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اللجنة العسكرية العليا لدول التعاون بحثت تطوير الجانب الدفاعي المشترك 
وتعزيز قوات درع الجزيرة لتحقيق سرعة االستجابة وتكامل المتطلبات العسكرية

عبدالهادي العجمي
عقدت اللجنة العسكرية العليا لدول مجلس التعاون 
اخلليجي اجتماعها التش���اوري الثالث أمس برئاس���ة 
رئي���س األركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن 

الشيخ أحمد اخلالد.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
في اجليش في بيان صحافي أمس انه حضر االجتماع 
رئيس أركان القوات املسلحة بدولة االمارات العربية 
املتحدة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ورئيس 
هيئة األركان لقوة الدفاع مبملكة البحرين اللواء الركن 

الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة ورئيس هيئة األركان 
العامة للقوات املسلحة في اململكة العربية السعودية 
الفريق األول الركن صالح بن علي احمليا ورئيس أركان 
قوات السلطان املسلحة الفريق الركن أحمد بن حارث 

بن ناصر النبهاني.
كما حضره رئيس أركان القوات املسلحة بدولة قطر 
اللواء الركن حمد ب���ن علي العطية وآمر القوة البرية 
باجليش الكويتي اللواء الركن ابراهيم محمد الوسمي 
واألمني العام املساعد للشؤون العسكرية واللواء الركن 
مطلق بن سالم األزميع قائد قوات درع اجلزيرة املشتركة 

اللواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي.
وقد رفعوا أجمل التهاني والتبريكات الى مقام صاحب 
السمو األمير  الشيخ صباح األحمد وإلى الكويت حكومة 
وشعبا مبناس���بة العيد الوطني ال� 49 وعيد التحرير 

ال� 19.
ووجهوا الش���كر الى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك على متابعته 
املس���تمرة ملجاالت العمل املش���ترك بني دول املجلس 

وتوفير مختلف االمكانيات لتطويره.
وعبروا عن خال���ص تقديرهم للفريق الركن أحمد 

اخلالد على اجلهود التي بذلتها مختلف اجلهات املعنية 
في اجليش الكويتي الستضافة هذا االجتماع وما لقيه 
املشاركون من حفاوة بالغة وكرم ضيافة وحسن استقبال. 
ووجه املجتمعون شكرهم وتقديرهم الى قوات السلطان 
املسلحة مبا قدمته من دعم ومساندة متميزين ملجاالت 
التعاون والدفاع املشترك خالل ترؤس السلطنة للدورة 

السابقة ملجلس التعاون.
واستعرض االجتماع رؤية مملكة البحرين لتطوير 
مجلس التعاون وتعزيز مسيرة العمل اخلليجي املشترك 

في جوانبها الدفاعية واألمنية.

وتبادل املجتمعون وجهات النظر بشأن ما تناولته 
تلك الرؤية من مقترحات مختلفة شملت تطوير اجلانب 
الدفاعي لتوفير مظلة دفاعية مش���تركة وايجاد قوات 
بحرية مش���تركة الى جانب تعزيز قوات درع اجلزيرة 
املشتركة مبا يحقق لها املزيد من القدرة وسرعة االستجابة 

وتكامل العناصر واملتطلبات العسكرية.
وأشادوا برؤية مملكة البحرين التي جاءت مستلهمة 
لروح القرارات والتوجيهات التي يرتكز عليها تطوير 
مسيرة العمل املشترك كما أنها تشكل اضافة بناءة للتعاون 

والدفاع املشترك وحافزا فعاال لتدعيمه وتطويره.

عقدت اجتماعها التشاوري الثالث

)أحمد باكير(أعضاء اللجنة العسكرية العليا لدول التعاون خالل االجتماع التشاوري الثالثرئيس األركان الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد متوسطا أعضاء اللجنة العسكرية العليا لدول التعاون

»الزراعة«: رفع الحظر عن استيراد الحيوانات من السودان
اصدر رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر 
قرارا يقضي برفع احلظر عن استيراد حيوانات الذبح 

من فصيلة املجترات من جمهورية السودان.
واكد القرار ضرورة ان تخضع جميع االرساليات 
حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها ادارة 
الصحة احليوانية بالهيئ����ة وفقا الجراءات املنظمة 
العاملية للصحة احليوانية )OIE( واالجراءات املنصوص 

عليها بالئحة نظام احلجر البيطري بالكويت.
واشار القرار الى انه سيتم رفض االرساليات في 
حال����ة ايجابيتها الي من االمراض الوبائية واملعدية 

