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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

ت��ع��ل��ن وزارة ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء ل��ل�����س��ادة امل��واط��ن��ن ب��اأن��ه نظرًا 

ال�ستحداث اأعمال تطوير وحت�سن واإجراء بع�ض التعديالت 

على خطوط �سخ املياه داخ��ل جممع توزيع املياه بال�سويخ 

مما �سيرتتب عليه انقطاع املياه العذبة عن املناطق التالية :

)ال�سويخ اجلنوبي - ال�سويخ ال�سمايل - ال�سويخ ب - كيفان 

ال�����س��امل - الفيحاء -  ال��ك��وي��ت - �ساحية ع��ب��داهلل  - مدينة 

النزهة - ال�سامية - املن�سورية - الد�سمة (.

ي��وم ال�سبت  اع��ت��ب��ارًا م��ن ال�ساعة الثامنة م��ن �سباح  وذل���ك 

2010/12/11 وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء  املوافق 

نف�ض اليوم.

وتهيب الـوزارة املواطنني الكـرام �ضـرورة التعاون 

معها خالل الفرتة املذكورة اأعاله.

و�شـــكــــراً،،،

 الرقبة: سوق الفرضة شهد انفراجًا
  بعد استقباله ١٠٠٠ براد من اإلنتاج المحلي 

 «العمل التطوعي» السبت واألحد في البحرين 
 صرحـــت العضـــوة املنتدبة للشـــبكة اخلليجية 
للمسؤولية االجتماعية رمي السعيد بأن الشبكة ستعقد 
مؤمترا بعنوان: «ملتقى العمل التطوعي واملسؤولية 
االجتماعية»، وذلك يومي السبت واالحد املقلبني مبملكة 
البحرين الشقيقة. واضافت: يأتي هذا احلدث الهام في 
ظل وجود متغيرات وحراك ملحوظ لدى مؤسســـات 
املجتمـــع املدني في املنطقة االقليمية ولعب دورا هاما 
وبارزا لدى مؤسسات املجتمع املدني العربي وخاصة 

اخلليجي. واعربت السعيد عن أن اول مقاييس دولية 
في مجال املسؤولية االجتماعية «االيزو ٢٦٫٠٠٠» الذي 
اعتمد من قبل منظمة التقييس العاملي في شهر سبتمبر 

املاضي.
  وكانـــت دول مجلـــس التعاون مبا فيهـــا الكويت 
والبحريـــن ممثلة في تلك االتفاقية علما ان الشـــبكة 
اخلليجية للمسؤولية االجتماعية تلعب دورا هاما في 

املنطقة لنشر ثقافة املسؤولية االجتماعية. 

 كشــــف مدير عام شركة وافر 
الفرضة  الشركة املطورة لسوق 
اجلديد م.علي الرقبة عن ان السوق 
شهد انفراجا من األزمة السائدة مع 
املزارعني، حيث استقبل اكثر من 
١٠ آالف براد من اإلنتاج الزراعي 
احمللي بكفاءة عالية من خالل آلية 
اإلدخال والتحميل، الفتا الى انه مت 
تسليم املزارعني وشركات النقل 
املتعهدة عدد ١٠ آالف من الطلبيات 
وذلك بصــــورة مجانية بالكامل، 
ومت توزيعها على املزارعني كدعم 
من قبل الســــوق اجلديد، والذي 
تكلف مبلغ ٥ دنانير لكل واحدة 
من هذه الطلبيات. وأوضح الرقبة 
في تصريح للصحافيني ان هذه 
الطلبيات تسهم في إفراغ حمولة 
شاحنة ســــعة ٤٠ قدما خالل ١٠ 
دقائق في حني كانت تستغرق مدة 
طويلة تتجاوز ٦ ساعات، فضال 
عن املجهــــود العضلي الذي كان 
يبذلــــه العمال، ويكلف املزارعني 

