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النائب األول بحث مع رئيس أوزبكستان بالوكالة العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كل المجاالت

اخلالد: سنواصل جهودنا إلنهاء معاناة الشعب السوري 
اجتمــع  كونــا:  ـ  طشــقند 
الشــيخ صبــاح اخلالــد النائب 
االول لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزيــر اخلارجيــة مــع رئيس 
جمهورية اوزبكستان الصديقة 
بالوكالــة شــوكت ميرزاييــف 
وذلــك على هامش الدورة الـ 43 
ملجلــس وزراء خارجية منظمة 
التعــاون اإلســامي التــي بدأت 
اعمالها اليوم في طشقند. ونقل 
الشــيخ صبــاح اخلالــد حتيات 
الشــيخ  الســمو األمير  صاحب 
صباح األحمد ومتنياته مبوفور 
الصحة والعافية لفخامته ولشعب 
اوزبكستان الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. كما مت خال اللقاء بحث 
العاقــات الثنائية بــن البلدين 
الصديقــن وســبل تعزيزها في 
كل املجاالت ومجمل املستجدات 
على القضايا االقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
وحضر اللقاء مســاعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب النائب 
االول لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزير اخلارجية السفير الشيخ 
د.احمد ناصر احملمد وســفيرنا 
لــدى جمهوريــة اوزبكســتان 
احمد اجليــران وعدد مــن كبار 
املسؤولن في وزارة اخلارجية. 
وفــي كلمتــه التــي القاها خال 
اجللســة االفتتاحيــة للدورة الـ 
43 ملجلس وزراء خارجية منظمة 
التعــاون اإلســامي املنعقــدة 
فــي اوزبكســتان حتــت شــعار 
»التعليــم والتنوير.. طريق الى 
الســام واالبداع«، دعا الشــيخ 
صباح اخلالد الى اتخاذ التعليم 
والتنويــر كأحــد ادوات القضاء 
على اإلرهــاب والفكر املتطرف. 
الشــيخ صبــاح اخلالــد  واكــد 
أهمية االســتفادة مــن احملطات 
اجللية في التعليم والتنوير في 
التاريخ اإلســامي والتي جاءت 
بفضل العلماء املسلمن االجاء 
الذين نهلوا من العلوم واملعارف 
املتفرقة املوجودة في حضارات 
العالم السيما اثناء حركة النقلة 
واملترجمن في القرنن السادس 
والسابع الهجري ثم عكفوا على 
تطويرها عبــر مختلف االزمنة 
كمحطات نيرة في مختلف مناحل 
العلوم املعرفيــة ليس فقط في 
العالم اإلسامي ولكن للحضارة 
اإلنســانية جمعــاء. واوضح ان 

الشــعار الــذي اتخذتــه الدورة 
احلاليــة يأتي »اســتكماال لهذه 
املســيرة الوضــاءة مــن العمل 
اجلماعي املشترك ملواجهة ظاهرة 
اإلرهاب وتفشي التطرف وحتصن 
دولنــا واجيالنــا مــن اتونهمــا 
والتوعيــة بان الدين اإلســامي 
اســمى وارقي وانبل من تلصق 

به هذه الظاهرة اخلطيرة«.
الكويت تشرفت  ان  واضاف 
برئاسة الدورة الـ4٢ ملدة عام كامل 
ومت متديد هذه الفترة بناء على 
طلب حكومة اوزبكستان الصديقة 
ملدة ســتة اشــهر ســعت خالها 
الكويت لتعزيز العمل اإلسامي 
املشترك وترسيخ قيم التضامن 
بن الدول االعضاء في منظمتنا 
وترأست خالها ١١ اجتماعا طارئا 
وتنسيقيا للمنظمة على املستوى 
الوزاري وعلى مستوى املندوبن 
الدائمن لبحث االزمات الشاخصة 
والتحديات اجلسيمة التي تواجه 
امتنا اإلسامية وسبل التصدي 
لهــا وعلى راســها افــة اإلرهاب 

