
الجمعة 8 يناير 2010   3محليات

الشرقاوي بحث مع مدير عام الدرك األردني
دعم التعاون في المجال األمني وتبادل الخبرات بين البلدين

التدري����ب واملختب����رات اللغوية 
وسرايا ومهاجع الطلبة الضباط 
كما اطلعوا على املناهج الدراسية 
العلمي����ة والبرامج  واملق����ررات 
التدريبية والعمليات الش����رطية 
امليدانية، واس����تمعوا لشرح من 
الهياكل التنظيمية واخلطط املعدة 
الطلبة الضباط  العداد وتأهي����ل 
بكلي����ة الش����رطة وطالبات معهد 

الهيئة املساندة.
كما تفق����د الوفد معهد تدريب 
الضباط واطلع����وا على البرامج 
التدريبية التي يخضع لها الضباط 
الدارس����ني واملتدربني من مختلف 
الرتب ملواجه����ة جميع حتديات 
وظروف العمل االمني، باالضافة 
إلى تفقدهم ملكتبة املرحوم العميد 

بدر العيدان.
واشتمل برنامج زيارة وفد 
الش���رطية،  العلوم  أكادميي���ة 
بالش���ارقة عل���ى تفق���د أعمال 
االدارة العام���ة لق���وات األم���ن 
اخلاصة، واالدارة العامة املركزية 
للعمليات، وتابعوا ميدانيا آليات 
العمل وشاهدوا األنواع املختلفة، 
من املع���دات واآلليات اخلاصة 
والتجهيزات واالسلحة والذخائر 
وميادي���ن التدري���ب وغيره���ا 
اللوجستي  الدعم  من وس���ائل 
بالقوات اخلاصة، إلى جانب عمل 
هاتف الط���وارئ 112 واجراءات 
البالغات  الف���وري مع  التعامل 
وتصنيفها وربطها مباشرة مع 
جهات االختصاص في دوريات 
الشرطة وفريق املطافئ واالسعاف 
والط���وارئ الطبية للتعامل مع 

احلدث في نفس اللحظة.

أكادميية العلوم الشرطية بإمارة 
النقبي  العقيد د.سالم  الش����ارقة 
والوفد املرافق له، بعد زيارة رسمية 
استغرقت ثالثة ايام الكادميية سعد 
العب����داهلل للعلوم االمنية، التقى 
خاللها الوفد بوكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
اللواء أحمد الن����واف ومدير عام 
اكادميية س����عد العبداهلل للعلوم 
الش����رقاوي  اللواء فهد  االمني����ة 
وكبار قيادات االكادميية، ش����اهد 
خاللها الوفد االماراتي التدريبات 
والعمليات امليدانية للطلبة الضباط 
بكلي����ة الش����رطة وطالبات معهد 
الهيئة املساندة، وقاموا بجوالت 
تفقدية للقاعات الدراسية وساحات 

الفتاة الكويتية معترك العمل االمني 
لتش����ارك اخاها الرجل في حتمل 
مسؤولية الوطن والذي يضيف لها 
رصيدا جديدا الى سجل منجزاتها 

الوطنية.
وفي ختام الزيارة تبادل اللواء 
الشرقاوي واللواء الطوالبة الدروع 
والهدايا التذكارية، كما اعرب كل 
منهما عن سعادتهما بهذه الزيارة 
االخوية التي ستشهد تفعيال على 
أرض الواقع مل����ا مت االتفاق عليه 

خالل اللقاء.
ومن جانب آخر، غادر البالد وفد 
اكادميية العلوم الشرطية بإمارة 
العربية  الشارقة بدولة اإلمارات 
املتحدة الش����قيقة، برئاسة مدير 

الش����رطة ومعهد تدريب الضباط 
وادارة التدريب التأسيسي ومعهد 

الهيئة املساندة.
وق����د أب����دى الل����واء الرك����ن 
الش����ديد مبا  د.الطوالبة اعجابه 
اليه من شرح  شاهده واس����تمع 
واف عن املنشآت واملرافق وأساليب 
وبرامج التعلي����م والتدريب التي 
يخض����ع له����ا الطلب����ة الضباط 
وطالبات معهد الهيئة املساندة ومن 
مختلف التخصصات االمنية والتي 
تضارع ارقى املستويات التعليمية 
والتدريبية املعمول بها في أشهر 
األكادمييات والكلي����ات واملعاهد 
االمنية والشرطية في العالم، كما 
أعرب ع����ن تقديره البالغ لدخول 

