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محليات

التمرين يعزز 
أواصر التعاون 

العسكري واألمني 
بني مؤسسات 

الدولة

اإلطار اإلستراتيجي 
إلنهاء النزاع 

اليمني على طاولة 
بحث املبعوث 

األممي مع طرفي 
املفاوضات

محافظ األحمدي يعتذر عن الديوانية األسبوعية
يعتذر محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد عن عدم استقبال أهالي 
محافظة األحمدي ورواد ديوانية احملافظة األسبوعية الكرام وذلك 
يوم الثالثاء املقبل املوافق 3 مايو 2016، على أن يتم التنويه عن 
استئناف انعقاد الديوانية على النحو املعتاد في حينه.

املطري أشار إلى أن االجتماعات متواصلة بني املبعوث األممي ولد الشيخ ومجموعة الـ 18 مع الوفدين

طرفا املفاوضات اليمنية سلّما رؤيتهما حول آلية تسليم األسلحة
اإلطار يشكل تصورا مبدئيا 
املقبلة ويش���مل  للمرحلة 
جميع األبعاد السياس���ية 
واألمني���ة واالقتصادي���ة 
اليمن وقد قام  للوضع في 
بالعمل عليه مجموعة من 
خبراء األمم املتحدة متاشيا 
مع قرار مجلس األمن 2216 
ومب���ادرة مجلس التعاون 
اخلليجي ومخرجات احلوار 

الوطني.
كما تطرقت املشاورات إلى 
كيفية تفعيل جلنة التهدئة 
والتواصل إلى جانب قضايا 
االنسحاب وتسليم السالح 
والعودة للمسار السياسي 
وملف األسرى واملعتقلني. 
وقد مت تبادل وجهات النظر 
واستعراض األفكار والرؤى 

املختلفة.
وق���ال ولد الش���يخ: إن 
اإليجابية طغت على أجواء 
املباحث���ات أم���س، ولو أن 
اجللس���ات أب���رزت تباعدا 
كبيرا في تص���ور املرحلة 
املقبلة، مبينا »أن اختالف 
أمر طبيعي  النظر  وجهات 
في بلد يش���هد حربا، لكن 
التي  التنازالت  املهم تقدمي 

تخدم الوطن واملواطن واألهم 
التوصل إلى حل سياس���ي 
شامل يؤمن األمن والسالم 
لكل املواطنني، ونحن نعرض 
اخلطوط العريضة لتصورنا 
للمرحلة املقبلة وننتظر من 
اقتراحات بناءة  املشاركني 
مبا يضمن الوصول إلى حل 

كامل للنزاع«.
التزم املش���اركون  وقد 
ببيان الشرف الذي يتعلق 
باإلعالم، واتفق اجلميع على 
ع���دم اإلدالء بأي تصاريح 
إعالمية، باستثناء املبعوث 
اخلاص الذي يعقد مؤمترات 
صحافية دوري���ة ويصدر 
بيانات إعالمي���ة في ختام 
كل يوم عم���ل حتى يبقى 
اإلعالم على معرفة بتطور 

املشاورات.
وتسلم املبعوث اخلاص 
رس���الة من رئي���س اليمن 
عبد ربه منص���ور هادي، 
قدمها نائب رئيس الوزراء 
ووزي���ر اخلارجية موجهة 
العام لألمم املتحدة  لألمني 
للترحيب بالبيان الذي صدر 
عن رئيس مجلس األمن في 

األمم املتحدة.

ه���ذا، وقد ص���در بيان 
صحاف���ي حول م���ا قام به 
املبعوث األممي إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد، تضمن أنه عقد 
مشاورات عدة متحورت حول 
العام  اإلطار االستراتيجي 
الذي تقترحه األمم املتحدة 

إلنهاء النزاع في اليمن.
وذكر البيان أن اجللسات 
تضمن���ت عرضا ش���امال 
لهيكلي���ة العمل م���ع آلية 
التنفي���ذ والتنس���يق بني 
مختلف األطراف، وان هذا 