مبالغ طائلة، عالوة على وصف 
هذه الصورة باملظهر الال إنساني 
والذي ينأى عن الصورة احلضارية 
واملشرقة التي تتمتع بها الكويت، 
مؤكدا على ان هذه اخلدمة املميزة 
في السوق اجلديد القت استحسانا 
الفتا من قبل جميــــع املزارعني، 
والذين عبروا عن سعادتهم إزاء 
اآللية اجلديدة للتنزيل والسعر 
املناسب، بخالف ما كان دارجا في 
سوق اخلضار والفواكه بالشويخ 
التنزيل العشوائي  ســــابقا، من 
وطول فترة التنزيل، اضافة الى 
التكلفة األكثر على املزارعني جراء 
دفع أجور العمال. وعن فترة املزاد 
ذكر الرقبة ان هناك توقيتا واحدا 
للمزاد على اخلضار والفواكه يبدأ 
بعد الساعة التاسعة مساء، مشيرا 
الى انه في حاالت الذروة، سيتم 
اطالق مــــزاد آخر خــــالل الفترة 
إذا ما استدعى األمر،  الصباحية 
وقال: ال عذر بعد اليوم ملن ال يلتزم 

بتحميل اإلنتاج على الطبالي.
  واضاف الرقبة ان إدارة السوق 
اجلديــــد للخضــــار والفواكه في 
التزمت بالشــــروط  الصليبيــــة 
املرجعية للدراسة، وقامت بتوفير 
١٢ الف متر مربع كمساحة مخصصة 
للمنتج احمللي فقط، وذلك التزاما 
بشرط البلدية، وقال: إن ذلك لم 
يكن خيارا وامنا كان شرطا، وان 
هذه املساحة اجلديدة تعتبر أكبر 
من مساحة اجمالي شبرة الشويخ 
كاملة والتي كانت تضم مساحات 

للمنتج احمللي واملستورد معا.
املزارعني  الى  الرقبة    وتوجه 
بالقول: إن الدولة لم تقصر معكم، 
فقد أمنت لكم األرض املناســــبة، 
ودعمتكــــم باألســــمدة والبذور 
وباملــــاء والكهرباء وقدمت الدعم 
املادي لــــكل كيلو من منتجاتكم، 
وهذا هو سوقكم اجلديد، فردوا 
اجلميل وأحسنوا الظن بكويتنا 

احلبيبة.

 «الزراعة»: عقود إلنشاء ٣٨ حديقة
  جديدة في المحافظات الست 

 دورة التشخيص بواسطة الميكروسكوب
  الفلورسنتي بهيئة الزراعة

 أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس ان عدد 
العقود االنشائية اجلديدة النشاء احلدائق في احملافظات الست وصل 
الى ٣٨ حديقة جديدة. وقــــال املهندس في ادارة الزراعات التجميلية 
بالهيئة عالء الرياش خالل ندوة عن الشروط واملواصفات الفنية لعقود 
الزراعات التجميلية «هناك نوعان من العقود هي عقود انشائية واخرى 
لصيانة املنشــــآت». واضاف ان العقود تتضمن شروطا ومواصفات 
عامة وخاصة متثل مجموعة من الضوابط التي تتقيد بها الشــــركات 
كالشروط احلقوقية التي تضعها الدولة والبد أن تعتمد افضل املواصفات 
العاملية جلودة املواد املستخدمة ضمن العقود. واوضح أن الشروط 
هي كل ما يتعلق باالجراءات والوســــائل املطلوبة لتنفيذ العمل فنيا 
بينما تتضمن املواصفات طريقة العمل واملخططات االنشائية وجداول 
الكميات للمواد املســــتخدمة وحتديد االســــعار. وأكد أهمية االلتزام 
ببنــــود العقود وفقا ملا مت االتفاق عليه مع الشــــركات املتعاقدة بدءا 
بفترة الدراســــة واالعداد والتجهيز الى حــــني التنفيذ حتى الوصول 
الى استالم املواقع ثم املتابعة والصيانة للمنشآت. وأشار الى أقسام 
العقود ومكوناتها ومعنى العقود ومضمونها واملخاطبات التعاقدية 

بني الهيئة والشركات ومراحل العقود. 