البغيضة. وأوضــح ان الكويت 
واميانــا منهــا بأهميــة مواجهة 
حتدي انتشــار اإلرهاب والفكر 
املتطرف اتخذت شــعار الرؤية 
املشتركة لتعزيز التسامح ونبذ 
اإلرهاب خال الدورة الـ 4٢ التي 
ترأستها والتي صدر عنها العديد 
من القرارات الداعية الى مكافحة 
اإلرهاب والتطرف واســتئصال 
مسبباته وجتفيف مصادر متويله 
عبــر العديد من الوســائل ومن 

ضمنها التعليم والتنوير.
القضيــة  صعيــد  وعلــى 
الفلســطينية قال الشيخ صباح 
اخلالد انــه بالرغم من مرور 47 
عاما على جرمية احراق املسجد 
األقصى التي استنهضت ضمير 
امتنا اإلسامية الغراء واسست 
على اثرهــا منظمتنا للدفاع عن 
حقوق الشعب الفلسطيني والذود 
عن حرمة املســجد األقصى فإن 
معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني 
مازالت تتفاقم، وحياته املعيشية 
تتدهور جراء املمارسات العدوانية 

للسلطات اإلسرائيلية واستمرار 
سياستها التوسعية واستيائها 
على األراضي الفلسطينية احملتلة 
واقامة املستوطنات غير الشرعية 
فيها. وأكد ان كل هذا يحتم علينا 
مضاعفة اجلهود والتضامن من 
اجل القيام مبسؤولياتنا الكاملة 
والتحرك على كافة املســتويات 
للضغــط على إســرائيل لتمكن 
الشعب الفلسطيني من استعادة 
القابلة  الشــرعية غيــر  حقوقه 
للتصــرف مبا فيها حــق تقرير 
املصيــر والعــودة والتأكيــد ان 
الســام العــادل والشــامل فــي 
منطقة الشــرق االوســط يرتكز 
على االنسحاب اإلسرائيلي الكامل 
من األراضي الفلسطينية والعربية 
احملتلة عام ١٩٦7 مبا فيها اجلوالن 
العربي السوري احملتل واألراضي 
اللبنانيــة احملتلة واقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس، 
وايجاد حل منصف للفلسطينين 
طبقا لقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلــة ومبــادرة الســام 

لبيان مؤمتر جنيڤ االول لعام 
٢٠١٢ ومبا يلبي طموحات وآمال 
الشعب السوري وينهي معاناته 
ويخلص العالم من تبعات هذه 
االزمــة املدمرة. واعرب الشــيخ 
صباح اخلالد في معرض حديثه 
عــن الوضع في اليمن الشــقيق 
عن اســفه لعدم استثمار فرصة 
مشاورات السام التي استضافتها 
الكويت بطلب من األمم املتحدة 
الكثر من ١٠٠ يــوم. واكد دعمه 
إلعان املبعــوث اخلاص لامن 
العــام ملنظمــة األمم املتحــدة 
اســماعيل ولد الشيخ احمد عن 
موافقــة كافة االطــراف اليمنية 
علــى هدنة ملدة 7٢ ســاعة تبدأ 
غدا، معربا عن امله في ان تكون 
مقدمة الستئناف مشاورات السام 
وصــوال الى اتفاق شــامل وفقا 
للمرجعيــات املتفق عليها وهي 
مبــادرة مجلس التعــاون لدول 
اخلليج العربية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات احلوار الوطني وقرار 
مجلس االمن الدولي رقم ٢٢١٦.

