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أحمد النواف استقبل السفير األردني

«املوانئ»: حريصون على تقدمي أفضل 
اخلدمات في موانئنا التجارية

انتهاء الفصل األول جلميع املراحل 
والفصل الثاني أول مارس

مصادر لـ «األنباء»: «الكهرباء» تعّول 
على الوقود النظيف خلفض انبعاثاتها

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النــواف نائب رئيس احلــرس الوطني، في 
ديوانه بالرئاســة العامــة للحرس الوطني، 
سفير اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة لدى 
الكويت صقر أبوشتال، حيث قدم له التهنئة 
مبناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية، 

وتعيينه نائبا لرئيس احلرس الوطني، كما 
مت خالل اللقاء بحث املواضيع ذات االهتمام 
املشترك. ورحب نائب رئيس احلرس الوطني 
بســفير اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
مؤكدا على عمق العالقات بني الكويت واململكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.

أكد املدير العام ملؤسسة املوانئ الشيخ 
يوســف العبداهللا حرص املؤسســة على 
تقــدمي أفضل خدماتها من خــالل موانئها 
التجارية وتطوير مشاريعها التي تندرج 
حتت خطة التنمية «كويت جديدة ٢٠٣٥» 
بالتعاون مع الدول الرائدة في عالم املالحة 
البحرية ومنها جمهورية تركيا الصديقة.

ورحب الشــيخ يوســف العبداهللا في 
بيان صحافي عقب زيارة السفيرة التركية 
لدى البالد عائشة كويتاك ملؤسسة املوانئ 

مببــادرة ومشــاركة الشــركات العامليــة 
املتخصصة ذات اخلبرات في تطوير املوانئ 

الكويتية ومنها الشركات التركية.
من جانبها، قالت السفيرة كويتاك وفقا 
للبيان ان العالقات التجارية واالقتصادية 
بني بالدها والكويت زادت منوا في اآلونة 
األخيرة مع زيادة التبادل التجاري وعمليات 
تصديــر املنتجــات التركيــة إلــى املوانئ 
الكويتيــة التي تعمل على مســتوى عال 

من الكفاءة.

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية انتهاء الفصل الدراسي 
األول للمراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
بالنسبة للطالب والطالبات بناء على توجيهات 
وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي املضف.
وقال وكيل الوزارة املساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان في بيان صحافي لـ«التربية» إن 
دوام الهيئتني التعليمية واإلدارية جلميع املراحل 
مســتمر حتى نهاية األســبوع املقبل املوافق 
اخلميــس ٢١ يناير اجلــاري ملراجعة وتدقيق 
ورصد الدرجات في نظام سجل الطالب والتي 
هي محصلة الطالب من احلضور واملشــاركة 
وحل الواجبات وإعداد التقارير واالختبارات 

اإللكترونية القصيرة.
وأوضح السلطان أنه سيتم استكمال متابعة 
الواجبات فيما تبقى من منهج اخلبرات التربوية 
في مرحلة رياض األطفال إلى نهاية دوام يوم 
اخلميس املوافق ٢١ اجلاري، وبناء عليه تبدأ 
إجازة منتصف العام جلميع املراحل للهيئتني 
التعليمية واإلدارية يوم األحد املوافق ٢٤ اجلاري 

حتى يوم األربعاء املوافق ٢٤ فبراير املقبل.
وذكــر أن الدوام للفصل الدراســي الثاني 
سيبدأ يوم االثنني املوافق األول من شهر مارس 
املقبل، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، وثمن 
في الوقت ذاته جهود جميع العاملني بامليدان 
التربوي ملا بذلوه من جهد واضح خالل الفصل 

الدراسي األول.