 أفاد مدير إدارة  االرشــــاد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية م.غامن السند ان الهيئة تنظم دورة تدريبية بعنوان: 
«استخدام امليكروسكوب الفلورسنتي في تشخيص األمراض الڤيروسية 
البيطرية» وذلك في الفترة ما بني ١٦-١٢ من شــــهر ديسمبر. كما أفاد 
السند ان الدورة تقام بقاعة التدريب بأمغرة وهي تأتي ضمن املوسم 
الثقافي احلالي إلدارة االرشاد الزراعي، وفي اطار التعاون املثمر بني 
قطاعات الهيئة املختلفة، حيث يقوم بتقدمي احملاضرات خالل الدورة 
د.عطية محمد ســــامي من قطاع الثروة احليوانية بالهيئة. هذا وقد 
صرح احملاضر ان الدورة تشمل عددا من احملاور املهمة تتلخص في 
ايضاح اهمية التشخيص السريع والدقيق لالمراض الڤيروسية والذي 
يوفره استخدام امليكروســــكوب الفلورسنتي، خاصة في احليوانات 
الكبيرة والدواجن حيث تســــتغرق عملية الغزل الفيروســــي بعض 
الوقت الجراء عملية التشخيص. والفحص الفلورسنتي يكون قياسيا 
التخاذ االجراءات الوقائية السريعة ملنع انتشار املرض، حيث يستخدم 
للكشف السريع والدقيق عن االمراض الڤيروسية اخلطيرة املشتركة 

بني احليوان واالنسان مثل داء الكلب على سبيل املثال.
  وقد اكد السند تثمينه الهمية هذه الدورة مهيبا بجميع املختصني 

واملهتمني للحرص على حضورها حتى تعم الفائدة. 

 القصار: ٦٨١٩٦ إجمالي العمالة الوطنية في «الخاص»  
 أكد أن نسبتهم بلغت ٥٤٪ وأن برنامج إعادة الهيكلة أوقف تزايد معدل البطالة  

حمالت إعالمية ورسائل توعوية 
على مدار العام.

  ـ مشــــروع تطوير فرص عمل 
تتوافــــق مع مشــــروعات اخلطة 

اإلمنائية.
  ـ مشروع إنشاء مراكز توعية 
لتشجيع شــــباب األعمال بهدف 
التسويق ألعمال الشباب من خالل 
تنظيم معارض لهم وإعداد مراكز 
مستقلة تابعة للمحافظات اللتقاء 
الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير 
أعمالهم ومساعدتهم للدخول إلى 

عالم األعمال واملشروعات.
  ـ مشروع تطوير مراكز احلكومة 
مول حيث مت فتح أفرع في كل من 
مناطق برج التجرير ومبارك الكبير 
وبصدد افتتــــاح أفرع جديدة في 

منطقتي جابر العلي واجلهراء.
  ـ وأخيرا مشــــروع اســــتقبال 
املسرحني والذي يهدف إلى إصدار 

تشريع للتأمني ضد البطالة.
  وأضاف القصار أن البرنامج قدم 
ألعضاء املجلس األعلى للتخطيط 
مشروعات البرنامج الواردة ضمن 
اخلطة اإلمنائية للعام ٢٠١١/٢٠١٠ 
وهي مشاريع تنفيذ برامج التدريب 
والتأهيل للعمالة الوطنية وتوفير 
مزيــــد من فرص العمــــل للعمالة 
الوطنية بالقطاع اخلاص، وتوفير 
فرص عمل منتجة للمرأة الكويتية 

خارج القطاع احلكومي. 

