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مكتب الشهيد يحتفل بأبناء الشهداء الفائقين

حتت رعاية وزير ش���ؤون الديوان األميري الش���يخ ناصر صباح 
األحمد، يقيم مكتب الشهيد مساء يوم االربعاء املقبل على مسرح صباح 
السالم في جامعة الكويت مبنطقة اخلالدية، وجريا على عادته في كل 
عام، حفال لتكرمي أبناء الش���هداء الفائقني تشجيعا لهم لرفع املستوى 
العلمي لديهم واالستمرار في التفوق، وعّبر الفائقون من أبناء الشهداء 
عن ش���كرهم وامتنانهم ملا تلقوه من رعاية وتكرمي من مكتب الشهيد 

خالل السنوات املاضية.

عائشة الرشيد

الجابر: خطة شاملة لتطوير وتجميل العاصمة 
بما يناسب موقعها الجغرافي والتاريخي

فريق الغوص: بوادر تعاٍف للشعاب المرجانية

الرشيد: نرفض تأجيج 
الشارع بالندوات 

وأعمال الشغب

قالت رئيس���ة مؤسسة اداء 
برملاني متميز )منار( االعالمية 
عائشة الرشيد ان استمرار بعض 
التيارات والتكتالت السياسية 
غير القانونية في اقامة الندوات 
وتس���يير املظاه���رات واعمال 
الش���غب حت���ت ش���عار حرية 
التعبير وغايتهم ابعد ما تكون 
عن حري���ة التعبير يبني لنا ان 
اجندتهم السياس���ية تتعارض 
جمل���ة وتفصيال م���ع مصلحة 
الكويت واملواط���ن وتهدف الى 
االخالل باالمن واالستقرار وحتد 
سافر للقانون عبر تأجيج الشارع 
الكويتي في سياق مخطط مدروس 
لنشر الفوضى والوصاية وحتد 
الكويت والشعب  للقانون جلر 

الى نفقهم املظلم.
الكويت دولة  ان  واضاف���ت 
دس���تور ومؤسس���ات وليست 
دولة اف���راد، وان الدميوقراطية 
نقيضة الفوضى، وان حرية الرأي 
والتعبير مكفولة للجميع حسب 
نصوص الدستور ما دامت نابعة 
من االلتزام باحلقوق والواجبات 
التي كفلها الدستور وبالقوانني 
املنظمة ملمارسة حرية التعبير 
كسلوك دميوقراطي يعكس وعيا 
سياسيا وحضاريا يضع الكويت 
ومصاحلها وحاضرها ومستقبل 
ابنائها فوق كل اعتبارات املصالح 

القبلية والطائفية.
واش���ارت الى ان على هؤالء 
املمارس���ة  ان يفهموا ابجديات 
للدميوقراطي���ة  السياس���ية 
ال���ذي  القان���ون  ويحترم���وا 
يتساوى امامه اجلميع بدال من 
التحريض على حتديه بالدعوة 
الى الفوضى والى اقامة الندوات 
التي لم ولن تكون اال بهدف حتدي 
القانون، مش���ددة على ضرورة 
حتمل مسؤولياتهم واتقاء اهلل 
في وطنهم وش���عبهم لتجاوز 
التحديات السياسية واالقتصادية 
والدميوقراطية وصنع مستقبل 

افضل للكويت وشعبها.

اعلن فريق الغوص انه الحظ من خالل متابعاته 
حلالة الشعاب املرجانية في شواطئ البالد بوادر 
تعاف���ي بعض انواع الش���عاب املرجانية املصابة 
باالبيضاض مع عودة بعض الطحالب اليها وتواجد 

العديد من اسماك الشعاب.
وقال الفريق ل� »كون���ا« امس ان بعض انواع 
الشعاب املرجانية املصابة بابيضاض كامل )الذي يعد 
حالة احتضار للمرجان( بينت بوادر التعافي بعودة 

الوانها مرة اخرى وعودة طحالب الزوزنثالي الى 
املستعمرات املرجانية، كما لوحظ وجود العديد من 

اسماك الشعاب املرجانية عدا اسماك البغبغاء.
وذكر الفريق انه الحظ ايضا الكثير من الشعاب 
املرجانية املصابة باالبيضاض الكامل ووجود العديد 
من النافقة منها، مش���يرا الى حدوث انخفاض في 
درجة ح���رارة املاء مبعدل 3 درجات مئوية لتبلغ 

32 درجة.

