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العسعوسي عميداً للسلك الديبلوماسي العربي في أبوجامحليات
أبوجا ـ نيجيريا ـ كونا: عقد مجلس السفراء العرب اجتماعا في العاصمة 
النيجيرية ابوجا واختار السفير سعد عبداهلل العسعوسي عميدا للسلك 
الديبلوماسي العربي في أبوجا وفق ما اعلنت سفارتنا في بيان امس. ورحب 
مجلس السفراء العرب باختيار السفير العسعوسي لعمادة السلك الديبلوماسي، 
متمنيا له التوفيق ومعربا عن استعداده للتعاون والتنسيق للنهوض بالعمل العربي 
املشترك في نيجيريا.

خالل جولة قام بها على عدد من املشاريع اإلنشائية ومبنى »التربية«

صفر: حسم اخلالف حول جسر جابر بني »املناقصات« و»احملاسبة« 

البت فيها.
من جانبها، قالت نائب مهندس 
مشروع وزارة التربية هديل الوائل 
ان املبنى بدأ العمل فيه في شهر 
يونيو 2010 ويتوقع ان يرى النور 
في يونيو 2014 الفتة الى ان نسبة 

االجناز بلغت نحو 28 %.
وذك���رت ان املبنى عبارة عن 
مبنيني بينهم���ا فناء داخلي وان 
من مميزاته وجود ملجأ و مسرح 
يتسع ل� 900 شخص للمشاركة 
في االحتفاالت مضيفة ان املبني 
يضم مواقف كثيرة للسيارات تفي 

بحاجة املوظفني واملراجعني.
وأوضحت ان التكلفة االجمالية 
للمشروع بلغت نحو 77 مليون 
دينار مبينة ان امورا حدثت في 
املش���روع ادت الى تأخره ومنها 

حريق في البرج اجلنوبي.
فرج ناصر  ٭

مشروع انشائي ال يخلو من بعض 
املالحظات وقد تكون هناك اخطاء 
في التصميم، مبينا انه مهما اجتهد 
االنسان فس���تكون هناك اخطاء 
لكن العبرة ف���ي كيفية التعامل 
مع هذه االخط���اء. وبني ان دور 
الوزارة في مشروع وزارة التربية 
او اي مشروع آخر هو كيفية اجناز 
املش���روع االنش���ائي في موعده 
التعاقدي، مضيفا ان هناك امورا 
تعوق او تؤخر بعض املشاريع 
وان اجله���ات املعنية تتفهم ذلك 
األمر. وعن مبنى اعضاء مجلس 
االمه اكد الطاحوس ان املشروع 
متوقف وانه لي���س هناك جديد 
سوى بعض القضايا بني املقاول 
والوزارة وهي تأخذ وقتا في العادة 
مضيفا ان الوزارة ال تس���تطيع 
التحكم بسير هذه القضايا وأنها 
ستواصل العمل حني االنتهاء من 

االشارات الضوئية املوجودة بهدف 
تسهيل حركة املرور في املنطقة، 
مبينا ان الوزارة تعمل ايضا على 
تطوير للتقاطعات املوجودة في 
املنطقة. وأوضح ان اجلولة شملت 
مش���روعا تابعا لوزارة االشغال 
العام���ة هو املختب���ر احلكومي 
اجلديد في منطقة صبحان الذي 
يعد مشروعا متميزا ذا مواصفات 
عالية من حيث التصميم واملعدات 

احلديثة.
وأضاف ان اجلولة شملت ايضا 
مشروع مبنى املواصالت في جنوب 
الصباحية الذي مت تسليمه لوزارة 
املواصالت اضافة الى زيارة ملديرية 
امن محافظة االحمدي ومديرية امن 

محافظة مبارك الكبير.
من جهته، قال الوكيل املساعد 
لقطاع املشاريع االنشائية في وزارة 
االشغال م.حسام الطاحوس ان اي 