حملة الشهادة املتوسطة فما فوق 
واملتعطلني لفترة تزيد على ستة 
شهور واملسرحني واملتقاعدين من 
ذوي اخلبرة أو من يرغب متطوعا 

للعمل.
  ـ مشروع تطوير خدمات اإلرشاد 
الوظيفي في املؤسسات التعليمية 
ومؤسسات العمل والذي يهدف إلى 
تقدمي برامــــج تدريبية على مدار 
العام للطلبة والعاملني في القطاع 

اخلاص.
  ـ مشروع تغيير مفاهيم وقيم 
العمل بالقطاع اخلاص والذي يهدف 
إلى تفعيل مشروع التحدي لرفع 
الوعي العام جتاه العمل بالقطاع 
اخلاص وحتفيز الشباب للتوجه 
للجهات غير احلكومية من خالل 

التوظيف باملجمعات    ـ مراكز 
التجاريــــة والتي تهدف للترويج 
لفرص عمل جديدة بالقطاع اخلاص 
والتنسيق مع الشركات املتواجدة 
لتوظيف الطلبة وإعداد نظام آلي 

لتسجيل الفرص املتوافرة.
  ـ مشــــروع تأهيل وتشــــجيع 
الطلبة نحو العمل باجلهات غير 
احلكومية من خالل إعداد حمالت 
توعوية في املرافق التي يتواجد 
فيها الطلبة وتقدمي خدمات التدريب 
والترويج له وتطوير نظام البعثات 
الدراســــية إللزام اجلهــــات غير 

احلكومية بتنفيذه.
  ـ مشــــروع مراكــــز الطاقــــات 
واخلبرات الكويتية والذي يهدف 
املتقدمني للعمل من  إلى تسجيل 

مواطنا ومواطنة في حني أن العدد 
بلغ ٦٨١٩٦ عام ٢٠٠٩.

  وكانت نسبة العمالة الوطنية 
في القطاع اخلــــاص إلى إجمالي 
العمالة ١٫٣٪ عــــام ٢٠٠١ في حني 
أنها وصلت عام ٢٠٠٩ إلى نسبة 
٤٫٠٧٪، في حني أن نسبة العمالة 
إلى  املعينــــني باخلاص  الوطنية 
إجمالي املعينني من العمالة الوطنية 
عام ٢٠٠١ كانــــت ٨٪ وقد ازدادت 
النسبة في عام ٢٠٠٩ لتصل إلى 

.٪٥٤
   وكان د.الوهيب قد أشار إلى 
مقارنة أخرى من خالل نسبة العمالة 
الوطنية بالبنوك واملؤسسات املالية 
عام ٢٠٠١ حيث كانت تبلغ أقل من 
١٠٪ في حني أن هذه النسبة وصلت 

عام ٢٠٠٩ إلى أكثر من ٦٠٪.
   كما أن متوسط أعداد املعينني 
بالقطاع اخلاص سنويا في حدود 
١٥ ألف مواطن ومواطنة اعتبارا من 
عام ٢٠٠٩ في حني أن متوسط أعداد 
املعينني بالقطاع اخلاص اعتبارا 
من ٢٠١١/٢٠١٠ بلغ ٨ آالف مواطن 

ومواطنة سنويا.
   وقال القصار ان البرنامج عرض 
على أعضاء املجلس مشــــروعات 
البرنامج املقترحة ضمن اخلطة 
اإلمنائية للعام ٢٠١١/٢٠١٠، حيث مت 
عرض مشروعات جديدة مقترحة 

وهي:

 أسامة دياب
  صرح مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم في برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
القصار بأن  للدولة عبدالعزيــــز 
جلنة التنمية البشرية في املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية التقت 
أمني عام البرنامج د.وليد الوهيب 
الذي أشاد بأعضاء اللجنة الذين 
أبدوا إعجابهم بإجنازات البرنامج 
واملشاريع املستقبلية التي يعتزم 
البرنامــــج تنفيذها خالل اخلطة 
املقبلة لتحقيق املزيد من األهداف 
الرئيسية من إصدار القانون رقم 
١٩ لســــنة ٢٠٠٠ في إعادة هيكلة 
العمالة  العاملة وتشجيع  القوى 
الوطنية لاللتحاق باجلهات غير 
احلكومية، وهو ما يعمل على وقف 