وثمن اجلهود واملساعي التي 
يقوم بها ولد الشيخ احمد اليجاد 
حل سلمي نحو انهاء االزمة في 
اليمن. وهنأ الشيخ صباح اخلالد 
العراق ببدء العمليات العسكرية 
لتحريــر املوصل مــن براثن ما 
يسمى تنظيم »داعش« اإلرهابي 
مبا يؤدي الى استعادة هذه املدينة 
العريقة الى كنف الدولة العراقية.
وجــدد التاكيد علــى موقف 
الكويت الراسخ والثابت جتاه دعم 
امن واستقرار العراق والوقوف 
جنبــا الى جنب معه في جهوده 
ملواجهــة هذا التنظيــم اإلرهابي 
داعيا الى املزيد من تضافر جهود 

العربية. واعرب الشــيخ صباح 
اخلالــد في هذا الصــدد عن بالغ 
االمتنــان والتقديــر جلمهورية 
علــى  الصديقــة  اندونيســيا 
الناجحة واملميزة  اســتضافتها 
للقمة اإلسامية االستثنائية حول 
قضية فلسطن والقدس الشريف 
التي عقدت في الســابع من شهر 
مارس املاضي. واعلن ان الكويت 
بصــدد اســتضافة مؤمتر دولي 
عــن معاناة الطفل الفلســطيني 
في ظل انتهاكات سلطة االحتال 
اإلسرائيلية اتفاقية حقوق الطفل.
الســورية قال  وعن االزمــة 
الشيخ صباح اخلالد ان الكويت 
حتركــت علــى ضــوء تفاقــم 
االوضاع وتدهورها الســيما في 
مدينة حلب املنكوبة لبحث هذه 
الكارثة اإلنسانية غير املسبوقة 
في عصرنا احلالي ودعت منظمة 
التعــاون اإلســامي الى اجتماع 
فوري عقد في التاسع من اكتوبر 
٢٠١٦ لتخفيف املعاناة اإلنسانية 
عن الشــعب السوري بعد تعثر 
واملســاعي  الدوليــة  اجلهــود 

الديبلوماسية.
واضــاف ان حتــرك الكويت 
لــن يقف عند هــذا احلد بل انها 
ستواصل دورها واتصاالتها في 
محافــل عديدة باجتاه املنظمات 
اإلنســانية الدوليــة واملجتمــع 
الدولــي بهدف وضع حد ملعاناة 
الشعب الســوري والدمار الذي 
يتعــرض له بشــكل يومي منذ 
ســتة اعوام. ودعا األمم املتحدة 
ومجلس االمن الدولي واالطراف 
الســورية الى مضاعفة اجلهود 
لتنفيذ القرار الدولي رقم ٢٢54 
لتسوية هذا الصراع سياسيا وفقا 

املجتمع الدولي ملكافحة اجلماعات 
اإلرهابية اخلبيثة.

واعرب عن معــرض حديثه 
عــن الوضــع فــي الصومال عن 
قلــق الكويــت ملعاناة االشــقاء 
هناك والتحديات اجلسيمة التي 
تواجههم داعيــا للوقوف معهم 
ودعــم كل مــا ميكنهم من وضع 

حد لتلك املعاناة.
واوضــح ان الكويــت عازمة 
على اســتضافة وتنظيم مؤمتر 
دولي لدعم التعليم في الصومال 
مما يشــكل مســاهمة في توفير 
التعليم الذي يحقق لهم االستقرار 
والتنمية املنشودة والذي ينسجم 

مع شعار هذه الدورة.
وحــث املجتمع الدولي كذلك 
الى حتمل مسؤولياته والسعي 
من اجل حماية اقلية الروهينغا 
املسلمة في ميامنار داعيا احلكومة 
امليامناريــة اجلديــدة الى اتخاذ 
اخلطوات الازة لتحسن اوضاع 
هذه االقلية املسلمة لبناء مجتمع 
اكثر سلما ومتماسك اجتماعيا.

وشــدد الشيخ صباح اخلالد 
على ضــرورة احتــرام املواثيق 
الدوليــة والعمــل  واملعاهــدات 
على حل كافة اخلافات بالطرق 
السلمية وااللتزام بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية من اجل تقدمي 
منوذجــا راقيا فــي التعامل بن 
الدول بغية حفظ سامة اوطاننا 
ورقي مجتمعاتنا وجتسيد تنوع 
الثقافات واحلضارات والديانات 
التــي يزخــر بهــا عاملنــا والتي 
جاء قانــون العدالة في مواجهة 
اإلرهاب )جاستا( الذي اقر مؤخرا 
في الواليــات املتحدة األميركية 
ليشكل خرقا لها واخاال بقواعدها.