الى ذلك، عقد الوكيل املساعد لقطاع البحوث 
التربوية واملناهج بوزارة التربية صالح دبشة 

اجتماعا لفريق تطوير املناهج.
 ومت خــالل االجتمــاع مناقشــة مالحظات 
األعضاء حول األســاس التعليمي الذي ينظر 
إلى املتعلم بوصفه محور العملية التعليمية 
والذي تبنى عليه كل عناصر املنهج، فضال عن 
مناقشــة أسس صياغة احملتوى وفق منظور 
تربوي لتوجيهات الدولة نحو املستقبل مراعاة 

للتوجهات العاملية في التعليم.
كما عقد الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان اجتماعا مع املستشار الثقافي للسفارة 
الفرنسية ا.بيير كوليو بحضور املوجه الفني 
العــام ملادة اللغة الفرنســية أنــور الكندري 
واملوجــه الفني األول ملادة اللغة الفرنســية 

أنوار الرضوان. 
وقال الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان انه مت خالل االجتماع مناقشة جتهيز 
دورات تدريبيــة ملعلمــي اللغــة الفرنســية 
ودورات تدريبية للموجهني الفنيني ملادة اللغة 
الفرنسية، باالضافة الى مناقشة اختيار معايير 
معلم اللغة الفرنســية املتميز لهذا العام  ومت 
عــرض منصة تهتم مبعلم اللغة الفرنســية 
وذلك لتبادل اخلبرات بني جميع معلمي اللغة 
الفرنسية في دول العالم، شاكرا املكتب الثقافي 
في السفارة الفرنسية واملعهد الفرنسي على 
التعاون املثمر مع وزارة التربية إلجناح يوم 

معلم اللغة الفرنسية.

دارين العلي

عقدت اللجنة التنفيذية لشــؤون حماية 
طبقة االوزون اجتماعها االول لهذا العام في 
الهيئة العامة للبيئة بهدف وضع خطة عمل 
اللجنة للعام احلالي. وقالت مصادر مطلعة 
لـ«األنبــاء» ان اللجنة بحثــت في اجتماعها 
مســؤولية كل جهة عــن االنبعاثات الضارة 
لطبقة االوزون ومطابقتها للمعايير العاملية 
ومحاولة احلد منها مبا يتناسب مع التزامات 

الكويت امام املعاهدات الدولية.
ولفتت املصادر الى انه مت خالل االجتماع 
الذي حضره ممثلو اجلهات املشاركة فيها من 
وزارة الكهرباء واملاء ومعهد االبحاث والهيئة 
العامــة للصناعــة واالدارة العامة للجمارك 

تناول اخلطوات التي قامت بها هذه اجلهات 
وتقييم ما قدمته في هذا الشأن وما اخلطوات 

الواجب اتباعها لتقليل انبعاثاتها.
وذكرت املصادر ان الهيئة كانت قد اتفقت 
مع وزارة الكهرباء واملاء لتركيب اجهزة قياس 
لالنبعاثات في محطاتها موصولة مباشرة مع 
نظام الهيئة لكي يتسنى لها متابعة االنبعاثات 
وفقا للوقود املستخدم حيث ان الوزارة تعول 
كثيرا على الوقود النظيف في املرحلة املقبلة 
والذي سيساهم بخفض انبعاثات احملطات 

بشكل كبير.
وقالت املصادر انه مت أيضا مناقشة موضوع 
انبعاثات املصانع واملعايير واالجراءات املتبعة 
لتخفيضها واملواصفــات التي يجب اتباعها 
والتي متتح على اساسها الرخص للمصانع.

العبداهللا استقبل السفيرة التركية

جلنة األوزون جتتمع في «البيئة» لوضع خطتها للعام احلالي

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير صقر أبوشتال

الشيخ يوسف العبداهللا والسفيرة التركية عائشة كويتاك خالل جولة داخل املؤسسة

إعالن مواعيد إصدار تراخيص البناء لقسائم
«املطالع» وجنوب عبداهللا املبارك األسبوع املقبل

السفيرة األميركية: حترير الكويت يظهر ما ميكن أن تنجزه 
الدول في فترة قصيرة عندما تتكاتف لدعم القانون الدولي

٣٤ قرارًا بتثبيت وندب موظفني في «الكهرباء»
دارين العلي

الكهربــاء  أصــدرت وزارة 
واملــاء ٣٤ قــرارا وزاريــا بــني 
تثبيــت وندب مديــري إدارات 
ومراقبني ورؤســاء أقسام في 