معدل البطالة.
فــــي تصريح  القصار    وقــــال 
صحافي حول هــــذا االجتماع ان 
البرنامج يعد قناة موازية لديوان 
العمالة  املدنية لتعيــــني  اخلدمة 
الوطنية في اجلهات غير احلكومية، 
وأضاف أن مجلس التخطيط استمع 
إلى اإلحصائيات التي قدمها د.وليد 
الوهيب حول العمالة الوطنية والتي 
القت استحســــان أعضاء املجلس 
حيث قدمت مقارنة بإجمالي أعداد 
العمالة الوطنية بالقطاع اخلاص 
عام ٢٠٠١ حيث كان العدد ١٣٦٥٢ 

 د.وليد الوهيب  عبدالعزيز القصار

 د.بدر الشريعان 

 الشريعان يشكل لجنة فنية لدراسة تقارير
  ديوان المحاسبة والتحقيق في المخالفات الواردة فيها 

 تعتبر خطوة غير مسبوقة وتهدف إلى الشفافية واإلسراع بإرسال الردود 

تراه مناسبا في هذا الشأن.
  كمــــا على اللجنــــة البحث 
والدراســــة والتحقيــــق فــــي 
اي مواضيع حتــــال اليها من 
قبل الوزير والكشــــف عن اي 
مخالفات ماليــــة او ادارية او 
جزائية واقتراح االجراء املناسب 
بشــــأن تلك املخالفات وابداء 
الرأي والنصح واملشورة فيما 
يحال اليها مــــن مواضيع من 

قبل الوزير.
  واللجنــــة في ســــبيل اداء 
اختصاصاتها لديها صالحيات 
طلب اي مستندات تراها مهمة 
للمراجعــــة وطلب حضور اي 
من قياديي او موظفي الوزارة 
افاداته واقواله  الى  لالستماع 
واالنتقال الــــى اي من مرافق 
الوزارة الستكمال اعمال البحث 

انه  الى  والدراســــة باالضافة 
ميكنها االســــتعانة مبن تراه 
مناســــبا من اصحاب اخلبرة 

واالختصاص.
اللجنة اجتماعاتها    وتعقد 
بشكل دوري او حسب حاجة 
العمل بناء على دعوة رئيس 
اللجنة او طلب ٣ من اعضائها 
على اال تقل اجتماعاتها عن ١٠ 
اجتماعات في السنة كما يجوز 
بناء على قرار اللجنة تشكيل 
فرق عمل لتنفيذ اي من اعمالها 
على ان توثق جميع اجتماعات 
اللجنة واعمالها من خالل تقارير 
دورية تقدم كل ٦ اشهر وللجنة 
تقــــدمي تقارير اخرى اذا دعت 
احلاجة الى الضرورة لذلك على 
ان ترفع من خالل رئيسها الى 

وزير الكهرباء. 

لوزيــــر العــــدل باالضافة الى 
احد اعضاء جمعية املهندسني 
لدراسة اسباب املخالفات الواردة 
ومعرفة املسببني حيث يحق 
لها استدعاء اي من القياديني 
الوزارة لالستفســــار عن  في 
هــــذه املخالفات الــــواردة في 

التقرير.
الــــذي يأتي  القرار    وحلظ 
بناء على موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية ويتألف من ٥ مواد ان 
ترفع هــــذه اللجنة تقريرا الى 
الوزير يتضمــــن مالحظاتها 
حول ما ورد بالتقرير اضافة 
الــــى التوصيات اخلاصة بهذا 

الشأن.
  وتختص هذه اللجنة ببحث 
ودراسة تقارير ديوان احملاسبة 
ومالحظاتــــه بشــــأن الوزارة 

 دارين العلي
  في خطوة غير مسبوقة في 
مختلف وزارات الدولة شــــكل 
وزيــــر الكهرباء واملــــاء د.بدر 
الشريعان جلنة فنية مختصة 
للدراسة والتحقيق والبحث في 
املخالفات واملالحظات الواردة 
في تقرير ديوان احملاسبة بهدف 
املرونة والشفافية مع  ضمان 
الديوان في اي من مالحظاته 
الكبيرة  او  ســــواء الصغيرة 
مما يســــاعد في االســــراع في 
عمليــــات الرد علــــى الديوان 
ومينع التكدس ويســــاهم في 