التقى مدير عام اكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية اللواء فهد 
الشرقاوي مبكتبه مدير عام قوات 
الدرك باململكة االردنية الهاشمية 
اللواء الرك����ن د.توفيق الطوالبة 
واعضاء الوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته الرس����مية التي يقوم بها 

حاليا للبالد.
حضر اللقاء مساعد املدير العام 
لشؤون التعليم والتدريب العقيد 
هارون محمد العمر ومساعد املدير 
العام لشؤون اخلدمات املساندة 
العقيد محم����د ادريعي، حيث مت 
تبادل االحاديث الودية والتباحث 
في مختلف القضايا واملسائل التي 
تهم اجلانبني على صعيد توطيد 
أواصر التعاون وتعزيز وتوثيق 
وسائل التنسيق في مجاالت تبادل 
الزي����ارات واخلب����رات، وغيرها 
من االنش����طة التي ته����دف لرفع 
كفاءة مستوى واداء رجال األمن 
النظم احلديثة  والدرك من خالل 
والتقنيات املتطورة وتطبيقاتها 
املختلفة، في شتى مجاالت املهام 
والواجبات االمنية والتي تتطلب 
اعادة وتأهيل رج����ال األمن على 
أعلى مستويات املناهج التعليمية 
والوسائل التدريبية واالتفاق على 
بلورة الرؤى املستقبلية التي تدعم 

آفاق التعاون املشترك.
صحب اللواء الشرقاوي الضيف 
االردني واعضاء الوفد املرافق له في 
جولة شملت مبنى كلية الشرطة 
التابع الكادميية س����عد العبداهلل 
للعلوم االمنية، حيث استمع الوفد 
لشرح تفصيلي عن الهياكل والنظم 
والبرامج واملناهج من مديري كلية 

وفد أكاديمية العلوم الشرطية باإلمارات غادر البالد

اللواء فهد الشرقاوي واللواء الركن د. توفيق الطوالبة خالل زيارتهما مبنى كلية الشرطة التابع الكادميية سعد العبداهلل للعلوم االمنية

قطاع المشاريع الكبرى بـ »األشغال« صّمم
ونّفذ معظم مشاريع البنية التحتية

بتلبي���ة كل املطالبات والرغبات 
التي ابدوها في حدود االمكانات 
املتاحة ومب���ا يتفق مع االنظمة 

والقوانني املرعية.
من جانبه، ابدى مدير عام بلدية 
الكويت م.احمد الصبيح حسن 
تعاونه مع املختارين، مش���يرا 
الى اس���تعداده للتعامل مع كل 
املشاكل التي طرحها املختارون في 
االجتماع والعمل على ايجاد مخرج 

ينهي هذه املشاكل العالقة.
في السياق ذاته، اعتبر مدير 
بلدية العاصمة م.محمد العرادي 
ان هذا االجتماع مثمر ملا حققه من 
خطوات تنسيقية متهد ملعاجلة كل 
املشاكل واملعوقات التي تعاني منها 
مناطق العاصمة، شاكرا في الوقت 
ذاته احملافظ واملختارين لتواصلهم 
ومتابعتهم احلثيثة والبحث عن 
وجود حل���ول جذرية الخراجها 
مما هي عليه واعطائنا الفرصة 
لالطالع على املشاكل والنواقص 
بواقعية اكثر، امال ان يحقق هذا 

اللقاء اهدافه املرسومة.

االش���غال العام���ة م.عبدالعزيز 
الكلي���ب ع���ن عمي���ق ش���كره 
وامتنان���ه للمحافظ واملختارين 
على حرصهم ومتابعتهم احلثيثة 
للمشاكل والنواقص التي تعاني 
منها مناطق العاصمة واعطائنا 
الفرصة لالطالع على واقعها بشكل 
اكثر تفهما وواقعية، واعدا اياهم 

اخلدمات في العاصمة ومختاريها 
يؤكد حرص املسؤولني واصحاب 
الق���رار على متابع���ة كل االمور 
واملشاكل من منبعها، شاكرا في 
الوقت نفسه هذا احلضور، وامل ان 
يكون هذا االجتماع النواة الفعلية 