إدارات الوزارة املختلفة.
وتضمنت القــرارات التي 
النفــط وزير  وقعهــا وزيــر 
د.محمــد  واملــاء  الكهربــاء 
الفــارس نــدب مهنــدس أول 
اختصاص فــي إدارة صيانة 
محطات التحويل الرئيســية 
م.أحمد السميري للعمل مديرا 
في إدارة التخطيط واملتابعة 
في قطاع شبكات النقل، ندب 
اختصاصي أول كهرباء في قسم 
انشاء اخلطوط الهوائية التابع 
إلدارة انشاءات مشاريع شبكات 
النقل م.عايض الرشيدي للعمل 
مديرا إلدارة األعمال الكهربائية 
وأجهــزة القيــاس والتحكــم 
قطــاع محطات القــوى، ندب 
رئيس قسم االشراف في إدارة 
التصميم واإلشــراف التابعة 
لقطاع اخلدمات الفنية باسم 
مســلم للعمــل مديــرا إلدارة 
احلاســب اآللــي للتحكــم في 
قطاع مراكز املراقبة والتحكم، 
ندب اختصاصي محاسبة في 

إلدارة خدمــات العمــالء حمد 
العنزي للعمل رئيســا لقسم 
متابعة البنوك واجلدولة في 
إدارة خدمــات العمــالء، ندب 
رئيس قســم انشاء احملطات 
في ادارة االنشــاءات ملشاريع 
الشبكات الكهربائية م. فيصل 
الســميط للعمل مديرا إلدارة 
االنشــاءات التابعــة لقطــاع 
شــبكات النقل، ندب فني أول 
الكترونيات في ادارة الفحص 
وأجهزة القياس قطاع اخلدمات 
الفنية مشاري الشايجي للعمل 
لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية ملدة ســنة من تاريخ 
مباشــرة العمل، ندب رئيس 
قسم التشغيل مبركز التحكم 
الفرعي بالشــعيبة م. جنالء 
مهــدي للعمــل مديــرا إلدارة 
التخطيط والدراسات ومشاريع 
مراكز التحكم، ندب رئيس قسم 
البطاريات فــي إدارة صيانة 
محطات التحويل الرئيســية 
الظفيــري للعمــل  م. نهــار 
مديــرا إلدارة صيانة محطات 
التحويل الرئيسية في قطاع 
شــبكات النقل، ندب مشرف 
ثالث ميكانيك قســم خدمات 
الفروانيــة  العمــالء مراقبــة 

عيسى السيحان للعمل رئيسا 
ملكتب خدمات العمالء/كبد.

كما تضمنت القرارات ندب 
محاســب أول قســم الطوارئ 
التوزيــع  شــبكات  مراقبــة 
الكهربائيــة حملافظة األحمدي 
أحمــد عيــد العنــزي للعمــل 
مراقبا ملراقبة ميزانية الصيانة 
واخلدمــات فــي إدارة العقود 
الشــؤون  واملناقصــات قطاع 
املالية، تثبيــت املهندس حمد 
احلريص للعمل رئيسا لقسم 
األمــن والســالمة فــي محطة 
الشــويخ، ندب مراقب مراقبة 
موازنة التشغيل والصيانة في 
إدارة امليزانيات يوسف جمال 
للعمــل مديــرا إلدارة الرقابــة 
املاليــة والتدقيــق فــي قطاع 
املاليــة، تثبيت نايف املطيري 
للعمل رئيسا لقسم الدعاوى في 
اإلدارة القانونية، تثبيت ناصر 
العازمي للعمل رئيسا للقسم 
الفني في املراقبة الفنية إلدارة 
محطات تعبئة املياه، تثبيت م. 
خالد املفلح للعمل رئيسا لقسم 
التشــغيل في مراقبة شبكات 
الكهربائية حملافظة  التوزيــع 
العاصمــة، نــدب اختصاصي 
ميكانيك قسم تشغيل املولدات 
فــي إدارة خدمــات الطــوارئ 