الشركة التي رسا عليها مشروع 
جسر جابر االحمد العطاء فرصة 

للشركات االخرى.
وشملت اجلولة عددا من مواقع 
ومشاريع في محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير وهي خاصة بوزارة 
الداخلية اضافة الى مشروع ملبنى 
املواصالت في جنوب الصباحية 
تابع لوزارة املواصالت ومشروع 
لوزارة التربية. وذكر ان مشروع 
مبنى ديوان وزارة التربية الذي 
يقع في منطقة جنوب السرة يعد 
»كبيرا وضخما« ألنه سيضم كل 
االدارات التابعة لوزارة التربية، 
مضيفا انه ينفذ وفق تصميم راق 
وسيكون مفخرة في الكويت عند 
االنتهاء منه بعد اقل من سنتني. 
وقال ان الوزارة تدرس كل الطرق 
احمليطة باملنطقة االدارية في جنوب 
السرة لفك االختناقات ورفع كل 

 أكد وزي���ر االش���غال العامة
د.فاضل صفر ان مجلس الوزراء 
حسم اخلالف بني جلنة املناقصات 
املركزية وديوان احملاسبة فيما 
يخص مشروع جسر الشيخ جابر 
االحمد بالترسية على االقل سعرا، 
مضيفا ان الوزارة تعمل حاليا على 
جتهيز املستندات لتوقيعها قريبا. 
وأضاف الوزير صفر في تصريح 
للصحافيني خالل جولته امس على 
عدد من املش���اريع االنشائية في 
وزارة االشغال ان اقرار امليزانية 
العامة للدولة واحلساب اخلتامي 
من خالل اصدار مراسيم الضرورة 
الدولة تسير كما  جعل مشاريع 
هي في طريقها دون اي توقف او 
تأخير. وتابع ان الوزارة تستعد 
الثانية من جسر  لطرح املرحلة 
وصلة الدوحة بالتنسيق مع جلنة 
املناقصات املركزية بعد استبعاد 

د.صفر خالل اجلولة مبنى وزارة التربية

)سعود سالم( د.فاضل صفر يستمع إلى شرح من احدى مهندسات املشروع  د.فاضل صفر يتفقد مبنى وزارة التربية

الطريق  بش���كل عام ومرتادي 
ومتنى أن يتقيدوا بالتعليمات 
والتوجيهات األمنية لسالمتهم 
ومن معهم واتخاذ االحتياطات 
ما يسهل عمل األجهزة في وقت 

احلاجة لها«.
ون���وه باألجه���زة اخلدمية 
املوجودة من أمن ومرور واسعاف 
واطفاء مجتمع���ة »التي تؤدي 
دورا كبيرا ف���ي خدمة مرتادي 
البر واملخيمني وحتتاج منا الدعم 

وتسهيل مهمتها«.
وأه���اب الدعي���ج »باآلب���اء 
الى ض���رورة مراقبة  واألمهات 
أطفالهم خصوصا أثناء ارتيادهم 
آليات »البقي« التي تتسبب في 
كثير من احل���وادث املرورية ما 
يتس���بب فيما ال حتم���د عقباه 
ويعكر صفو عطالتهم الربيعية«، 
مطمئنا »رواد البر بتوافر اخلدمات 
واالحتياجات األولية املطلوبة في 

نقطة بر النويصيب األمنية«.

من احل���وادث التي تكدر فرحة 
التخييم الربيعية وأال يصاب أو 
يتعرض أي انسان ألي سوء أو 

حادث خالل فترة التخييم.
وذكر أن مختلف دول العالم 
تضع شروطا ومواصفات للتخييم 
عموما ولكيفيته وطرقه وشتى 

استعماالت الطرق سواء البرية أم 
اجلبلية، متمنيا ان يتقيد اجلميع 
بالتعليمات املتعلقة بالتخييم 
وكيفي���ة اس���تعمال املركب���ات 

وخصوصا »البقي«.
وب���ني أن جمي���ع األجه���زة 
املوجودة في النقطة األمنية تخدم 

املواطنني  البر من االخوة  رواد 
واملواطن���ات »وهي مس���تعدة 
وجاه���زة وتتفاعل مع األحداث 