حلل القضايا العالقة.
اع���رب وكيل وزارة  بدوره، 

حاج���ات املواطنني والعمل على 
تذليل كل الصعاب التي يعانون 
منه���ا، مؤك���دا ان حبنا للكويت 
يحتم علينا هذا الواجب الوطني 
الذي ارتضيناه النفسنا من خالل 

موقعنا كمسؤولني في الدولة.
وجدد اجلابر تأكيده على ان 
هذا احلضور الالفت ملس���ؤولي 

يقوم قطاع املشاريع الكبرى في وزارة االشغال مبسؤولية 
دراس���ة وتصميم وتنفيذ وصيانة معظم مشاريع البنية 

التحتية الكبرى والتي متولها احلكومة الكويتية.
ويعتبر القطاع وحدة تنفيذية تتولى مهام تنفيذ عدد 
من املشاريع الكبرى واملهمة للحكومة والعمل على جذب 
القطاع اخلاص وخلق بيئة مناسبة لتشجيع املستثمرين 
احملليني واإلقليميني والدوليني للمشاركة في تنفيذ واجناز 

هذه املشاريع بنجاح.
ويعتبر مشروع تطوير جزيرة بوبيان ومشروع مرفأ 
بوبيان البحري الضخم من اهم املش���اريع احليوية التي 
يعمل القطاع على اجنازها والتي من شأنها ان جتعل من 
الكوي���ت مركز جتاريا مس���تقبليا لالقليم وحتقيق نقلة 

نوعية مهمة في االقتصاد االقليمي.
وتضم املكونات الرئيسية للمخطط الهيكلي الستعمال 
األراضي ملش���روع تطوير جزيرة بوبي���ان من محميات 
طبيعية ومنتجعات س���ياحية وتطوي���ر بحيرة بوبيان 

وميناء بوبيان البحري.
وتش���مل الطرق املستقبلية التي تربط مدينة الكويت 
مبيناء بوبيان على جزيرة بوبيان ومدينة الصبية حيث 
س���يتم إنشاء طريق وجسر لربط امليناء مبدينة الصبية 
بطول حوالي 36 كيلومترا وإنش���اء طري���ق )الصبية � 
اجلهراء( اجلديد إضافة الى إنش���اء جس���ر الشيخ جابر 

االحمد الصباح.
وسيتم تنفيذ مشروع ميناء بوبيان البحري على اربع 

مراحل اجلزء االول من املرحلة األولى ستكون إلنشاء الطريق 
واجلسر ومعاجلة التربة )2007-2011( وتصميم وتنفيذ 
وصيانة أعمال الطريق وخط السكة احلديد ومعاجلة التربة 
على ان يكون اجلزء الثاني لتعميق امليناء )2009 � 2013( 
وأعمال تعميق امليناء بحيث يصل العمق 30 مترا الستقبال 

السفن الكبيرة طبقا للشروط العاملية للموانئ.
وسيخصص اجلزء الثالث من املرحلة األولى إلنشاء 
املين���اء )2009 � 2014( وتصمي���م وتنفيذ واجناز امليناء 
املرحلة األولى 9 مراس بحيث يتس���ع ال���ى 5ر2 مليون 

حاوية في السنة.
وس���تكون املرحلة الثانية بالفترة من )2021-2016( 
لتوسعة امليناء بزيادة عدد سبعة مراسي واملرحلة الثالثة 
لتوس���عة امليناء بزيادة عدد ثمانية مراسي خالل الفترة 
من 2023 الى 2028 واملرحلة الرابعة 2033 لتوسعة امليناء 
بزيادة عدد 36 مرسى بحيث يصبح اجمالى عدد املراسي 

60 مرسى.
ويعم���ل القطاع على تطوير جزي���رة فيلكا والتي 
تعتبر واحدة من اهم واكبر اجلزر الكويتية من الناحية 
التاريخية حي���ث ان جذورها متتد ال���ى ما قبل آالف 
السنني كما ان اجلزيرة مشهورة بآثارها اليونانية مما 
ي���دل على ان اليونانني مروا او اقاموا بها بدليل وجود 

اآلثار االغريقية القدمية فيها.
والهدف م���ن تطوير اجلزيرة اقامة منتجع س���ياحي 
وترفيهي على مستوى عاملي في بيئة خالية من السيارات 

اخلاصة وبنائه على احدث اساليب الضيافة واملالئمة للقيم 
والعادات الكويتية التقليدية.

