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البحري  التراث  تواصل جلنة 
في النادي البحري الرياضي فتح 
باب االشتراك في رحلة احياء ذكرى 
الغوص الثانية والعش����رين التي 
ستقام حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد في 
الفترة من 15 حتى 24 يوليو املقبل 
مشترطة مشاركة الشباب الكويتي 
الذين ال تقل أعمارهم عن 15 عاما 
وال تزيد على 20 عاما، وأن يجيد 
الراغب باملشاركة السباحة اجادة 
كاملة وأن يكون متفرغا تفرغا كامال 
لفترة التدريب وفترة اقامة انشطة 
رحلة الغوص، الى جانب ضرورة 
احضار موافقة ولي االمر والكشف 
الطبي وصورتني شمسيتني وصورة 
للبطاقة املدنية على أن يلتزم كل 
مشارك االلتزام الكامل بالتعليمات 
الصادرة له من االشراف أو النواخذة 
الكاملة لهذه  واملجدمية، والطاعة 
التعليم����ات والتواج����د دائما مع 
مجموعة »اليزوة« وعدم تركها اال 
بعد االس����تئذان من النوخذة. من 
جانب آخر عاد الى البالد قادما من 
قطر وفد جلنة التراث البحري في 
النادي البحري الذي مثل الكويت 
في أنش����طة الغوص على اللؤلؤ 
لدول مجلس التع����اون اخلليجي 
التي أقيمت ضمن انشطة مهرجان 
قطر البحري حتت رعاية حرم سمو 

أش����كناني وغامن القالف ويوسف 
الكندري وعبداهلل الفارس وصالح 
جاسم وفهد فيصل ويعقوب فارس 
وأحمد عبرالرحيم رجب وحمود 
احلرب����ان ونواف خلي����ل ومحمد 
النجار ويوسف املعراج، كان متميزا 
واستطاع أن ينال اعجاب اجلميع ملا 
يتملكه من خبرة والمكاناته البحرية 
الواسعة والمتثاله الكامل بتجسيد 
صور املاض����ي وقد مت تكرميه في 
احلف����ل اخلتامي من قب����ل املدير 
العام للمهرجان حمد التميمي كما 
مت تكرمي النوخذة الراشد بصفته 
أكبر املشاركني في أنشطة الغوص 
وحلرصه على املشاركة وتسخير 

كل خبراته الجناح املهرجان.
وأع����رب القبن����دي ف����ي ختام 
تصريحه عن شكره العميق لراعية 
املهرجان سمو األميرة موزة السند 
وملدير عام املهرجان حمد التميمي 
اللجنة املنظمة مش����يرا  وأعضاء 
أن املهرج����ان حقق أهدافه النبيلة 
وبنجاح����ات كبي����رة وذلك ليس 
بغريب على األشقاء في قطر، كما 
عبر عن اعتزاز النادي في املشاركة 
التمثيل املشرف  الكويت  ومتثيل 
والذي عكس مدى اهتمامها بالتراث 
البحري الذي يحظى باهتمام كبير 
من قبل س����مو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد.

أمير دولة قطر سمو الشيخة موزة 
بنت ناصر السند.

وأش����اد رئيس جلن����ة التراث 
البحري ورئيس الوفد علي القبندي 
املتميز  بفكرة املهرجان والتنظيم 
ألنشطة الغوص، وحرص اللجنة 
املنظم����ة على توفير كل متطلبات 
الفرق املش����اركة مبين����ا ان هذه 
االنش����طة الرائع����ة تأت����ي مكملة 
ومتوافقة جلهود النادي والكويت 
في مج����ال االهتمام بإحياء وابراز 
التراث البحري وتخليد ذكرى اآلباء 
واألجداد والتأكيد على عمق الروابط 
اخلليجية املشتركة بني أبناء اخلليج 

في املاضي واحلاضر، كما أن مبادرة 
األش����قاء في قطر من شأنها دعم 
التراث  الى احياء  الرامية  اجلهود 
وتعزيز مسيرة التواصل والعالقات 
ما بني أبناء دول مجلس التعاون في 
جميع املجاالت واألنشطة وخاصة 
املعني����ة بالت����راث والغوص على 

اللؤلؤ.
وذكر القبندي أن الوفد الكويتي 
املشارك الذي ضم النوخذة املخضرم 
خليفة الراشد كاستشاري واملشرف 
العام للجنة التراث البحري النوخذة 
يوسف النجار الى جانب حامد السيار 
كمجدمي والغاصة والسيوب عقيل 

A Leading Media Institution
is announcing the availability
of the following vacancy:

EXECUTIVE 
SECRETARY

Only interested & qualified individuals will be considered and  are requested 
to submit their CVs to the following e-mail address : 

hr_aldarq8@yahoo.com

Qualifications and Skills:
Experience 3 years. 
Fluent in both English & Arabic 
(Written & Spoken) + Computer skills
(Microsoft office).
Transferable Residency.