الرد الفوري واملباشر.
الشــــريعان قراره    واصدر 
التي تضم  اللجنة  بتشــــكيل 
٣ اعضــــاء من جامعة الكويت 
ومستشارين من املكتب الفني 

وردود الــــوزارة عليها وما مت 
اتخاذه مــــن اجراءات وتدابير 
لتالفيها ومنع تكرارها مستقبال 
وحتديد املسؤولني عن وقوعها 
طبقا الحكام القانون واقتراح ما 

 العراق ينفي التوصل التفاق
  مع الكويت حول المنطقة العازلة 

 الكندري: «الخاص» يساهم في االرتقاء 
بالعمل االجتماعي والتطوعي

 الدباغ: ال اتفاق مع الجانب الكويتي بهذا الخصوص 

ان تؤخذ بعني االعتبار».
  من جهة اخرى، قال مسؤول 
التيار الصدري ان تياره ال يعترض 
على مســــألة املنطقة العازلة بل 
يرحب بها، مشــــترطا عدم تأثير 
هذه املنطقة على العراق، وضعا 

وارضا وشعبا.
  وعن صالحية احلكومة احلاليا 
بتوقيع مثل هذه االتفاقيات بحكم 
ان واليتها منتهية، رأى االعرجي 
ان املهم هو عرض اي اتفاقية على 
البرملان وضــــرورة اخذ موافقته 
عليهــــا، واضاف: «نحــــن نريد 
حلوال جازمة وسريعة مع االخوة 

الكويتيني».
القانوني    بدوره، قال اخلبير 
الفتالوي  العراقــــي د.صاحــــب 
نــــت» ان احلكومة  لـ «اجلزيرة 
العراقيــــة مبا لديهــــا من اجهزة 
استخبارية ومعلوماتية مطالبة 
بتحديد اهمية مثل هذه املنطقة 
العازلة، مشيرا الى ان هناك الكثير 
من املشــــاكل العالقة بني العراق 

والكويت.
  واكد ان العراق في هذه املرحلة 
بحاجة الى تنظيم العالقات بينه 
وبني دول اجلوار، وخصوصا ما 
يتعلق باحلدود الن ذلك سيخدم 
البلد في اخلروج من البند السابع 
الذي يكبل اقتصاد البلد، ولكنه 
يؤكد ايضا ان اي اتفاقية توقعها 
احلكومة ال تعد نافذة ما لم حتصل 

على مصادقة مجلس النواب. 

وتطوير وحتســــني مجاالت هذه 
القطاعات، مشيرا الى ان الشركة 
ومســــؤوليها بصدد التوسع في 
مجاالت العمل التطوعي وخاصة 
لقطاعــــات مختلفة فــــي الوزارة 
ومنها على سبيل املثال ال احلصر 
اقامة وانشــــاء مبانــــي ومقرات 
تهتم بشرائح ذوي االحتياجات 
اخلاصة ومساهمة منها في نشر 
التطوعي واحياء  العمــــل  ثقافة 
دور القطاع اخلاص في التنمية 

االجتماعية. 

تستمر احلكومة احلالية مبمارسة 
مهامها حلني تشــــكيل احلكومة 
اجلديدة»، ولكنه يؤكد انه ال ميكن 
ان تكون هذه االتفاقية نافذة دون 

موافقة البرملان عليها.
  اما عضو البرملان العراقي عن 
التيار الصدري بهــــاء االعرجي 
فطالب بضرورة حل جميع املشاكل 
العراق والكويت،  املوجودة بني 
مشيرا الى ان احلكومة العراقية 
والبرملــــان عازمان على حل هذه 
املشاكل حفاظا على الروابط القوية 