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه رئيس جمهورية اوزبكستان بالوكالة شوكت ميرزاييف الشيخ صباح اخلالد أثناء اجللسة االفتتاحية للدورة الـ 43 ملجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي املنعقدة في اوزبكستان 

نثّمن املساعي األممية 
إليجاد حل سلمي 
للصراع في اليمن

ضرورة االستعانة 
بالتعليم والتنوير للقضاء 

على اإلرهاب والفكر 
املتطرف

 موقف الكويت 
راسخ وثابت جتاه دعم 

أمن واستقرار العراق

باريس ـ كونا: اكد ســفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان أهمية 
زيارة الشــيخ صباح اخلالد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجيــة لباريس اليوم االربعاء »في ضوء هذه الظروف 
االستثنائية« لبحث اطر تعزيز العمل املشترك في مختلف االصعدة 
والقضايا االقليمية والدولية. وقال السفير السليمان في تصريح 
خاص لـ »كونا« ان الهدف من زيارة الشــيخ صباح اخلالد التي 
تستمر يومني احلفاظ على »املستوى العالي« من العالقات الثنائية 
وتوثيق التعاون القائم في مختلف املجاالت السيما االقتصادية. 
وأضاف ان الزيارة تهدف كذلــك الى الوقوف على ما مت االتفاق 
عليه خالل زيارة سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

التي اجراها في اكتوبر املاضي. وأوضح ان الشيخ صباح اخلالد 
سيبحث مع وزير اخلارجية الفرنسي جان مارك ايرولت العالقات 
الثنائية والعمل املشترك في القضايا االقليمية والدولية كما سيشارك 
في اجتماع عالي املستوى لدعم استقرار املوصل املقرر عقده في 

باريس يوم اخلميس.
وأشار السفير السليمان الى ان اجلانب الفرنسي متطلع الى زيارة 
الشيخ صباح اخلالد »املهمة في توقيتها نظرا للظروف االستثنائية 
التي متر بها املنطقة ولتقييم املشاريع التي مت تنفيذها بني اجلانبني 
واستعراض سبل توسيع افاق التعاون االستراتيجي املشترك ودعم 

وصول العالقات الثنائية الى أعلى مستوياتها«.

 يصل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد الى العاصمة األملانية برلني 
حيث سيبحث مع كبار املسؤولني األملان العالقات الثنائية 

والقضايا االقليمية. واكد سفيرنا لدى أملانيا منذر بدر 
العيسى في تصريح لـ»كونا« ان الشيخ صباح اخلالد 

سيلتقي ظهر اليوم نظيره األملاني فرانك فالتر شتاينماير 
لبحث العالقات الكويتية األملانية وسبل تعزيزها. وتعتبر 

احلكومة األملانية عالقاتها الثنائية مع الكويت مستقرة 
وقدمية وودية السيما في املجاالت االقتصادية والسياسية 

والثقافية.

السليمان يؤكد أهمية زيارة اخلالد لباريس

اخلالد يلتقي نظيره األملاني اليوم 

تنظم اجلمعية الگويتية اخليرية لرعاية وتأهيل املسنني
مسابقة جائزة التميز العلمي الثانية بعنوان

)أساليب الوقاية والعالج ملرض الزهامير(
موضوعات املسابقة:

1- احتياجات مر�شى الزهامير وم�شكالتهم احلياتية يف املجتمع الكويتي.
2- املظاهر الجتماعية والنف�شية ملر�شى الزهامير ودور الأ�شرة والبيئة املحيطة يف التعامل معها.

3- الو�شائل العالجية املتاحة لعالج مر�شى الزهامير ومدى فاعليتها.
4- اأدوات القيا�ض والت�شخي�ض املتاحة لالكت�شاف املبكر ملر�ض الزهامير.

5- امل�شتجدات العاملية يف جمال ت�شخي�ض وعالج مر�ض الزهامير واأحدث العالجات املتوافرة عامليًا.
6- برامج الرعاية والتاأهيل املتاحة بني الواقع واملاأمول ملر�شى الزهامير.