پ

پ

پ

»جودة الهواء
في ضاحية عبداهلل 

السالم« غدًا
ينظم معهد الكويت لالبحاث 
العلمية غدا حلقة نقاش����ية 
بعنوان »جودة الهواء اجلوي 
في ضاحية عبداهلل الس����الم 
الس����كنية.. الوض����ع الراهن 

واملستقبل املنشود«.
وأضاف املعهد »يش����ارك 
في احللقة النقاشية عدد من 
املس����ؤولني واالختصاصيني 
البيئة منهم عضو  في مجال 
مجلس األم����ة النائب د.علي 
العام للمعهد  العمير واملدير 
د.ناجي املطيري واملدير العام 
للهيئة العامة للصناعة د.علي 

املضف«.
وتاب����ع: كما يش����ارك في 
الع����ام للهيئة  املدير  احللقة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
ومدير ادارة االعالم الصحي في 
وزارة الصحة د.احمد الشطي 
ومدير ادارة البيئة والتنمية 
احلضرية في املعهد د.ضاري 
العجم����ي ومدير ادارة البيئة 
النفطي  التس����رب  ومكافحة 
بالوكالة في مؤسسة البترول 

الكويتية د.فاطمة الشطي.

»البحري« يواصل استقباله للراغبين في المشاركة في رحلة الغوص

كلفة المشاريع الثالثة بلغت 329 مليون دينار

القبندي: تمثيل مشّرف لوفد الغوص في مهرجان قطر

قبيل االجتماع الوزاري المشترك

تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني

السفيرة المال : االتحاد األوروبي ودول الخليج 
يتطلعان إلى توطيد التعاون بينهما

الملتقى الكويتي ـ اللبناني األول 16 الجاري في بيروت
حتت رعاية الرئيس سعد احلريري رئيس 
اللبنانية يقام  الوزراء باجلمهوري����ة  مجلس 
امللتقى الكويتي � اللبناني األول  16 اجلاري  في 
بيروت والذي تنظمه سكاي إكسبو للمعارض 
واملؤمترات.وعن هذا امللتقى يقول مالك صبحي 
مدير عام سكاي اكسبو للمعارض اجلهة املنظمة 
للملتقى، ان هذا امللتقى يأتي متاشيا مع العالقات 
الطيب����ة والوثيقة بني الكوي����ت واجلمهورية 
اللبنانية والتي كللتها زيارة صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد للجمهورية اللبنانية 
وزيارة الرئيس سعد احلريري للكويت والتي 
أكدت على عمق الروابط التاريخية بني البلدين 

الشقيقني.
وعن االستثمارات الكويتية في لبنان أكد 

صبحي أن هناك استثمارات متنوعة في شتى 
املجاالت تقوم بها الكويت في لبنان والتي تقدر 
بحوالي 4 مليارات دوالر عن طريق الصندوق 
الكويتي للتنمية إضافة إلى ش����ركات القطاع 
اخلاص والتي تستثمر في لبنان في املشاريع 
التنموية والعقارية، كما كان للكويت دور هام 
في إعادة إعمار لبنان بعد العدوان اإلسرائيلي 
الغاشم. وقامت الكويت ممثلة في وزير التجارة 
والصناعة ووزير االقتصاد اللبناني بالوكالة 
بتوقي����ع عدة اتفاقيات متنوع����ة بني الكويت 
ولبنان أثناء زيارة الرئيس احلريري للكويت، 
وتس����عى دائما الدولتان ال����ى تدعيم أواصر 
العالقات االستثمارية واالقتصادية وأيضا في 

مجال التعليم والتجارة.

وعن السياحة في لبنان أكد رأفت عزيز مدير 
العالقات العامة واإلعالم بشركة سكاي اكسبو 
على أن اهلل وهب لبنان املناخ اجلميل واملوقع 
املتميز على البحر املتوسط واجلبال اجلميلة 
مما جعله بلدا سياحيا كبيرا يتوجه له اجلميع 
من أنح����اء العالم كما حتتوي على العديد من 
املستشفيات الصحية والتجميل وهى تعتبر 

من الدول املتقدمة في هذا املجال.
وأشار عزيز الى أن هذا امللتقى يضم العديد 
من الوزارات والهيئات احلكومية والش����ركات 
االس����تثمارية والعقارية والصناعية ومكاتب 
الهندس����ية واجلهات اإلعالمية،  االستشارات 
باإلضافة إلى العديد من الش����ركات اللبنانية 

والتي تسعى جلذب املستثمر الكويتي.