بأنواعها كافة«.
وقال الشيخ د.إبراهيم الدعيج 
ان جتمع كل هذه األجهزة اخلدمية 
»هو خلدمة أهلنا وأبنائنا املخيمني 

افتتح محافظ األحمدي الشيخ 
د.إبراهيم الدعيج النقطة األمنية 
مقابل ب���ر اجلليعة على طريق 
النويصي���ب )الكيلو 62( أمس 

وذلك مع بدء موسم التخييم.
وقال الشيخ د.إبراهيم الدعيج 
خالل االفتتاح ان النقطة األمنية 
تخدم تل���ك املنطقة بأكملها من 
مخيمات وشاليهات عالوة على 
منطقة الوفرة الزراعية ومرتادي 
الطريق الدولية املهمة التي تربط 

الكويت بالسعودية.
البر جميعا  ونصح مرتادي 
بأخذ احتياطاتهم وجتنب الطرق 
الرئيس���ية وع���دم التكدس في 
املخيمات بطريقة تصعب على 
اليهم  األجهزة املعنية الوصول 
عند احلاجة منوها باملهمة الكبيرة 
امللقاة على عاتق األجهزة األمنية 

واملسعفني.
وأعرب عن األمل في أن يكون 
موسم التخييم هذا العام خاليا 

جانب من جولة محافظ األحمديالشيخ د.إبراهيم الدعيج يستمع إلى االستعدادات األمنية

الدعيج افتتح النقطة األمنية مقابل بر اجلليعة على طريق النويصيب:
التقيد باشتراطات التخييم وجتنب ارتياد الباجيات في الطرق الرئيسية

جانب من اجلولة الشيخ د.إبراهيم الدعيج متفقدا النقطة األمنية

ينظم مش���روع اجلليس املعني بنشر ثقافة القراءة 
معرضه الثاني للكتاب الس���بت مبشاركة مجموعة من 
الكتاب الشباب وعدد من دور النشر الكويتية وبيت السدو 

متضمنا ليلة ثقافية في متحف الكويت الوطني.
وقال صاحب فكرة ومدير مش���روع اجلليس صالح 

الرشيدي في مؤمتر صحافي 
امس ان املعرض يشارك فيه 
أكث���ر من 20 كاتب���ا وكاتبة، 
مضيفا ان بيت السدو سيشارك 
التي تستضيف  الفعالية  في 
نخبة من املثقفني منهم د.صالح 
العجيري ملناقشة أهمية القراءة 

للمجتمع.
وذكر ان مشروع اجلليس 
ال���ذي انطلق ع���ام 2010 هو 
مبادرة شبابية تطوعية تهدف 
القراءة  التش���جيع على  الى 
والكتابة عن طريق عدة أدوات 

منها اقامة املسابقات مثل أفضل مقال أو قصة قصيرة 
باالضافة الى تنظيم الرح���الت الثقافية داخل الكويت 

وخارجها.
وافاد الرشيدي بان أهم أدوات مشروع اجلليس لتحقيق 
هدفه بنشر القراءة هو انشاء حلقة وصل لنواد وحلقات 
للقراءة، مبينا ان مشروع اجلليس ينظم دورات تدريبية 

مخصصة لقيادة النوادي للقراءة وطرق ادارتها.
وذكر ان املش���روع قام حتى اآلن بترتيب وتشكيل 
أكثر من 100 ناد للقراءة مبشاركة أكثر من 1000 شخص 
مبينا ان املشروع سيحقق هدفه اذا ما جنح في انشاء 

2500 ناد للقراءة في جميع املجاالت.
 وعن املواضيع املختارة في النوادي اوضح ان اجلليس 
ليس معنيا باختيار املواضيع أو الكتب لتلك النوادي 
وامنا يترك ذلك للمجموعة نفسها مع محاولة نشر فكرة 
الدميوقراطية في اختيار الكتب واملواضيع سواء كانت 