7- دور مقدمي الرعاية )الطبية - النف�شية - الجتماعية( يف م�شاعدة مر�شى الزهامير.
شروط وأحكام املسابقة

1- اأن يت�شم البحث باجلدية والبتكار واحلداثة يف درا�شة اأحدى الق�شايا املتعلقة مبو�شوعات امل�شابقة املبينة.
2- اأن يت�شف البحث مبا هو متعارف عليه من التحديد الدقيق للمو�شوع والأ�شالة العلمية واملنهجية 
الوا�شحة والتوثيق الكامل للمراجع وامل�شادر يف مواقعها يف �شلب البحث، ولي�ض على �شكل قائمة 

يف نهاية البحث، على األ يكون قد �شبق ن�شره اأو تقدميه للن�شر، اأو عر�شه يف اأي موؤمتر اآخر.

3- يت�شمن البحث حتلياًل ناقدًا وتقوميًا اأمينًا للحالة الراهنة ملو�شوع البحث وي�شم امل�شادر واملراجع 
وامل�شرتكة املتنوعة مبا يف ذلك الدوريات العلمية والأطروحات اجلامعية والكتب املنهجية وبحوث 

املوؤمترات والندوات العلمية.

4- ي�شع الباحث مقدمة للبحث تت�شمن الهدف املحدد من بحثه، واملنهجية امل�شتخدمة يف البحث، 
والتو�شيات  البحث،  امل�شتخل�شة من  النتائج  البحث، وي�شع كذلك خامتة حتدد  واأهمية مو�شوع 

التي يراها الباحث.

5- اأن يقدم البحث اإطارًا واقعيًا لكيفية مواجهة مر�ض الزهامير وتعزيز النظرة الإيجابية للمر�شى 
واأف�شل اأ�شاليب التعامل معهم يف �شوء اخلربات الدولية والعربية.

6- ي�شمح للهيئات احلكومية والأهلية بامل�شاركة باأبحاث علمية نظرية وتطبيقية.
7- ي�شرتط يف الباحثني املتقدمني للم�شابقة للح�شول على �شهادة جامعية فما اأعلى، واأل تقل ال�شن 

عن )25 عامًا(.

8- يقدم البحث يف عدد �شفحات ل يقل عن 20 �شفحة ول يزيد على 30 �شفحة ويقدم ن�شختني 
اأحدهما ورقية والأخرى اإلكرتونية )فال�ض ميموري اأو اأ�شطوانة مدجمة(.

9- يتم تعبئة ا�شتمارة امل�شاركة يف امل�شابقة اعتبارًا من 2016/10/23م، ويتم اإر�شال البحوث امل�شاركة 
على عنوان اجلمعية الكويتية اخلريية لرعاية وتاأهيل امل�شنني:

الكويت - املرقاب - �شارع مبارك الكبري  - برج ال�شفوة - الدور العا�شر - مكتب رقم )1002(، هاتف رقم: 

.)99488000 /22452037 /22410590(
للجمعيـــة  الإلكرتوين  املوقع  على  امل�شــــاركــــة  ا�شتمــــارة  تعبئة  للم�شاركني  ميكن  الإلكتـــــروين:  املوقــــع 

.)info@kw-care.org( :اأو اإر�شاله على الإمييل التايل )www.kw-care.org(
2016/11/30م واآخـــــــر موعــــد ل�شتــــالم البحــــوث  اآخــــر مـــوعـــد ل�شتــــالم طلبـــــات امل�شاركـــــــة يف   -10

يف 2017/3/31م.

11- جوائز املسابقة: �شيمنح الباحثون الفائزون يف امل�شابقة اجلوائز املالية التالية:
املركز الأول )750( د.ك - املركز الثاين )500( د.ك - املركز الثالث )250( د.ك.