هالة عمران

الكات���ب واحمللل  ق���ال 
إن  السياسي مانع املطري: 
احلكومة وجهت صباح اليوم 
)أمس( رسالة إلى املبعوث 
األممي إسماعيل ولد الشيخ 
تطالب فيها مبوقف حازم 
للخروقات التي تتم في تعز. 
وأضاف أن يوم أمس شهد 
عددا من اللقاءات أجراها ولد 
الشيخ وسفراء مجموعة ال� 
18 مع الطرفني، حيث سلم 
وفدا الطرفني رؤيتهما حول 
آلية تسليم األسلحة، مشيرا 
إلى أن ق���رار مجلس األمن 
واضح وملزم لكل األطراف 
لصدوره وفق الفصل السابع 
والنقاش يدور حول اآللية 

الفنية لتنفيذه.
أن  املط���ري  وذك���ر 
املشاورات املنفردة مستمرة، 
حيث تضمن عمل ولد الشيخ 
وس���فراء دول مجموعة ال� 
18 نق���ل وجهات النظر بني 
األطراف، وس���يكون هناك 
اجتماع للمبعوث مع سفراء 
املجموع���ة لتقيي���م ما مت 

التوصل إليه.

مانع املطري متحدثا إلى الزميلة هالة عمران

اختتام االجتماع التخطيطي للتمرين مبشاركة دول »التعاون« والواليات املتحدة

»حسم العقبان« يسهم في رفع اجلاهزية القتالية للقوات الكويتية

التمرين  وسيتم تنفيذ 
في األراضي والبحر اإلقليمي 
واملياه االقتصادية واألجواء 

التابعة للكويت.
ه���ذا، وقد ص���رح مدير 
التدريب في اجليش الكويتي 
العميد الركن مشعل عبداهلل 
مشعل بأن استضافة اجليش 
الكويتي لهذا التمرين تأتي 
بناء عل���ى توجيهات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح 
وذلك حلرصه على كل ما من 
ش���أنه تعزيز أطر التعاون 
العسكري بني  والتنس���يق 
األشقاء من دول »التعاون« 
والواليات املتحدة األميركية، 
باإلضاف���ة إلى حرصه على 
االرتقاء بالكف���اءات ورفع 
اجلاهزية القتالية وتدريب 
الدولة  القوات ومؤسسات 
إدارة  آلي���ة ومنه���ج  على 
األزم���ات مبختلف أنواعها. 
وقد مت تصميم مترين حسم 
العقبان 2017 ليكون رسالة 
واضحة بأن الكويت وأشقاءها 
وأصدقاءه���ا يقف���ون صفا 
واحدا ملواجه كل التحديات 

وللحف���اظ عل���ى الس���الم 
واالستقرار في املنطقة. من 
التدريب  جهته، تقدم مدير 
بالشكر اجلزيل للمشاركون 
في االجتماع على ما أبرزوه 
من احترافية في التخطيط 
واالنسجام في األفكار واآلراء، 
وقد أجن���زت جميع الفرق 
املهام املسندة اليها مع وضع 
أجندة االجتماع التخطيطي 
الرئيسي والذي سيعقد في 

شهر أغسطس 2016.
ويعتبر مترين حس���م 
التمارين  أكبر  العقبان من 
العس���كرية على املستوى 
اإلقليمي والدولي، ويهدف 
إلى تعزيز تع���اون الدفاع 
اإلقليمي ب���ني دول مجلس 
ل���دول اخلليج  التع���اون 
العربي���ة والدول الصديقة 
فضال عن تبادل واكتساب 
إدارة  اخلبرات في مج���ال 
األزمات لتوحيد الرؤى حول 
تنسيق التعاون في مجاالت 
عدة منها مكافحة العمليات 
اإلرهابية وأمن احلدود وإدارة 
األزمات والكوارث ومجابهة 

األفكار املتطرفة.

العس���كري واألمن���ي مع 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة والدول الصديقة 
وتأصيل سبل التنسيق بني 
وزارات ومؤسسات الدولة. 
وه���ذا التمرين يتم اإلعداد 
له من قبل رئاس���ة األركان 
العامة للجيش، وسينفذ على 
التدريب  4 مراحل: مرحلة 
األكادمي���ي، مرحلة مترين 
مراك���ز القي���ادات، مرحلة 
التمرين امليداني، وس���وف 
تختتم فعالياته بإقامة ندوة 

لكبار القادة.