استعرض عدداً من المشاريع المهمة لهذا الغرض

الشيخ علي اجلابر خالل اجتماعه مع م.أحمد الصبيح وم.عائشة العثمان وم.حمود الضاغن وم.محمد حسني

أعضاء فريق الغوص خالل متابعتهم حلالة الشعاب املرجانية

أكد محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر أهمية 
البدء في تنفيذ اخلطة الش���املة ألعمال املشاريع 
اخلاصة بتطوير وجتميل مدينة الكويت العاصمة 
ومبا يتناس���ب مع أهميتها وموقعه���ا اجلغرافي 
والتاريخي. وأض���اف ان التطوير والتحديث هو 
مضمون عمل وممارس���ة على األرض يش���عر به 
الن���اس من خالل التطبيق ال���ذي يالمس حياتهم 
اليومية وينعكس ايجابيا على مسيرتهم في حياة 
حرة كرمية. ولفت اجلابر خالل ترؤس���ه اجتماعا 
حضره مدير ع���ام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح 
ومدير إدارة اإلنشاءات م.عائشة العثمان ورئيس 
فريق تطوير وجتميل العاصمة م.حمود الضاغن 
واملدير التنفيذي ف���ي محافظة العاصمة م.محمد 
حس���ني ومدير العالقات العامة فهد اليوسف، الى 
أهمية هذه اخلط���وة التي اتخذتها بلدية الكويت، 
والتي تأتي في اطار عملية التنمية واإلصالح التي 
تبنته���ا احلكومة للعمل على رف���ع كفاءة املرافق 
واخلدمات العامة في العاصمة وحتديثها ومواكبتها 

ألحدث ما توصلت اليه املدن احلديثة.
وأش���اد احملافظ بفريق العمل وجميع اجلهات 
املشاركة بتطوير العاصمة وجتميلها، مشددا على 
ض���رورة وضع آلية مش���تركة تضمن تنفيذ هذه 
املشاريع في وقتها احملدد مع احلرص على تعيني 

موظفني مهمتهم االشراف على هذه األعمال ومتابعتها 
من خالل الصيانة الدائمة لهذه املرافق حتى ال تكون 

عرضة للتلف واخلراب.
بدوره استعرض مدير إدارة اإلنشاءات م.عائشة 
العثمان ورئيس فريق جتميل وتطوير العاصمة 
م.حم���ود الضاغن عددا من املش���اريع املهمة التي 
ستنفذها الوزارة في العاصمة إضافة الى جملة من 
املشاريع قيد التنفيذ. وأوضح الضاغن انه مت توقيع 
عدة عقود تتمحور جميعها حول تطوير العاصمة 
وجتميلها وتشمل املنطقة Q3 وهي احملصورة بني 
شوارع علي السالم وعبداهلل السالم وشارع اجلزائر 
ومنطقة Q4 وهي احملصورة بني ش���ارع املباركية 
وشارع علي السالم وشارع عبداهلل السالم وشارع 

فلسطني )الغربللي(.
ومنطقة Q5 وهي احملصورة بني شارع مبارك 
الكبير وش���ارع عمان وشارع علي السالم وشارع 
املباركية ومنطقة Q7 وهي املنطقة احملصورة بني 
شارع الغربللي وش���ارع عبداهلل املبارك وشارع 
احمد اجلابر وشارع عبداهلل السالم، وجار العمل 
على توقيع عقد Q6 لتطوير وجتميل ساحة الصفاة 
وس���وق احلرمي، وأضاف ان العمل جار في تنفيذ 
هذه املشاريع والتي شملت تطوير أسواق املباركية 

والساحات وصيانة الشواطئ.