كتبا عربية أو أجنبية.
  م���ن جانبه، قال األم���ني العام للمجل���س الوطني 
للثقافة والفن���ون واالداب على اليوح���ة في تصريح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( على هامش املؤمتر ان 
 القراءة من أهم ما يسعى املجلس الى نشره ملا للقراءة 
من دور مه���م جدا في دعم الثقافة والتنمية املجتمعية 

املستدامة. 
وذكر اليوحة ان املجلس يسعى الى تخصيص منصات 
مناس���بة للمبادرات الش���بابية الثقافية ودعم حراكهم 
الفكري، مشيدا باملبادرات التي باتت في انتشار ومنها 
فعالية »احياء مكتبتي« التي انطلقت الليلة املاضية في 
مركز عبدالعزيز حس���ني الثقافي وتستمر يومني وهي 
معنية بتبادل الكتب املستعملة واحياء املكاتب اخلاصة 

للناس واملجتمع.
واضاف انه بالرغم من املب���ادرات اجلميلة من قبل 
الشباب فان س���بب توافد الش���باب للقيام باألنشطة 
التطوعية لنشر القراءة هو وجود أزمة في هذا املجال، 
موضحا انه »لوال وجود إشكالية وأزمة من ناحية القراءة 

ملا حترك الشباب بهذه املبادرات واألنشطة«. 
وع���ن الكتب الرقمية ق���ال ان العالم ب���ات يتوجه 
 للكتب الرقمي���ة أكثر من الورقية لك���ن مازال للكتاب 
الورقي حضوره، مش���يرا الى سهولة استخدام الكتب 
الرقمية ونقلها وتوصيلها جلميع بقاع العالم بسرعة 

وسهولة.

كون���ا: قالت الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية انها ستش���ارك في اجتماع���ات اللجنة العليا 
 الكويتية � األردنية املشتركة التي تعقد في البالد االسبوع 
املقبل. وأضافت الهيئة في بيان صحافي امس ان اجتماعات 
اللجنة ستناقش عدة محاور منها مجاالت الثروة النباتية 

واحليوانية والسمكية والتجميلية.
 وأش���ارت إلى أنه سيتم خالل االجتماعات ايضا بحث 
اه���م مرئي���ات تطوير التنمي���ة الزراعية ب���ني البلدين 

الشقيقني.

صالح الرشيدي

»اجلليس« يقيم معرضه الثاني 
للكتاب السبت

»الزراعة« تشارك في اجتماعات 
اللجنة العليا الكويتية ـ األردنية 

األسبوع املقبل

 شدد سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة لدى البالد
علي بن شكر على متانة العالقات بني الكويت واإلمارات، 

مشيرا الى انها عالقات متجذرة وتاريخية.
وقال بن شكر على هامش مشاركته في االحتفال بالعيد 
الوطني للنمسا للصحافيني ردا على سؤال عما تطرق إليه 

أحد الكتاب الى اإلمارات »موقف 
الكويتية كان واضحا  القيادة 
وأنا على يقني ان الكويت أقنعت 
العالم كل���ه ان االمارات جزء 
من الكويت والكويت جزء من 
االم���ارات«، مؤكدا ان مثل هذا 
الكالم ال يؤث���ر على العالقات 
»وال ننظر إلي���ه ألنه غثاء ال 
البلدين  يخدش متانة روابط 

وال نعطيه اي اهمية«.
وأضاف: تصري���ح وزارة 
اخلارجية الكويتية كان واضحا 
ونح���ن نثمن ه���ذا التصريح 

ونثمن للقيادة العليا هذا املوقف ألننا على يقني ان الكويت 
تدافع عن االمارات قبل ان ندافع عنها نحن، وختم قائال: 
ان الكويت في قلب االمارات واالمارات في قلب الكويت.

بيان عاكوم  ٭

السفير علي بن شكر

بن شكر: الكويت في قلب 
اإلمارات واإلمارات 

في قلب الكويت