أول عمومية شهدت فوضى ومشادات إثر خالف على قانونية االنتخابات وأجريت بمن حضر

احتاد مالك شقق »شمال غرب الصليبخات« انتخب مجلس إدارته
عادل الشنان

عقــد احتــاد مــاك الســكن 
العمودي ملشــروع شــمال غرب 
الصليبخــات التابــع ملشــاريع 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
اولى جمعياتــه العمومية أمس 
الثاثاء اذ مت انتخاب مجلس ادارة 
جديد لاحتاد وسط اعتراضات 
على قانونية انعقاد اجلمعية من 
بعض أعضائها.وقال رئيس جلنة 
تأسيس احتاد شقق شمال غرب 
الصليبخات عبداهلل الصقر خال 
كلمته في اجلمعية العمومية التي 
عقدت أمس في مؤسسة الرعاية 
السكنية ان احتاد ماك مشروع 
شــمال غــرب الصليبخــات هو 
اول احتادات مشاريع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية.وأضاف 
ان اجلمعيــة العمومية صادقت 
على نظام االحتاد الذي اعتمدته 
وزارة العدل واملؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية وعلى تعين 

مدير االحتاد.

وذكــر الصقــر ان اجلمعيــة 
انتخــاب  شــهدت  العموميــة 
خمســة اعضاء من اصل ثمانية 
مرشحن من ماك املشروع وهم 
منصور الظفيري ممثل مؤسسة 
»الرعاية السكنية« وجاسم احلداد 
وخالد الزيادي وعبداهلل القطان 
الشــارخ حيــث  وعبداللطيــف 
سيشكلون مجلس ادارة االحتاد 

للسنوات الثاث املقبلة.
الــى متتــع االحتاد  وأشــار 

بالشخصية االعتبارية واملستقلة، 
مبينا ان هنــاك احتاد ماك لكل 
مشروع من مشــاريع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وقريبا 
ســيتم اإلعان عــن احتاد ماك 
لشــقق مدينــة »جابــر األحمد« 
الســكنية. وأضاف ان الســلطة 
العليــا لاحتــاد هــي اجلمعية 
العموميــة التــي تراقــب اعمال 
مجلس االحتــاد ومدير االحتاد، 
موضحا ان هناك مواد تنظم كل 

ما يتعلق مباك الشقق في ادارة 
وصيانة األجزاء املشتركة.

وذكر ان كل شــخص يتملك 
وحدة في مشــروع شمال غرب 
الصليبخات له حــق العضوية 
في اجلمعيــة العموميــة مبينا 
ان الهدف األساســي من االحتاد 
حسن االنتفاع واإلدارة وصيانة 
األجزاء املشتركة مما يعود بالنفع 
على املاك واحلفاظ على الثروة 

العقارية للمواطنن.

وكانت العمومية خيمت عليها 
أجواء الفوضى واملشادات اللفظية 
حتى كاد األمر يصل حلد التشابك 
باأليدي لوال تدخل البعض ورجال 
الداخلية في الوقت املناسب، وذلك 
بعد اعتــراض عدد مــن اعضاء 
اجلمعيــة العمومية على صحة 
إجراءات االنتخابات ومخالفتها 
للقانــون املدني الــذي قالوا إنه 
ينــص علــى ان تصدر قــرارات 
اجلمعية العمومية بأغلبية ثاثة 
ارباع أصوات جميــع األعضاء، 
وتوجــه عــدد منهم إلــى مخفر 
املنطقة إلثبات حالة متهيدا لرفع 
دعــوى قضائيــة بذلك، في حن 
علل الطرف اآلخر وجوب اختيار 
الرئيس ألن اجلمعية العمومية قد 
متت الدعوة اليها مسبقا وفقدت 
النصاب ومتت الدعوة اليها مرة 
اخــرى والقانون يجيز في املرة 
الثانية اختيار الرئيس مبن وجد 
من األعضاء دون االلتفات ألهمية 
النصاب، وعليه متت االنتخابات 

مبن حضر.