أكد نجاح زيارة الوفد اإلعالمي إلى مشهد في تعزيز التواصل بين البلدين

الراشد: المؤسسات اإلعالمية تكمل الدور الحكومي والشعبي
في تكوين منظومة عالقات قوية مع دول الجوار

الزميل عدنان الراشد

مشهد )إيران( ـ كونا ـ محمد السندي
الكويتي  الوفد االعالمي  عاد 
الذي ضم 50 شخصية اعالمية 
بارزة مدينة مشهد االيرانية أمس 
األول بعد زيارة استغرقت ثالثة 
ايام وصفت م���ن قبل اجلانبني 
الكويت���ي وااليران���ي باملمتازة 
وعكست الرغبة في تعزيز هذا 
التواصل بني البلدين الشقيقني 

في كافة املستويات.
وقال نائ���ب رئيس التحرير 
الزميل  الوفد االعالمي  ومنسق 
عدنان الراشد في تصريح خاص 
ل� »كونا« ان زيارة الوفد كانت 
ناجحة ج���دا وأدت الهدف منها 
التواصل االعالمي  في تعزي���ز 

والشعبي بني البلدين.
وأض���اف ان الزيارة جنحت 
بفضل عدة عوامل ابرزها »الدعم 
املعنوي الذي ملسناه من القيادة 
السياسية حتديدا من سمو رئيس 

مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
الذي ترج���م توجيهات  احملمد 
وتطلعات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد«.
وأشار الراشد الى ان صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
حريص���ان دائما عل���ى تعزيز 
عالقات الكويت بالدول املجاورة 
مبحيطها العربي واالسالمي الفتا 
إلى جهود وزارة اخلارجية ممثلة 
بجهود سفيرنا لدى ايران مجدي 
الظفيري من خالل تواجده الدائم 
مع الوفد االعالمي وايضا جهود 
وزارة االع���الم ممثل���ة بقطاع 
االخبار و»كونا« من خالل رئيس 
مجلس ادارته���ا ومديرها العام 
الشيخ مبارك الدعيج ومكتبها في 
طهران. وقال ان الوفد االعالمي 
الكويتي بتركيبته املمثلة بجميع 
شرائح املجتمع الكويتي قد نقل 

صورة طيبة جلميع املسؤولني 
االيرانيني الذين التقاهم للرغبة 
الكويت على  الصادقة وحرص 
تعزيز عالقاتها وتطويرها مع 
دول اجلوار الس���يما مع اجلارة 

والصديقة والشقيقة ايران.
واضاف الراشد ان املؤسسات 

االعالمي���ة الكويتي���ة املقروءة 
واملرئي���ة واملس���موعة تكم���ل 
الدور احلكومي والش���عبي في 
تقوية عالقات الكويت مبحيطها 
واالنفتاح على االخرين وتوضيح 
وجه���ات نظره���ا ب���كل التزام 
وبكل موضوعي���ة. واوضح ان 
»اجلمهورية االسالمية االيرانية 
هي دولة صديقة وجاره ومهمة 
يجب ان تأخذ حيزا من اهتمامنا 
كمؤسسات اعالمية كويتية وان 
نضاعف اتصالنا معها من خالل 
املفكرين والصحافيني واالعالميني 
ذوى اخلبرة واالختصاص ويجب 
ان نشجعهم على االنفتاح معنا 
وهذا يحتاج مزيدا من االتصال 
العربية  الدول  ايران وبقية  مع 

واالسالمية«.
وقال ان املؤسسات االعالمية 
الكويتية تب���ذل اجلهود لتكمل 
الدور احلكومي من اجل تكوين 

منظومة عالقات صحيحة وسليمة 
وواضحة مع كل املعنيني في دول 
اجلوار. وتابع الراشد قائال »ان 
زيارة الوف���د االعالمي صحيح 
انها قصي���رة لكنها اعطت اكثر 
من دالل���ة واكثر من صورة عن 
متاس���ك مجتمعنا ب���كل فئاته 
واجتاهاته وهو ما غرسه فينا 
اجدادنا بان الكويتيني يد واحدة 
ورأي واحد«، معربا عن امله في 
ان تتكرر زيارات الوفد الكويتية 
الى ايران على ان يقوم االخوة في 
طهران بزيارات مماثلة سعيا الى 
بلورة فهم مشترك يخدم مصالح 

البلدين الشقيقني.
وكان الوف���د الكويت���ي ق���د 
التقى محافظ خراسان د.محمود 
اقام مأدبة عشاء  الذي  صالحي 
على شرف الوفد ووصف في كلمة 
له العالقات بني ايران والكويت 

بالوطيدة.