 بروكسل � كونا: قالت سفيرتنا لدى االحتاد 
األوروبي وبلجيكا نبيلة املال ان االحتاد األوروبي 
ومجلس التعاون اخلليجي يتطلعان الى توطيد 

عالقات التعاون بينهما.
وقالت املال في مقابلة مع »كونا« ان »جدول 
األعمال يضم ع���دة ملفات تقليدية ومحددة لن 
نخرج عنها«، وأوضحت »س���نناقش العالقات 
بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي 
واستعراض ما اجنزناه خالل هذا العام وبحث 

سبل تعزيز التعاون«.
وأشارت الى أن اجتماعا ملسؤولني كبار باالحتاد 
األوروبي الذي يضم 27 عضوا ومجلس التعاون 
اخلليجي الذي يتكون من ستة أعضاء في فبراير 
املاضي توصل الى اتفاق بشأن تعزيز التعاون بني 

اجلانبني.واضافت »لقد قمنا بتحديد قطاعات التعاون«، مضيفة 
»لدين���ا بالفعل محادثات متقدمة بش���أن الطاقة«، وأوضحت أن 
االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي شكال منتدى مستقال 

خاصا مبجال الطاقة عقد في الكويت في الثاني من يونيو.
وتطرقت سفيرتنا لدى االحتاد األوروبي وبلجيكا الى مسألة 
التوصل الى اتفاقية للتجارة احلرة قائلة ان املش���اورات مازالت 
مستمرة، مش���يرة بالقول: »نحن نواصل تعاوننا ومشاوراتنا 
على الرغم من أننا لم نبرم اتفاقية التجارة احلرة« التي وصفتها 

بأنها »ليست عقبة«.

وتعليقا على مستقبل العالقات بني االحتاد 
األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي، أعربت 

املال عن أملها أن »تكون أفضل«.
وقالت انه »ينبغي علينا أن نتحلى بالصبر 
ملنحهم بعض الوقت لترتيب أوضاعهم الداخلية«، 
وأش���ارت الى أن هيئة جديدة يشكلها االحتاد 
األوروبي للعمل اخلارجي لن تدخل حيز العمل 

قبل سبتمبر املقبل.
ويعقد املجلس الوزاري املشترك بني االحتاد 
األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي اجتماعه 
العش���رين في لوكسمبورغ غدا ملناقشة جدول 
أعمال واسع النطاق يهدف الى توطيد وتعزيز 

العالقات بني الكتلتني االقليميتني.
وس���يعقد االجتم���اع الوزاري ب���ني االحتاد 
األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي للمرة األولى برئاسة ممثلة 
االحتاد األوروبي اجلديدة للسياسة اخلارجية واألمنية كاثرين 

اشتون.
وس���يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د. 
محمد الصباح وفد مجلس التعاون اخلليجي، حيث تتولى الكويت 

حاليا الرئاسة الدورية ملجلس التعاون اخلليجي.
وكانت احملادثات بش���أن التوصل الى اتفاقية التجارة احلرة 
بني االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي اس���تمرت 

لنحو عقدين لكن تقارير تشير الى أنها معلقة اآلن.

نبيلة املال

الشيخ د.صباح جابر العلي

د.فاضل صفر

العل����ي ومحادثاته  صباح جابر 
في سورية تأتي لتوثيق عالقات 
التآخ����ي والتعاون بني س����ورية 
والكويت وتب����ادل اخلبرات بني 
العربية بش����كل كامل«،  املوانئ 
الى ان زيارته تتضمن  مش����يرا 

ذكر »ان املرفأ يعتبر الرئيسي في 
الشرق املتوسط نظرا لقربه من 
وسط سورية وجنوبها االمر الذي 
يسهل عمليات نقل البضائع من 
اوروبا وشمال افريقيا واألميركتني 
الى كل من االردن والعراق ودول 
العربي. كما اوضح »ان  اخلليج 
سورية تخطط الن يكون املرفأ في 
املستقبل نقطة عبور كقناة جافة 
لنقل البضائع التي تأتي من هذه 
الدول ال����ى دول اخلليج العربي 
والع����راق واالردن مما ينعكس 
على تنش����يط احلركة التجارية 
بني هذه الدول وسرعة وصولها 
بأقل التكاليف نظرا لقصر املسافة 
البحرية في سورية التي جتنب 
دفع تكاليف عالية في حال شحنها 
عن طريق قناة السويس باجتاه 
البحر االحمر وبحر العرب وبحر 

اخلليج العربي«.

زيارات ميدانية ملرفأي »طرطوس« 
و»الالذقية« غدا.