شافي الدوسري للعمل رئيسا 
لقســم صيانة املولــدات، ندب 
اختصاصي أول كهرباء قســم 
الصيانــة الوقائيــة لشــبكات 
التوزيع الكهربائية علي حسني 
محمــد للعمل رئيســا لقســم 
التشــغيل في مراقبة شبكات 
التوزيع حملافظة مبارك الكبير، 
ندب رئيس قسم ايرادات املنقف 
في مراقبة ايرادات املياه التابعة 
إلدارة محطات تعبئة املياه خالد 
املطيري للعمل مراقبا ملراقبة 
ايرادات املياه، ندب اختصاص 
أول نظم تطبيقية قسم صيانة 
البرامج والنظم التابعة ملراقبة 
تطوير النظم حمدة الشــمري 
للعمل رئيســا لقسم لتشغيل 
اآللي التابع ملراقبة التشــغيل 
وادخال البيانات، تثبيت بندر 
ســعد املطيري للعمل رئيســا 
لقسم األقدمية في إدارة شؤون 
العاملــني، نــدب اختصاصــي 
كهرباء قســم التشغيل مراقبة 
شــبكات التوزيــع الكهربائية 
في محافظة اجلهراء م. محمد 
العتيبي للعمل رئيســا لقسم 
طــوارئ محافظــة اجلهــراء، 
ندب اختصاصي كهرباء قسم 
الصيانة مبركز التحكم الفرعي 
اجلابرية م. يوسف كرم للعمل 

رئيسا لقســم الصيانة مبركز 
التحكم الفرعي باجلهراء، ندب 
مهندس أول الكترونيات قسم 
الصيانــة فــي مركــز التحكم 
الوطني هيثــم القطان للعمل 
رئيسا لقســم الصيانة مبركز 
التحكم الوطني، تكليف مديرة 
إدارة الرسم الهندسي في قطاع 
اخلدمات الفنية املهندسة ناهدة 
دشــتي بالقيام بأعمــال مدير 
إدارة التصميم واالشراف إلى 
جانب عملها، ندب مهندس أول 
الكترونيات في قسم التشغيل 
التوزيــع  شــبكات  مراقبــة 
الكهربائيــة حملافظة العاصمة 
أحمد الراجحي للعمل رئيســا 
لقســم طوارئ العاصمة، ندب 
اختصاصي أول حاسوب مركز 
البحوث في مراقبة الدراسات 
والبحــوث م. فالــح العبدلــي 
للعمل رئيســا لقســم تطوير 
النظم في مراقبة تطوير النظم 
بقطاع خدمات العمالء، تثبيت 
م.محمد الكندري للعمل مديرا 
إلدارة املكتــب الفنــي التابــع 
لقطــاع الوزيــر، نــدب مراقب 
مراقبة اخلدمات والتدريب إدارة 
محطة الزور اجلنوبية م. فالح 
الســبيعي للعمل مديرا إلدارة 

محطات تعبئة املياه.

عادل الشنان

ترأس وزير الدولة لشــؤون اإلسكان وزير 
اخلدمات د.عبداهللا معرفي االجتماع التنسيقي 
الثاني مع جهات الدولة ذات العالقة باستكمال 
إجــراءات إصــدار تراخيص البنــاء للمواطنني 
أصحاب القسائم السكنية ضمن مشروعي مدينة 
املطالع السكنية وضاحية جنوب عبداهللا املبارك.

ودعا املجتمعون إلى تسهيل الصعاب وتذليل 
املعوقات في كل جهة حسب االختصاص لتعجيل 
األعمــال في املشــاريع التــي يجري تســليمها 
للمواطنني. وقرر املجتمعون أنه خالل األسبوع 
املقبل سيتم اإلعالن عن مواعيد إصدار تراخيص 
البناء ألصحاب القسائم اجلاهزة في مدينة املطالع 

الســكنية وجنــوب عبداهللا املبارك الســتكمال 
إجراءات بناء قسائمهم.

