
أثنى رئيس االحت��اد الكويتي للمزارعني عبدالله 
الدماك وأعضاء مجلس ادارة االحت��اد على اجلهود 
التي قام بها رئيس وأعضاء شركة البترول الوطنية 
الكويتية KNPC في دعمهم للقطاع الزراعي عامة 
وفي تخفيض سعر الديزل للمزارعني في مزارع الوفرة 

والعبدلي . وقام رئيس االحت��اد الكويتي للمزارعني 
ونائبه حسني بن صامل وأم��ني السر محمد صنهات 
العتيبي وأمني الصندوق جابر العازمي وعضو مجلس 
ادارة االحتاد مبارك عوض العازمي ونائب مدير عام 
االحت��اد ب��در اجلفران بزيارة للشركة قاموا خاللها 

بتكرمي الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود 
بشركة البترول الوطنية الكويتية املهندس وليد خالد 
البدر ونائبي الرئيس التنفيذي غامن ناصر العتيبي 

على جهودهم مع اخوانهم املزارعني .
وقال الدماك أن هذا التكرمي الذي قدمه مجلس ادارة 

االحتاد الكويتي للمزارعني نيابه عن جميع املزارعني 
الكويتيني ما هو إال تقدمي الشكر والعرفان جلهودهم 
املخلصة ودعهم للقطاع الزراعي في ايصال الديزل 
املدعوم للمناطق الزراعية من منطلق احلديث الشريف 
“ من ال يشكر الناس ال يشكر الله “ كما نتقدم بالشكر 

جلميع اجلهات والقيادات العليا بالبالد التي تقدم 
الدعم للمزارع الكويتي ونتمنى أن يستمر ذلك التعاون 
حتى يستطيع امل��زارع الكويتي أن يستمر في عمله 
الوطني دعما لألمن الغذائي والذي أثبت أهميته جلميع 

دول العالم املتقدمة منها والنامية .  

لوقوفها إلى جانب املزارع الكويتي في إيصال الديزل املدعوم للمناطق الزراعية

م قيادات »البترول الوطنية« »احتاد املزارعني« كرَّ

أعضاء مجلس اإلدارة أمام لوحة ترحيبية في مقر البترول الوطنيةاحتاد املزارعني يكرم الرئيس التنفيذي وليد البدر 

الصايغ: أمانة األوقاف وقعت اتفاقيات 
تعاون مع اجلهات  الكويتية بقيمة 

550 ألف دينار لتنفيذ »األضاحي«
أع��ل��ن��ت األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
ل���ألوق���اف ان���ط���الق م��ش��روع 
األض���اح���ي ل��ل��ع��ام اجل����اري ، 
بالتعاون مع عدد من اجلهات 
احلكومية واألهلية اخليرية 
الكويتية لإلشراف على تنفيذه 
داخ����ل ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا، 
امتثاال لقول الله تعالى: »فصل 
لربك وانحر«، وتنفيذا لشروط 
ال��واق��ف��ني م��ن خ��الل األوق���اف 
املشروطة بصرف ريعها على 
م��ص��رف األض��اح��ي، بصفتها 

ناظراً على هذه األوقاف.
وب��ه��ذه املناسبة أك��د نائب 
األمني العام للمصارف الوقفية 
ب��اإلن��اب��ة م.أس���ام���ة منصور 
الصايغ حرص األمانة العامة 
ل���ألوق���اف ع��ل��ى إح��ي��اء سنة 
األضاحي كل عام بهدف إدخال 
السرور على قلوب املسلمني، 
وإط��ع��ام ال��ف��ق��راء واملساكني 
واأليتام وذويهم خالل أيام عيد 
األضحى املبارك، مشيراً إلى أن 
األمانة العامة لألوقاف اعتمدت 
مبلغ 550 أل��ف دينار تقريبا 
لتنفيذ املشروع للعا م احلالي 
1440ه�/2019، بالتعاون 
مع اجلهات احلكومية واألهلية 
اخليرية الكويتية ال��ت��ي لها 
خبرة سابقة في هذا املجال من 