واعرب جنيب في السياق ذاته 
عن االمل في ان تسفر هذه الزيارة 
واحملادثات التي ستجرى خاللها مع 
املسؤولني في سورية عن توقيع 
اتفاقيات او التحضير التفاقيات 
تعاون لتبادل اخلبرات بني املرافئ 
السورية والكويتية من اجل تعزيز 

عالقات التعاون بني البلدين.
واكد ان احملادثات الكويتية � 
السورية ستسهم في دفع عالقات 
التعاون في مجال النقل البحري 
وتطويرها مبا يعزز حركة التبادل 
التجاري بني اجلانبني باالضافة الى 
طرح ارقام حجم التبادل التجاري 
بينهما خالل االجتماعات والنظر 
في كيفية رفع ه����ذه االرقام الى 
مستويات اكبر وتبادل التجارب 
واخلبرات. وعن مرفأ »طرطوس« 

دمشق � كونا: اعرب املدير العام 
ل� »الشركة العامة ملرفأ طرطوس« 
زكي جنيب عن االمل في ان تسهم 
زيارة رئيس احتاد املوانئ البحرية 
العربية ومدير عام مؤسسة املوانئ 
الكويتية الش����يخ د.صباح جابر 
العلي الى سورية اليوم في دفع 
عالقات التعاون في مجال النقل 
البحري مبا يعزز حركة التبادل 

التجاري بني البلدين.
وقال جنيب في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( »ان زيارة 
الش����يخ صباح جابر العلي الى 
س����ورية تعد االولى بعد تسلمه 
رئاسة احتاد املوانئ العربية وتأتي 
في اطار جولة مت االتفاق عليها في 
االجتم����اع االخير لالحتاد بهدف 
االطالع على س����ير االعمال التي 

تقوم بها املوانئ العربية«.
واض����اف »ان زيارة الش����يخ 

مدير شركة مرفأ طرطوس: زيارة صباح جابر العلي
تسهم في دفع عالقات التعاون في مجال النقل البحري

صفر تفّقد مبنى »الداخلية« ومستشفى جابر  ومبنى مركز البحوث
ويعقد اجتماعًا حول محطة مشرف غدًا اإلثنين

النوخذة خليفة الراشد وفريق الغوص الكويتي

فرج ناصر 
قال وزير األشغال د.فاضل صفر في تصريح خاص 
ل� »األنباء« انه قام بجوالت عدة شملت عددا من مشاريع 
الوزارة كان من أهمها مبن���ى وزارة الداخلية واملزمع 
تس���لمه خالل اكتوبر من العام احلالي، حيث بحث مع 
املقاول واملكتب االستشاري وقطاع اإلنشاءات املعوقات 
التي تصادف عمل املش���روع وإجناز العمل حيث حث 
املس���ؤولني على اإلسراع في اس���تكمال بعض األعمال 
املطلوبة متهيدا إليصال التي���ار الكهربائي قبل نهاية 
العام. وأضاف الوزير انه تفقد مستشفى جابر األحمد 
حيث تبني ان اس���تكمال املش���روع جار حسب اخلطة 
املوضوع���ة حيث ان التركيز اآلن على األدوار املتعلقة 
 مبنتصف املبنى حيث س���يتم بعد ذلك ارتفاع األبراج 
ال� 5 في املستش���فى حيث سيتم مش���اهدتها من قبل 
املواطنني نظرا الرتفاعاتها العالية والشاهقة. وأشار الى 

ان جولته شملت ايضا مبنى مركز البحوث والدراسات 
الكويتية الواقع في منطقة العاصمة والذي يتبع مجلس 
الوزراء، حيث ملس الوزير اللمسات النهائية والتشطيبات 
األخيرة، حيث ان العمل جار على قدم وس���اق، مطالبا 
املقاول املنفذ بسرعة تأثيث املبنى متهيدا لتسلمه في 
الوقت احملدد وحسب البرنامج الزمني. وقال ان كلفة 
أعمال املشاريع ال� 3 التي شملتها اجلولة تبلغ 329 مليون 
دين���ار، حيث ان كلفة مبنى وزارة الداخلية 22 مليون 
دينار في حني تبلغ كلفة مستشفى الشيخ جابر األحمد 
303 ماليني دينار، فيما تبلغ كلفة مبنى مركز البحوث 
والدراسات 4 ماليني دينار. وكشف الوزير د.فاضل صفر 
عن انه سيعقد غدا االثنني اجتماعا مع قطاع الهندسة 
الصحية للتباحث حول محطة مش���رف حيث ان %90 
من املعدات املتضررة متت إزالتها وباقي 20% س���يتم 

استبدالها مبعدات جديدة خالل الشهر اجلاري.