من جهة اخرى، صرح د.عبداهللا معرفي بأنه 
ستكون هناك مساحات ترفيهية خدمية ألهالي 
مدينة صباح األحمد السكنية قريبا، الفتا إلى أن 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم باستالم 
عطاءات من الشركات املؤهلة للفرصة االستثمارية 
S٣ في املدينة. وأوضح أن الفرصة االستثمارية 
عبارة عن سوق تقليدي ذي طابع عمراني تراثي 
مبساحة أرض تقارب ٤٠ ألف متر مربع في احملور 
اخلدمي للمدينة، الفتا إلى أن الســوق التقليدي 
يتكــون من محالت جتزئة ومســاحات جتارية 
وترفيهية ومقــاٍه ومطاعم لتكون املدينة مركزا 

جتاريا وخدميا يثري املنطقة اجلنوبية.

أسامة دياب

الســفيرة األميركية  أكدت 
لدى البالد ألينا رومانوســكي 
أنه مع اقتراب الذكرى الثالثني 
لتحريــر الكويــت، تعاونــت 
الكويتيــني  مــع  الســفارة 
واملؤسسات احمللية التي كانت 
نشطة خالل التحرير، وقمنا معا 
بإنتاج حملة تسلط الضوء على 
تاريــخ التحرير والتضحيات 
الكويتي  املشتركة للشــعبني 
واألميركي والشراكة املستمرة 
بينهما، الفتة إلى أن هذه احلملة 
ستشمل سلسلة من الشهادات 
املصورة من كويتيني وأميركيني 
عاشوا فترة التحرير. وأضافت 
رومانوسكي - في مجمل كلمتها 
خالل خالل اجللسة احلوارية 
االفتراضية التي اقامتها بعنوان 
«ثالثون عاما بعــد التحرير» 
- رؤية اكادميية في العالقات 
األميركية - الكويتية - أنه في 
(نوفمبر) املاضي، قمنا بعرض 
ومناقشة فيلم وثائقي كويتي 
جديد حول التحرير بالتعاون 
مــع املجلس الوطنــي للثقافة 
والفنون واآلداب. وفي الشهر 
املقبــل في فبراير، سنكشــف 
النقاب عن التعاون املوسيقي 
والنحــت بني فنانني أميركيني 

وكويتيني.
وتابعت ان حترير الكويت 
يظهــر بوضــوح مــا ميكن أن 

ارتباطا وثيقا حيث اختار املزيد 
من الطالب الكويتيني الدراسة 
في الواليــات املتحدة أكثر من 
أي مكان آخر. وقد أدى ذلك إلى 
خلق روابط مــدى احلياة بني 
األميركيــني والقادة الكويتيني 
فــي مجال األعمــال واحلكومة 
واألوساط األكادميية، باإلضافة 
إلــى ذلــك، أرســلت الســفارة 
األميركية أكثر من ٢٠٠٠ كويتي 
إلى الواليات املتحدة في أنواع 
مختلفة من برامج التبادل، كما 
قمنــا بإحضار العشــرات من 
الطــالب والعلمــاء األميركيني 
إلــى الكويــت، باإلضافــة إلى 

العراقي الوحشي في ذلك الوقت، 
حيــث عملــت الديبلوماســية 
الكويتية على تقريب والتقارب 
مــع اجلميــع وايضا اتســمت 
بالعطاء الكرمي جلميع الشعوب 

احملتاجة للمساعدة.
وحتدث بشــارة عن تاريخ 
السياســة الكويتية منذ بداية 
تأسيسها حتى يومنا احلالي.

