه. وتخلل الزيارة 
تقــدمي عرض فيلم وثائقي عن قطاع محطات 
القــوى الكهربائيــة وتقطير امليــاه الذي يعد 
مبنزلة العمود الفقري للوزارة وكيفية العمل 
بروح الفريــق الواحد للوصول ألعلى جودة 

من اإلنتاجية.
من جانبه، رحب الوكيل املســاعد حملطات 
القوى الكهربائية وتقطير املياه م.خليفة الفريج 
بالفارس، مثمنا قيــام الوزير بتحفيز أبنائه 

العاملني في قطاع احملطات.
بدوره، قدم مديــر محطة الزور اجلنوبية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه م.عادل 
العنــزي عرضا عــن التكنولوجيــا املتعددة 
املســتخدمة في محطة الزور اجلنوبية وهي 

وحدات التوليــد البخاريــة والغازية ونظام 
الدورة املشتركة بإجمالي إنتاج يساوي ٣٠٪ 
من إجمالي إنتاج احملطات للطاقة الكهربائية 
في الكويت، كما تتم حتلية املياه بنظام التقطير 
الوميضــي ونظام التناضح العكســي ليبلغ 
إجمالــي إنتاج امليــاه ٢٠٪ من إنتاج احملطات 
بالكويــت، كما تعتبر محطة الزور هي نقطة 
الوصل للشبكة الوطنية الكهربائية مع منظومة 

الربط الكهربائي اخلليجي.
وقد شملت الزيارة غرفة التحكم احلرارية 
(TCR) ومــن ثــم غرفــة التحكــم الكهربائية 
الرئيســية (ECR) ومن ثــم لوحدات التحلية 
 RO بنظــام التناضح العكســي إلنتــاج املياه
ومن ثم زيارة غرفة التحكم للوحدات الغازية.
واطلع على ســير العمل في احملطة وأثنى 
على تفانيهم في أداء مهامهم بأكمل وجه، وحثهم 
على االستمرار في هذا العمل وتطوير اجلانب 
الفني واالطالع بشكل مستمر على التكنولوجيا 

العاملية.

وزير النفط والكهرباء: نرحب بأي اقتراحات أو مالحظات من شأنها أن تؤدي إلى تطوير العمل واالرتقاء به

د.محمد الفارس وقيادات «الكهرباء واملاء» لدى زيارة حملطة الزور اجلنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه

طرق مدينة املطالع على طاولة بحث جلنة اجلهراء في «البلدي» اليوم
عادل الشنان

دعا رئيس املجلس البلدي 
أســامة العتيبــي رئيس جلان 
مدينة املطالع مشعل الهاجري 
التطوعيــة  اللجــان  وأعضــاء 
املختلفة حلضور اجتماع جلنة 
محافظــة اجلهراء صباح اليوم 
األحد بشأن االقتراح املقدم من 
عضــو املجلــس البلــدي أحمد 
العنــزي الســتحداث  هديــان 
طريق من سليل اجلهراء يربط 
الدائري السادس مبدينة املطالع 
بطول ٦ كيلومترات حرصا على 
تيسير احلركة املرورية وتخفيف 
املعاناة على املواطنني ولضمان 
ســهولة الدخول واخلروج من 

املدينة.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
جلان مدينة املطالع التطوعية 
الهاجــري: ســبق أن  مشــعل 
تقدمت بكتاب رسمي إلى رئيس 
املجلس البلدي واألعضاء بطلب 
اســتحداث طريــق من ســليل 
اجلهــراء لربط مدينــة املطالع 
بالدائري السادس خلدمة األهالي 

املسارات للطريق وأن يتم ذلك 
وفق األنظمة املتبعة للبلدية 
ومتت مخاطبة الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري لتزويدنا 

باملتطلبات املذكورة.
وأضــاف أن الهيئة أفادت 
بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠ بأن مشروع 
مت  املســتحدث)  (الطريــق 
تصميمــه عن طريــق الهيئة 
العامــة للطرق والنقل البري 
حيث ال يوجد مكتب استشاري 
التصاميم والدراسات  إلعداد 
املروريــة وأن التصميم املعد 
يحوي طريقة وأماكن الربط 
بداية الطريق ونهايته من خالل 