خالل اتفاقيات تعاون وقعت 
لتنفيذ هذا املصرف وفق خطط 
ودراس��ات تفصيلية للمناطق 

والكميات والفئات املستحقة.
وأوضح الصايغ أن اجلهات 
احلكومية واألهلية اخليرية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ع��ت��م��دة لتنفيذ 
مشروع األضاحي لهذا العام 
ه��ي: البنك الكويتي للطعام، 
وجمعية اإلص��الح االجتماعي 
وج��م��ع��ي��ة إح���ي���اء ال���ت���راث 
اإلس��الم��ي وجمعية صندوق 
إع���ان���ة امل����رض����ى، ووزارة 
الشئون االجتماعية والعمل، 
ووزارة اخلارجية الكويتية 

ال��ت��ي س���وف ت��ن��ف��ذ امل��ش��روع 
خ���ارج دول���ة ال��ك��وي��ت، مثمنا 
جهود هذه املؤسسات الهادفة 
ل��ت��ع��زي��ز وش���ائ���ج ال��ت��ع��اون 
وتفعيل الشراكة املجتمعية 
فيما بينها لتنفيذ امل��ش��روع 
ب��أق��ص��ى درج����ات الشفافية 
للوصول جلميع املستفيدين 

داخل الكويت وخارجها.
ووجه الصايغ الشكرجلميع 
ال��واق��ف��ني وال��واق��ف��ات ال��ذي��ن 
ي��س��اه��م��ون ب��أوق��اف��ه��م في 
مشاريع األمانة املتعددة، لسد 
حاجة احملتاجني في هذه األيام 
امل��ب��ارك��ة، داع��ي��ا ال��ل��ه تعالى 
أن تكون ه��ذه األع��م��ال صدقة 
ج��اري��ة ف��ي م��ي��زان حسناتهم 
إلى ما شاء الله تعالى، داعياً 
املواطنني واحملسنني الكرام إلى 
املساهمة بأوقافهم وتبرعاتهم 
ف��ي مشاريع األم��ان��ة العامة 
ل���ألوق���اف، م��ن خ���الل موقع 
األمانة على شبكة اإلنترنت، 
و عبر حساباتها في وسائل 
التواصل االجتماعي، أو زيارة 
قاعة العطاء في مقر األمانة 
بالدسمة، تعزيزا لقيم التواصل 
وال��ت��راح��م ال��ت��ي ح��ث عليها 
اإلس���الم وم��ش��ارك��ة املسلمني 

فرحتهم في أيام العيد.

أسامة منصور الصايغ

جمعية املهندسني حتث على إصالح 
جسر املشاة بالرقة 

ح���ث أم����ني س���ر جمعية 
املهندسني الكويتية املهندس 
فهد اردي��ن��ي العتيبي الهيئة 
العامة للطرق ووزارة األشغال 
العامة ال��ى االس���راع باعادة 
بناء جسر املشاة الواصل بني 
منطقتي ال��رق��ة وأب��و حليفة 
) مقابل بنزين الرقة ( فوق 
طريق الفحيحيل السريع ، 
الفتا الى أن اجلسر منذ أكثر من 
عام تعرض الصطدام شاحنة 
وانهيارجزء منه ول��م تبادر 

اجلهات املعنية الى اصالحه. 
وأوض����ح  أن ع��دم اص��الح 
اجلسر املنهار تسبب في كثير 
من احلوادث واالصابات ، وأن 
االس��ت��م��رار ف��ي ع��دم اصالحه 
سيتسبب مبزيد من اخلسائر 
املالية والبشرية ، مضيفا أن 

املشاة  مضطرون الى املخاطرة 
باجتياز الطريق السريع كما 
ي��ؤدي ال��ى ح���وادث اصطدام 
نظرا لكثرة التوقف املفاجئ 
للمركبات أو تهدئة السرعة 

خالل عبور املشاة. 
ون��اش��د العتيبي اجلهات 
املعنية ف��ي االش��غ��ال وهيئة 
الطرق الى االس��راع باجنازه 

واع���ادة بنائه ، موضحا أن 
اجل��زء املنهار ميكن اصالحه 
خالل عدة أي��ام كون األض��رار 
على جانبي اجلسر محدودة 
وأن املنطقة احملاذية للجسر 
مزدحمة بالسكان والعمالة 
ال���ت���ي ت��س��ك��ن ال���ع���م���ارات 
االس���ت���ث���م���اري���ة احمل��ي��ط��ة 

باملنطقة.  