ويتضمن املشروع ش���اليهات وفنادق ومناطق اثرية 
ومرافق حكومية واملارينا والرصيف والقناة املائية واحلدائق 
النباتية وميدان الغولف والقرية التراثية ومراكز التسوق 

التجارية ومنتجعات ومناطق تخييم ومراكز شاطئية.
ويعمل القطاع على اجناز مدينة خيران اجلديدة والتي 
تقع في جنوب الكويت وعلى بع���د 90 كيلومترا تقريبا 
جنوبي مدينة الكويت وتتكون من عدة ضواحي سكنية 

وجتارية وصناعية.
وقام القطاع بتقسيم مشروع مدينة اخليران اجلديدة 
الى ثالثة عقود تنفي���ذا للقطع )2 و3 و7( على ان يكون 
العقد األول إلنشاء واجناز وصيانة األعمال الترابية والطرق 
الرئيس���ية واملرافق العامة واألعمال التجميلية ومحطة 
معاجلة مياه الصرف الصحي ومحطة التحويل الرئيسية 
والكيبالت األرضية الهوائي���ة )132كي في( وابراج املياه 

العذبة واخلطط الرئيسية واملضخات.
ويش���مل العقد الثاني إنشاء واجناز وصيانة الطريق 
الداخلية واملرافق العامة واألعمال التجميلية واحملوالت 
الفرعية وشبكات االتصاالت واجهزتها وخطوط األلياف 

الضوئية.
اما الثالث فيشمل إنشاء واجناز وصيانة املباني العامة 
)7.3.2( من الضاحية األولى والبنية التحتية ملركز الضاحية 

في مدينة اخليران اجلديدة.

عقد محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر اجتماعا مع ممثلني 
عن وزارة االشغال وبلدية الكويت 
وبعض اجلهات احلكومية االخرى 
بحضور مختاري احملافظة ووكيل 
وزارة االشغال م.عبدالعزيز الكليب 
والوكيل املساعد فاضل العجمي 
ومدير عام بلدية الكويت م.احمد 
الصبيح ونائبه م.محمد احلريص 
ومدي���ر بلدية العاصمة م.محمد 
العرادي ومسؤولني آخرين، حيث 
قال خالل االجتماع ان هناك جهدا 
يبذل من كل االطراف سواء كانوا 
في موقع املسؤولية ومن اصحاب 
الق���رار او من قبل ممثلني البناء 
الش���عب، الفتا الى ان هذا اجلهد 
وهذا العمل وتلك االجتماعات وما 
يصدر عنها يلزمها تفعيل وعمل 
دؤوب لنحقق من ورائها االهداف 
املرجوة واملتمثلة في حتقيق اكبر 
قدر ممكن من احلد من املش���اكل 
التي تعان���ي منها  واملعوق���ات 
مناطق العاصمة، مشيرا الى اننا 
لن نألوا جهدا في السعي لتلبية 

الجابر: تعاون بين »األشغال« و»البلدية« والجهات الحكومية
لتلبية احتياجات المواطنين وتذليل ما يواجههم من صعوبات

التقى ممثلين عن الوزارتين ومختاري المحافظة

الشيخ علي اجلابر وم.عبدالعزيز الكليب وم.أحمد الصبيح خالل اللقاء

الفريق الركن احمد اخلالد خالل لقائه الشيخ حمد جابر العلي

رئيس األركان التقى سفيرنا لدى الرياض

استقبل رئيس االركان العامة للجيش الفريق 
الركن احمد اخلالد مبكتبه صباح امس سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ 

حمد جابر العلي وذلك لتهنئته مبناسبة توليه 
مهام منصبه اجلديد رئيس���ا ل���أركان العامة 

للجيش.

نبيلة املال

المال أولمت للسفيرات 
المعتمدات لدى االتحاد األوروبي

بروكس����ل � كونا: اقامت سفيرتنا لدى بلجيكا واالحتاد االوروبي 
نبيلة املال امس مأدبة غداء للسفيرات املعتمدات لدى االحتاد االوروبي 

وحلف شمال االطلسي )ناتو( وبلجيكا.
وقالت املال ل� »كونا« ان مأدبة الغداء اقيمت على ش����رف س����فيرة 

الفلبني التي ستغادر بروكسل بعد ان انتهت مهمتها في بروكسل.
يذكر ان بلجيكا فيها 32 سفيرة من مختلف دول العالم ومنها الكويت 

ومجلس التعاون اخلليجي واكبر عدد منهن من الدول االفريقية.