دوارات.
أمــا بخصوص الدراســة 
املروريــة املطلوبة فقد أفادت 
هيئــة الطــرق بــأن إعدادها 
يتم إما عن طريق البلدية أو 
اإلدارة العامــة للمرور ومتت 
الداخليــة  وزارة  مخاطبــة 
للتنســيق مع الهيئــة العامة 
للطــرق والنقل البري إلعداد 
الدراسة املرورية للطريق املراد 
استحداثه حيث أفادت وزارة 

الداخليــة بتاريــخ ٢٠١٩/١/١٣ 
بــأن وزارة الداخليــة تقــوم 
الدراسات املرورية  مبراجعة 
فقط وال توجد عقود استشارية 
لعمل الدراسات املرورية وأن 
جميع مشاريع الطرق التي يتم 
اســتحداثها وتطويرها عادة 
من يقوم بعمل الدراسات هو 
االستشاري املكلف من هيئة 
الطرق والنقــل البري للقيام 
بعمل الدراسية املرورية حيث 

جهة االختصاص.
وأشــار الهاجــري إلى أن 
محضــر اجتمــاع املجلــس 
البلــدي رقــم ٢٠٢٠/١١ انتهى 
باملوافقة على املقترح شريطة 
تقدمي دراســة مرورية لبيان 
للطريــق  املفضــل  املســار 
وطريق الربط وفقا للكثافات 
املرورية للمنطقــة واملناطق 
احمليطة بها وذلك حتت إشراف 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري وأخذ موافقات وزارات 
اخلدمات واعتماد املخططات 
النهائيــة للتصميــم من قبل 

بلدية الكويت.

وتخفيف االختناقات املرورية 
وتوفير مدخل ومخرج ســلس 
للمدينــة، وقــد أبــدى الرئيس 
واألعضاء استحسانهم للفكرة، 
وتابعت املوضوع مع مدير عام 
البلدية م.أحمد املنفوحي، وأيضا 
تولى دعــم الفكــرة ومخاطبة 
اجلهــات احلكومية ذات الصلة 
بهذا الشــأن، مؤكدا أيضا إمتام 
دراسة استحداث طريق من سليل 
اجلهراء يربط الدائري السادس 
وذلك مبوجب طلب الهيئة العامة 
للطرق والنقــل البري بكتابهم 

بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٤. 
وبدراســة املوضــوع لــدى 
إدارة املخطــط الهيكلــي كانت 
النتيجة أنه ال مانع مبدئيا من 
استحداث الطريق على أن يتم 
عمل دراســة مروريــة توضح 
األحجام املرورية املتولدة على 
الطريق وبيــان طريقة ومكان 
الربط (بداية ونهاية الطريق) 
التقاطعات ومستويات  وشكل 
اخلدمــة على الطريــق املقترح 
وطــرق جنــوب املطــالع بعــد 
استحداث الطريق واختيار انسب 

أسامة العتيبي ومشعل الهاجري

«اخلارجية» تعرب عن استيائها ورفضها 
لإلساءات للكويت في مقال بجريدة إماراتية

تعليقًا على ما نشرته جريدة العرب 
اإلماراتية من إســاءة للكويت ورموزها 
فقــد صرح مصدر مســؤول فــي وزارة 
اخلارجيــة اجلمعــة بــأن «الــوزارة قد 
تواصلت وعلى الفور مع األشقاء بوزارة 
اخلارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وأعربت لهم عن استيائها 
ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة 
اجلريــدة املذكــورة والتي متثل إســاءة 
للكويــت ورموزهــا كما قامــت الوزارة 
بتقدمي مذكرة رســمية تعبر عن موقف 

الكويت بهذا الشأن».
ومن جانبهم، فقد أعرب املســؤولون 
في وزارة اخلارجيــة والتعاون الدولي 

اإلماراتية عن رفضهم القاطع ألي إساءة 
لتلك العالقــات أو لرموز الكويت الذين 
يحظون بأعلى درجات التقدير واالحترام 
واعتزازهم بالعالقات األخوية التي تربط 
البلدين الشقيقني، ولن يكون مقبوال أو 

مسموحا أن يساء ملقامهم السامي.
وقد أكد األشــقاء في دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة ذلك املوقــف مبذكرة 
رســمية تلقتها وزارة اخلارجية مســاء 
اخلميس تضمنت ذلك املوقف الرســمي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
والذي عبر عنه األشقاء من حرص على 
العالقات األخويــة مع الكويت واحترام 

وتقدير لرموزها.