فهد العتيبي

خالل توديع السفير العسعوسي مبناسبة انتهاء فترة عمله 

وكيل اخلارجية املاليزي يدعو لرفع
مستوى الزيارات املتبادلة مع الكويت

أك��د وكيل وزارة اخلارجية 
امل��ال��ي��زي ل��ش��ؤون غ��رب آسيا 
ف��ي��روز عدلي على أهمية رفع 
م��س��ت��وى ال���زي���ارات املتبادلة 
وتشجيع اللقاءات بني املسؤولني 
الكويتيني واملاليزيني لتعزيز 
ال��ع��الق��ات الثنائية. ج��اء ذلك 
خالل حفل أقامته سفارة دولة 
الكويت مباليزيا لتوديع السفير 
س��ع��د العسعوسي مبناسبة 
ان��ت��ه��اء ف��ت��رة عمله ف��ي البالد 
ب��ح��ض��ور أع��ض��اء م��ن األس���رة 
املاليزية احلاكمة ومسؤولني 
ماليزيني من وزارة اخلارجية 
وامل��ج��ل��س التشريعي وكذلك 
رؤس��اء البعثات الدبلوماسية 
في ماليزيا وعلى رأسهم عميد 
السفراء وسفير دولة الفاتيكان 

في ماليزيا جوزيف مارينو.
وق��ال عدلي  “تربطنا عالقة 
وطيدة مع دولة الكويت ونتمنى 
أن تتطور إلى أرفع املستويات” 
فيما أب���دى تطلعه الستقبال 
السفير الكويتي اجلديد ملواصلة 
تعزيز العالقات التي سعى إليها 
السفير العسعوسي متمنيا له 
التوفيق في مهمته الدبلوماسية 

املقبلة.

وع��ب��ر ع��ن ط��م��وح احلكومة 
امل��ال��ي��زي��ة ف���ي رف���ع مستوى 
العالقات بني البلدين السيما في 
املجالني االستثماري والتجاري 
إضافة إلى التواصل احلكومي 
والشعبي في مجالي السياحة 

والتعليم.
وأف����اد أن ه��ن��اك ترتيبات 
م��س��ت��م��رة م���ن ق��ب��ل اجل��ان��ب��ني 
امل��ال��ي��زي وال��ك��وي��ت��ي لتبادل 

ال��زي��ارات رفيعة املستوى بني 
املسؤولني في البلدين مستذكرا  
زي���ارة وف��د ال��ب��رمل��ان املاليزي 
إل��ى الكويت في أبريل املاضي 
برئاسة رئيس البرملان محمد 

يوسف.
من جانبه أشاد نائب رئيس 
البرملان املاليزي رشيد حسنون 
ف��ي  مبجلس البرملان الكويتي 
حيث اطلع الوفد املاليزي خالل 

الزيارة التي استمرت 5 أيام على 
آليات عمل البرملان الكويتي.

وأكد في هذا اإلط��ار مبتابعة 
ال��س��ف��ي��ر ال��ع��س��ع��وس��ي ل��ه��ذه 
الزيارة وحرصه على اصطحاب 
ال��وف��د امل��ال��ي��زي أث��ن��اء وج��وده 
بالكويت مفيدا بأن ذلك يعكس 

مدى قوة العالقة بني البلدين.
وأش������اد أي���ض���ا ب��ال��ن��ظ��ام 
ال��دمي��ق��راط��ي الكويتي وعمل 

مجلس برملانه اجلدير باالطالع 
واالستفادة السيما في ترتيب 
هيكله الهرمي وكذلك أساليب 
امل��ب��اح��ث��ات ب���ني امل��ع��ارض��ة 

واحلكومة.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه أك���د السفير 
العسعوسي على أهمية مواصلة 
هذا التعاون وتوطيد العالقات 
مع ماليزيا على كافة املستويات 
مفيدا “أن العالقات بني البلدين 
ف��ي األع���وام املقبلة يجب أن ال 
تنقطع وال تتغير بتحرك السفير 

من بلد إلى آخر”.
وشكر ب��دوره املسؤولني في 
احلكومة املاليزية والسلطات 
التشريعية والقضائية على 
دع��م��ه��م ف���ي إجن�����اح أن��ش��ط��ة 
ال��س��ف��ارة م��ن خ��الل اهتمامهم 
بتطوير ال��ع��الق��ات الثنائية 
امل��م��ي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط الكويت 

مباليزيا.
يذكر أن السفير العسعوسي 
سينهي مهمته الدبلوماسية 
مب��ال��ي��زي��ا م���ع ن��ه��اي��ة الشهر 
اجلاري بعد 6 أعوام قضاها في 
هذا البلد وسيحل مكانه السفير 
حمد بورحمه ال���ذي سيباشر 

مهام عمله في أغسطس املقبل.