الشيخ د. محمد الصباح خالل لقائه أعضاء احتاد الطلبة فرع أميركا

سعد احلريري خالل لقائه د.محمد صادقي

اس����تقبل نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجي����ة الش����يخ د.محمد الصباح وف����د الهيئة 
اإلدارية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحدة األميركية برئاسة أحمد اجلوعان وحضور 
كل من عبدالوهاب العثمان وبسام الكندري وصفية 

العجالن.
واطلع على املشاكل الطالبية وما ميس العملية 
التربوية املتعلقة بطلبة الكويت في الواليات املتحدة 
األميركية، مبينا أهمية الدور الوطني املناط بطلبة 
الكوي����ت في إبراز الوجه احلض����اري للدولة خلقا 
وأداء واعدا بالعمل على تذليل ما يواجهه الطلبة من 
صعاب، ومؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة 

التحصيل العلمي. كما اقام الشيخ د.محمد الصباح 
غداء عمل على شرف مبعوث األمني العام لأمم املتحدة 
تيري الرسون، حيث مت تدارس املسائل ذات االهتمام 

املشترك واملستجدات على الساحة الدولية.
حضر حفل الغداء كل من رئيس الهيئة االستشارية 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون سليمان الشاهني 
ووكي����ل وزارة اخلارجية الس����فير خالد اجلاراهلل 
ورئيس املعهد الديبلوماس����ي الس����فير عبدالعزيز 
الشارخ وس����فيرنا لدى جمهورية أملانيا االحتادية 
عبداحلميد العوضي ومدير إدارة املنظمات الدولية 
منص����ور العتيبي والوزير املف����وض بادارة مكتب 

الوزير صالح اللوغاني.

بيروت � كونا: اعلن ممثل الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية املقيم في لبنان د.محمد 
صادقي امس عن اجناز اتفاقيتي متويل س���يتم 
التوقيع عليهما مع لبنان مع نهاية الشهر اجلاري 

بقيمة 48 مليون دوالر.
وأوض���ح صادقي في تصريح ل� »كونا« عقب 
اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 
ان مدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر 
سيقوم بزيارة رسمية الى لبنان في الربع االخير 
من الشهر اجلاري للتوقيع مع احلكومة اللبنانية 
على اتفاقيتي متويل االولى تتعلق بتمويل مشروع 
القيسماني في املنت األعلى بقيمة 18 مليون دوالر 
والثانية اتفاقية متويل متحف بيروت التاريخي 

بقيمة 30 مليون دوالر.
وأش���ار صادقي الى انه وض���ع مع احلريري 
ورئيس مجلس االمناء واالعمار م.نبيل اجلسر 
اللمس���ات االخيرة لالتفاقيتني املذكورتني، الفتا 

الى ان االجتماع كان »ايجابيا وناجحا حيث متت 
ازالة العراقيل من امام بعض املشاريع قيد التنفيذ 
املمول���ة من قبل الصندوق الكويتي والتي كانت 
حتتاج الى تدخل من قبل احلريري لتذليل بعض 

العقبات«.
وق���ال صادقي ان »احلريري طلب مس���اعدة 
الصندوق الكويتي في املشاركة بتطوير محطات 
توليد الكهرباء في لبنان باعتبارها اولوية لدى عمل 
احلكومة ومثنيا على جتارب الصندوق الكويتي 

في لبنان الناجحة في هذا املجال«.
وقدم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية 17 قرضا ميس���را للبنان بقيمة اجمالية 
قدرها 548 مليونا و143 الف دوالر وهو يدير منح 
الكويت في لبنان البالغ عددها سبع منح بلغت 
قيمتها االجمالية 405 مالي���ني و976 الف دوالر 
باالضافة الى منح ومعونات فنية قدمها الصندوق 

للبنان بقيمة 11 مليون دوالر.

محمد الصباح: تذليل الصعاب أمام طلبتنا
ودعم كل ما من شأنه دعم مسيرة التحصيل العلمي

الحريري طلب مساعدة الصندوق الكويتي
في تطوير محطات توليد الكهرباء بلبنان

التقى وفد الهيئة اإلدارية التحاد الطلبة فرع أميركا وأولم على شرف الرسون

توقيع اتفاقيتي تمويل نهاية الشهر الجاري بقيمة 48 مليون دوالر