بعد فحص العينات مبختبرات الهيئة، على ان يكلف 
املستورد بإعادة احليوانات املصابة الى اجلهة التي 
وصلت منها على نفقته اخلاصة دون حتمل الهيئة 
اي مسؤولية. ويأتي هذا القرار على ضوء املعلومات 
املتوافرة حول استقرار الوضع الوبائي ملرض حمى 
الوادي املتصدع وعدم اعالن املنظمة العاملية للصحة 
احليوانية )OIE( عن ظهور حاالت اصابة جديدة في 
السودان، ويذكر ان الهيئة كانت قد اصدرت قرارا في 
نوفمبر املاضي بفرض احلظر املؤقت على استيراد 
جميع ان����واع احليوانات من فصيل����ة املجترات من 

جمهورية السودان.

العنزي يبحث مع وزير القوى اإلندونيسي أوضاع العمالة بالكويت

»األشغال« توّقع عقد اتفاقية توسيع مطار الكويت الدولي غدًا
سفيرنا لدى إندونيسيا ناصر العنزي خالل لقائه د.مهيمن إسكندر

مطار الكويت الدولي

كواالملبور � كونا: بحث سفيرنا لدى اندونيسيا 
ناصر العنزي سبل تطوير العالقات الثنائية مع 
وزير القوى العاملة في جمهورية اندونيس����يا 

د.مهيمن اسكندر.
وقال العنزي في اتصال هاتفي أمس انه مت خالل 
اللقاء تبادل املوضوعات ذات االهتمام املشترك 
بني البلدين والتعاون م����ن اجل عالقات ثنائية 

بناءة تخدم مصالح البلدين الصديقني.
وأشار الى ان موضوع العمالة االندونيسية 
بالكويت كان من ابرز املوضوعات محل النقاش، 
حيث اكد الوزير االندونيسي أهمية انهاء هذا امللف 
الشائك واملزعج عن طريق االتفاق حول مذكرة 

تفاهم بني البلدين حتفظ للجميع حقوقهم.
وأضاف العنزي ان املس����ؤول االندونيس����ي 
اكد ح����رص بالده للمضي ف����ي تفعيل اللقاءات 
الرسمية إليجاد حل سريع لهذه القضية بالشروط 
املعقولة واملقبولة بني الطرفني معبرا عن سعادته 
بالزيارة االخيرة التي قام بها وفد االدارة القنصلية 
باخلارجية الكويتية والقائمني على ملف العمالة 

املنزلية بوزارة الداخلية.

وبني العنزي ان الوزير االندونيسي ثمن هذه 
الزيارة واعتبرها خطوة في طريق التفاهم حول 
انهاء هذا امللف الشائك، متمنيا ان يتم تفعيل مثل 
هذه اللقاءات والزيارات للوصول الى اتفاق حول 
مذكرة التفاهم املطلوبة. وأوضح س����فيرنا لدى 
جاكرتا ان الوزير االندونيس����ي عبر عن رغبته 
في زيارة الكويت وااللتقاء مع نظرائه والتباحث 
معهم حول الس����بل الكفيلة في تطوير العالقة 
وحل االشكاالت التي تشوبها واضعا امكانياته 
الكاملة لتذليل العقوبات واملعوقات التي حتول 

دون الوصول الى اتفاق ممكن.
وعبر السفير العنزي عن سعادته بهذا اللقاء وما 
طرحه من موضوعات مهمة وما شهده من تطابق 
لوجهات النظر حول وضع العمالة االندونيسية 
بالكويت، حيث نقل للوزير االندونيسي ترحيبه 
بزيارة الكويت وحرص احلكومة الكويتية على 
انهاء هذا املوضوع وحتقيق احلياة الكرمية للعمالة 
االندونيس����ية في بلدهم الثاني الكويت وسعيه 
للعمل لتوفير كل التس����هيالت املمكنة للعمالة 

في الكويت.

يوقع وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
غدا عقد اتفاقية توسيع مطار الكويت 

الدولي.
وقال���ت وزارة األش���غال في بيان 
صحافي ان توقيع االتفاقية سيحضره 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزير الدولة لش���ؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ أحمد الفهد ووزير املواصالت 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس األمة 

د.محمد البصيري.
يذكر أن املبنى اجلديد سيصمم وفق 
أحدث املواصفات العاملية ليستوعب 13 
مليون راكب سنويا بعد ان اشرف املبنى 
احلالي على الوصول الى احلد األقصى 
من قدرته االستيعابية التي تصل إلى 

سبعة ماليني راكب سنويا.