وكيل وزارة اخلارجية املاليزي لشؤون غرب آسيا فيروز عدلي خالل تكرمي السفير العسسعوسي

5 alwasat.com.kwمحليات Sunday 21th July 2019 - 13 th year - Issue No.3483األحد 18 ذو القعدة 1440 ه�/ 21 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3483

باركت اختيار العنزي واحلنيان لعمادتي األساسية والتجارية

»رابطة التدريب« : رفض مجلس اإلدارة 
ملقترح اإلضافي بالفصل الصيفي قرار صائب

ب��ارك نائب رئيس رابطة 
أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��ب في 
الكليات التطبيقية راشد الهيم 
االختيار الصائب ملدير عام 
الهيئة د. علي املضف بإسناد 
منصب ع��م��ادة كلية التربية 
االساسية لألستاذ الدكتور 
ف��ري��ح ال��ع��ن��زي، واخ��ت��ي��ار د. 
أحمد احلنيان لتولي عمادة 
كلية ال���دراس���ات التجارية، 
مشيرا إل��ى أن الرابطة تشد 
على يد إدارة الهيئة جتاه هذا 
االختيار الذي جاء موفقا نظرا 
لكونهما يتمتعان باخلبرة 
والقدرة علي القيادة والسمعة 
الطيبة وعالقة طيبة مع كافة 
منتسبي الهيئة ول��م ميارسا 
س��ي��اس��ة اإلق���ص���اء ض���د أي 
شريحة من أبناء الهيئة ولم 
يشير ماضيهما ألي ع��داء مع 
أحد خالل توليهما ملناصبهم 
السابقة ، وال شك أن هذا األمر 
سيساهم في جناحهما في أداء 
املهام املوكلة إليهما، متمنيا 
أن تكون سياسة االختيار ألي 
من املناصب االشرافية بالهيئة 
قائمة على هذا النهج فال مكان 
ال��ي��وم مل��ن ال ُي���ْؤِم���ن ب��اآلخ��ر 
ومي���ارس سياسة التهميش 

واالقصاء. 

كما بارك الهيم قرار زيادة 
مخصصات املهمات العلمية 
مثمنا ملجلس إدارة الهيئة 
امل��وق��ر ه���ذا ال���ق���رار امل��وف��ق، 
وشكرهم على رف��ض مقترح 
رابطة التدريس بشأن السماح 
ألع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س 
احلصول على ساعات زائ��دة 
عن النصاب في الفصل الصيفي 
ألن األص��ل ه��و حتمل أعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب 
ملسئولياتهما في خدمة أبنائهم 
الطلبة، وأن املكافأة احلالية 
كافية ومجزية وع��ادل��ة وال 
م��ب��رر ل��ط��ل��ب اإلض���اف���ي في 

الفصل الصيفي، مؤكدا بأنه 
يتوجب على اجلميع ان يفتخر 
بالهيئة وي��درك بأنها ليست 
جامعة، وأن رسالتها واضحة 
وه��ي تخريج عمالة وسطي 
فنية مدربة مهنية، ولذلك فإن 
دور أع��ض��اء هيئة التدريب 
ال يقل ب��أي ح��ال ف��ي أهميته 
عن دور زمالئهم أعضاء هيئة 
ال��ت��دري��س، فاملدربني شركاء 
أساسيني بالعملية التعليمية 
ونتمنى من مجلس إدارة الهيئة 
تعزيز قدرة كليات الهيئة علي 
تخريج عمالة مدربة خاصة 
وان الكويت مقبلة علي خطة 
ك��وي��ت ج��دي��دة 2035 وه��ذه 
اخلطة حتتاج إلى مهن وعمالة 
م��درب��ة  ول��ي��س لتخصصات 

نظرية. 
وأك����د ال��ه��ي��م ان ال��راب��ط��ة 
متفائلة ب��امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 
وأنها متد يد العون للجميع، 
مطالبا مجلس إدارة الهيئة 
بحسم ملف اختيار عميد كلية 
ال���دراس���ات التكنولوجية، 
وعميد كلية التمريض أسوة 
ب��ال��ك��ل��ي��ات األخ����رى لتوفير 
االستقرار خالل الفترة املقبلة 
وليكونوا خير ع��ون إلدارة 

الهيئة.