اوضحــت  جانبهــا،  مــن 
كريســتني ديــوان مــن املعهد 
العربي اخلليجي بواشنطن أن 
حترير الكويــت قد أيد مبادئ 
الســالمة اإلقليميــة ورفــض 
العســكري وانتزاع  االعتــداء 
الســيادة، موضحــة أن حرب 
حتريــر الكويــت كانــت مثاال 
لتقويــة التضامن الدولي، كما 
أسست دورا قويا للمؤسسات 
العامليــة كاألمم املتحدة لتأييد 
الدولــي واملبــادئ  القانــون 

الليبرالية.
مــن جهتــه، قــال د.علــي 
الكنــدري احتالل الكويت جاء 
في إطار التحوالت السريعة في 
موازين القوى العاملية بسقوط 
االحتــاد الســوفييتي وزعامة 
الواليات املتحدة عامليا ليؤدي 
إلى حتــول كويتــي وخليجي 
فــي العالقات جتــاه الواليات 
املتحــدة بتعزيزها وتوثيقها، 
وذلك لغيات املخاوف من الغطاء 
السوفييتي للعراق في مطالباته 

للكويت.

أننــا بدأنا سلســلة اجتماعات 
سنوية رفيعة املستوى تسمى 
احلوار االستراتيجي، وقد وقعنا 
أكثر من ٢٠ اتفاقية خالل هذه 
احلوارات لتحسني تعاوننا في 
كل شيء من الدفاع إلى الصحة 
والتعليــم. وتتمتــع الواليات 
املتحدة والكويت بعالقة جتارية 
واســتثمارية قويــة. وبلغــت 
التجــارة الثنائية بــني بلدينا 
٤٫٥ مليارات دوالر في عام ٢٠١٩.

بدوره، قال السفير عبداهللا 
الديبلوماســية  ان  بشــارة 
الكويتيــة الناعمة لم تكن حال 
ناجعا فــي التعامل مع النظام 

معرفي: مساحات ترفيهية خدمية في مدينة صباح األحمد السكنية قريبًا

خالل جلسة حوارية افتراضية بعنوان «ثالثون عاماً بعد التحرير» - رؤية أكادميية في العالقات األميركية - الكويتية

د.عبداهللا معرفي ود.رنا الفارس ود.محمد الفارس، وم.بدر الوقيان وعدد من القياديني خالل االجتماع

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي مع املشاركني في الندوة

تنجــزه الدول في فترة زمنية 
قصيــرة، عندمــا تتكاتف معا 
لدعم القانون الدولي وحماية 
املدنيــني، الفتة إلى أن العالقة 
بني الواليات املتحدة والكويت 
ال تســتند فقــط إلــى ما حدث 
قبل ٣٠ عاما، ففي العقود التي 
تلت ذلك، عززنا شراكتنا عبر 
مجموعــة من املجــاالت املهمة 
ونواصل العمل معا في مجال 
الدفاع ومكافحة اإلرهاب لضمان 
السالم واالستقرار في اخلليج 

وعبر الشرق األوسط.
 وقالــت انه على مســتوى 
األفراد، يرتبــط البلدان أيضا 

العتيبي:  نشكر اجلهات املعنية جلهودها 
بتذليل عوائق تراخيص البناء في املشروعني

الرسمي  الناطق  قال 
للجنة أهالي املطالع م.خالد 
العتيبــي إن االجتمــاع 
املطول في مقر املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية 
الــذي ضم كال من وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان 
واخلدمــات د.عبــداهللا 
الكهرباء  معرفي ووزير 
الفارس  واملاء د.محمــد 
ووزيرة الدولة لشــؤون 
البلدية د.رنا الفارس لبحث 
مدى إمكانية إزالة العوائق 

أمام استصدار رخص البناء ملشروعي املطالع السكني ومنطقة 
جنوب عبداهللا املبارك، انتهى باالتفاق على آلية مشتركة لتذليل 
هذه العوائق، مضيفا أنه مت فعال البدء في ذلك عن طريق إرسال 
بعض الكتب املتعلقة بوزارة الكهرباء واملاء، وجار إعداد بقية 

املراسالت املتعلقة باجلهات األخرى. 
وثمن العتيبي جهود الوزراء وجميع القيادات في الوزارات 
املعنية خلدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم خصوصا أصحاب 
الطلبات القدمية والذين جتاوزت مدد انتظارهم العشــرين 
عاما في سبيل احلصول على السكن اخلاص لهم وألسرهم.

م.خالد العتيبي