)اسماعيل عبدالقادر( عبداهلل الصقر وعبدالعزيز دشتي ومشاري العتيبي وعبداهلل مراد خالل العمومية  

أسماء 276 مواطنًا ُخصصت لهم قسائم في »جنوب املطالع« 
www.alanba.com.kw :»على موقع »األنباء

رئيس األركان إلى بلجيكا  لبحث التعاون مع »الناتو«
بروكسل - كونا: يبحث رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
محمــد اخلضر التعاون العســكري بن الكويت وحلف شــمال األطلســي 
»ناتــو« خال لقاءات يجريها مع مســؤولي الناتو فــي مقر احللف اليوم 
األربعاء. وقال امللحق العسكري الكويتي في بروكسل العميد الركن خالد 
الرقم في تصريح لـ »كونا« ان الفريق اخلضر سيصل اليوم الى العاصمة 
البلجيكية بروكســل في زيارة هي األولى ملســؤول كويتي بهذا املستوى 
ملقر احللف. وأضاف العميد الرقم ان الزيارة التي تستمر اربعة ايام تهدف 
الي بحث سبل تطوير التعاون بن الكويت واحللف في مجاالت التدريب 
وتبادل اخلبرات وكذلك املشاركة في التمارين العسكرية الى جانب تسهيل 
إجراءات عمليات قوات الناتو املنتشرة في املنطقة. وأوضح ان املباحثات 
التي سيجريها الفريق اخلضر ستتطرق الى تفعيل معاهدة العبور املوقعة 
بن الكويت وحلف الناتو. وأضاف أن رئيس األركان سيجري لقاءات مع 
املسؤولن برئاسة اركان اجليش البلجيكي لبحث سبل التعاون بن جيشي 

الفريق الركن محمد اخلضرالبلدين في مجال اقامة الدورات وتبادل املعلومات األمنية.

إيصال املياه العذبة 
إلى 290  قسيمة مبنطقة جابر األحمد

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء جاهزيتها اليصال خدمة املياه العذبة 
الى ٢٩٠ قسيمة جديدة في منطقة جابر األحمد قطاع )3 إن( وذلك بعد 
االنتهاء من غسيل وتعقيم الشبكة اخلاصة بها بالتنسيق مع الهيئة 
العامة للرعاية السكنية. وأكد الوكيل املساعد لقطاع تشغيل وصيانة 
امليــاه بالوزارة املهندس خليفــة الفريج في تصريح صحافي حرص 
الكهرباء على إيصال خدمة املياه للمســتهلكن في املناطق الســكنية 
اجلديدة وتســهيل جميع اإلجراءات وتطويرها مبا يعود بالنفع على 
املســتهلكن. واوضح الفريج ان جميع القسائم الواقعة ضمن قطاع 
)3 إن( قسمت بحسب املراحل واألرقام اذ شملت املرحلة الـ١١ عدد 74 
قسيمة ابتداء من قسيمة رقم ١١3 إلى قسيمة رقم ١87 في حن شملت 
املرحلة الـ١٢ نحو ٦3 قسيمة ابتداء من قسيمة ١88 الى قسيمة ٢5١.

39% نسبة إجناز مشروع جسر جابر
اعلنت وزارة األشــغال العامة ان نسبة إجناز مشروع تصميم 
وإنشاء وإجناز وصيانة جسر الشيخ جابر االحمد )وصلة الدوحة( 
بلغت 3٩% مشيرة الى ان االعمال تسير وفق مواعيدها التعاقدية. 
وأوضح الوكيل املســاعد لقطاع هندســة الطرق بالوزارة م.أحمد 
احلصان أن املشروع يعد من املشاريع املهمة التي تنفذها )األشغال( 
مبينا أنه يعتبر إضافة ونقلة نوعية ملشاريع الطرق على مستوى 
البــاد. وبن احلصــان ان للمشــروع أهمية قصــوى في تخفيف 
االزدحــام املروري واســتكمال منظومة الطرق عبــر ربط منطقة 
الدوحــة بالقرب من املدينة الترفيهية مبنطقة الشــويخ من بداية 

جسر الغزالي وجسر )الشيخ جابر االحمد( الرئيسي.