راشد الهيم

جانب من اجلسر املنهار

تتمات

طهران رفضت
ورفض وزير خارجية إيران 
محمد ج��واد ظ��ري��ف،   طلباً من 
ن��ظ��ي��ره ال��ب��ري��ط��ان��ي جيرميي 
هنت، يتعلق باإلفراج عن الناقلة   
احملتجزة. وقال وزير اخلارجية 
البريطاني جيرميي هنت، إنه 
حت��دث م��ع نظيره اإلي���ران���ي  ، 
وعبر  له عن خيبة أمله البالغة 

جتاه احتجاز إيران للناقلة   .  
 إل���ى ذل���ك أع��ل��ن��ت ال��ق��ي��ادة 
املركزية األمريكية “سنتكوم” 
عن حتضيرها لعملية بحرية في 
منطقة اخلليج العربي أطلقت 
عليها اسم احلارس بهدف ضمان 
أم��ن وس��الم��ة امل��الح��ة البحرية 
باملنطقة ف��ي ض���وء األح���داث 

األخيرة التي شهدتها.
واك�������دت ان امل���س���ؤول���ني 
األمريكيني سيواصلون التنسيق 
مع احللفاء والشركاء في أوروبا 
وآسيا وال��ش��رق األوس��ط حول 
التفاصيل وال��ق��درات ال��الزم��ة 
لعملية احل��ارس لتمكني حرية 
امل��الح��ة ف��ي املنطقة وحماية 

ممرات الشحن احليوية.

السفير األميركي
وأك������د ان ال�����دراس�����ة ف��ي 
اجل��ام��ع��ات االم��ري��ك��ي��ة “تعد 
ال��ط��الب للنجاح ف��ي حياتهم 
املهنية” مضيفا ان��ه من املمكن 
ل��ك��ل ط���ال���ب أن ي��خ��ت��ار بني 
4000 جامعة معتمدة وعالية 
اجل��ودة لتلبية كل احتياجاته 
واه��ت��م��ام��ات��ه. وأش����ار ال���ى ان 

ال��ط��الب الشباب “سينضمون 
إلى خمسة أجيال من الكويتيني 
والكويتيات الذين درس��وا في 
الواليات املتحدة الذين أصبحوا 
اليوم قادة في احلكومة واألعمال 

التجارية وفي مجاالت أخرى”.
وقال سيلفرمان انه وممثلي 
االحت��اد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة استقبلوا 
في اليوم االول نحو 200 طالب 
في السفارة متمنني لهم النجاح 

والتفوق. 

النصف
واس��ت��غ��رب ال��دف��اع الشديد 
ال����ذي ورد ف���ي ت��ق��ري��ر جلنة 
ال��ت��ظ��ل��م��ات ال��ت��اب��ع��ة ملجلس 
ال��وزراء عن الشركات واملكاتب 
ال��ه��ن��دس��ي��ة امل��وق��وف��ة بسبب 
تداعيات األم��ط��ار، مشيرا الى 
أن اللجنة حادت عن دوره��ا في 
الفصل في اخلالف بني الشركات 
واجل��ه��از امل��رك��زي للمناقصات 

وأصبحت طرفا فيه. 
وأضاف أن التقرير ذهب إلى 
أبعد من ذل��ك بتحميل اجلهات 
احلكومية املسؤولية معتبرا 
في الوقت ذات��ه العقوبات التي 
أوق��ع��ت��ه��ا “املناقصات” على 
الشركات واملكاتب الهندسية 
مغلظة، مشيراً إل��ى أن اللجنة 
مت��ادت أكثر في وض��ع عبارات 
وآراء تفرش الطريق للشركات 
واملكاتب الهندسية للتنصل من 
املسؤولية التي أك��ده��ا تقرير 
دي��وان احملاسبة وتقرير جلنة 

تقصي احلقائق احلكومية.

تتمات