بني الشعبني وبني الدولتني.
  ورأى االعرجي ان مسألة احلدود 
الكويتية ـ العراقية مستمرة منذ 
عدة عقود، موضحا ان حلها يجب 
أال يكــــون على حســــاب العراق 
وشــــعبه، قائال: «هنــــاك خرائط 
ومواثيق واتفاقات دولية يجب 

خلدمة هذا الوطن املعطاء.
  جاء ذلك خــــالل تلقي وكيل 
الوزارة الشيكات اخلاصة بتبرع 
الكويتية لنفط اخلليج  الشركة 

للجهات املذكورة.
  مــــن جانبه، قدم الســــكرتير 
التنفيذي محمد احلريتي الشكر 
والتقدير للوكيل على ما يقدمه من 
تعاون وتواصل مع الشركة وايضا 
املؤسسات التي تساهم في دعم 
هذه القطاعات احليوية مما يؤكد 
على اهتمام الوكيل شخصيا بدعم 

 اجلزيرة ـ نــــت. بغداد: نفت 
احلكومة العراقية التوصل التفاق 
مــــع الكويت بخصوص انشــــاء 
منطقة عازلة بني البلدين، وذلك 
خالفا ملا كان قد قاله مسؤول في 
اخلارجية اواخر الشــــهر املاضي 
من ان البلدين اتفقا على انشــــاء 
منطقة عازلــــة ٥٠٠ متر على كل 
من جانبي احلــــدود بني البلدين 

اجلارين.
الرسمي باسم    وقال املتحدث 
احلكومة علي الدباغ لـ «اجلزيرة 
نت»: ال يوجد هناك اي اتفاق مع 

اجلانب الكويتي بهذا الشأن.
  عضو البرملــــان عن التحالف 
الكردستاني سامي االتروشي رأى 
ان من حــــق احلكومة باعتبارها 
جهة تنفيذية ان تعقد اتفاقا اوليا 
يتعلق باحلدود مع دول اجلوار 
بشرط عدم االقتطاع من االراضي 

العراقية.
  واضــــاف ان املنطقة العازلة 
ســــوف تخدم البلد فــــي الكثير 
من النواحي، منهــــا حتديد آلية 
الى  العراقيني، اضافة  لتعويض 
انها ستكون آمنة ومتنع التجاوزات 
من الطرفني حلني الترسيم النهائي 

للحدود بني العراق والكويت.
  ووفق االتروشي، فقد وقعت 
احلكومة العراقية باالحرف االولى 
االتفاقية اخلاصة بانشاء املنطقة 
العازلة، معتبــــرا ذلك من حقها 
الدستوري الذي ينص على «ان 

 بشرى شعبان
  أعرب وكيل وزارة الشؤون 
محمــــد الكنــــدري عــــن تقديره 
الوزارة  وشكره هو ومسؤولو 
للشركة الكويتية لنفط اخلليج 
وذلك لتبرعهم السنوي السخي 
للصندوق اخليــــري لقطاعات 
التنمية االجتماعية ودار املسنني 
وقطــــاع االحــــداث ودار االيتام 
واحلضانة العائلية وقطاع رعاية 
املعاقني والذي بلغ ١٨٠ الف دوالر، 
مؤكــــدا ان دور القطاع اخلاص 
واملؤسسات االهلية في املشاركة 
بالعمــــل االجتماعي والتطوعي 
يساهم بشــــكل مؤثر وكبير في 
االرتقــــاء مبســــتوى اخلدمات 
والتطور في هذه القطاعات، كما 
الى ان تبرعات الشركة  اشــــار 
الكويتيــــة لنفــــط اخلليج من 
التبرعات السنوية واملستمرة لهذه 
القطاعات مما يساهم في حتسني 
اداء وتطور هذه القطاعات والتي 
تعنى بشريحة مهمة في املجتمع 
التعاون  الكويتي، متمنيا دوام 
الهيئات  والتواصل مــــع جميع 
واملؤسســــات اخلاصة والعامة 

 علي الدباغ 

 محمد الكندري يتسلم شيك التبرع 