اختتمت فعاليات االجتماع 
التخطيط���ي األولي لتمرين 
العقبان 2017 صباح  حسم 
أمس، والتي اس���تمرت على 
مدى 5 أيام وتخللتها ورش 
عمل لوضع اخلطط املشتركة 
لسيناريو تنفيذ التمرين في 
جو من التعاون املثمر املشترك، 
وذل���ك إلمي���ان املش���اركني 
بأهمي���ة التمرين وضرورة 
التدريب ملجابهة التحديات. 
وقد ش���ارك في هذه الورش 
مختلف قطاع���ات اجليش 
الكويت���ي ووزارة الداخلية 
واحل���رس الوطني واإلدارة 
العامة لإلطفاء ووزارة اإلعالم 
واإلدارة العام���ة للجم���ارك 
النفط واملؤسسات  ووزارة 
التابعة لها ووزارة الكهرباء 
وامل���اء ووزارة اخلارجي���ة 
ووزارات األوقاف والصحة 
باإلضاف���ة  واملواص���الت، 
إلى وف���ود دول »التعاون« 

والواليات املتحدة.
وتسهم استضافة اجليش 
الكويتي لهذا احلدث الريادي 
بال شك، في اكتساب اخلبرات 
التعاون  وتعزيز أواص���ر 

ممثل الكويت في االجتماع

توقيع محضر االجتماعجانب من احلضور

األحمد: إقامة مستعمرات بحرية للشعاب 
املرجانية في مسار جسر جابر

فرج ناصر

قال رئيس مجل����س اإلدارة واملدير العام 
للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد 
إن مشروع جسر جابر من املشاريع الكبيرة 
ونطم����ح إل����ى أن نراه مكتم����ال بعد عامني، 
وتأثيرات����ه البيئي����ة تكون قليل����ة ويكون 
هناك تعويض للتأثيرات البيئية عبر إقامة 
مستعمرات بحرية وإثراء للشعاب املرجانية 

املوجودة على جوانب اجلسر.
وأضاف خالل جولة على األعمال اجلارية 
في اجلسر لالطالع على كيفية القيام بالعمل، 
واالطالع على س����بل احملافظ����ة على البيئة 
البحرية أن هناك شركة كبيرة تقوم بواجبها 
في إنش����اء اجلسر، وأخرى تقوم باحملافظة 
على االشتراطات البيئية واحلفاظ على الثروة 
السمكية، والبيئة البحرية املوجودة في ممر 

هذا اجلسر.
ولفت إلى أنه ال يوجد مش����روع ليس له 
تأثير بيئي، لكننا نس����عى إل����ى أن نقلص 
هذه اآلثار في جس����ر جاب����ر ومن ثم يوجد 

تعويضات أخرى نس����اعدهم كهيئة للبيئة 
للقيام بها من خالل تقدمي الدراسات واألبحاث 
واملش����اريع املستقبلية إلثراء البيئة، مقدما 
الشكر للقائمني على املشروع والشركة املنفذة 
لاللتزام بالش����روط واملعايير البيئية خالل 

العمل باملشروع.
 بدورها، قالت مهندس����ة مشروع جسر 
جابر م. مي املسعد إننا تشرفنا بزيارة الشيخ 
عبداهلل األحمد ملشروع جسر الشيخ جابر 
األحمد الصباح »وصلة الصبية«، وتلك الزيارة 
تأتي ضمن سلسلة من الزيارات والتنسيق 
املباشر مع الهيئة العامة للبيئة لالطالع على 
اجلوانب البيئية للمشروع واالستفادة من 
التوصيات واإلرشادات البيئية وأخذها بعني 
االعتبار وتنفيذها أثناء تنفيذ جسر الشيخ 

جابر األحمد.
وأضافت أن مشروع اجلسر يعد أحد أطول 
اجلسور في العالم مير في جون الكويت وهي 
منطقة من أكثر املناطق حساسية من الناحية 
البيئية، وأخذ ذلك في عني االعتبار من بداية 

املشروع وأثناء تنفيذ أعماله املختلفة.

جانب من اجلولة

الشيخ عبداهلل األحمد يطلع على تفاصيل مشروع جسر جابر واالحتياطات البيئية

أكد السعي لتعويض أي تأثيرات سلبية قد حتدث

ماي����و 2016 من خ����الل املوقع 
kimsexamsoffice.( اإللكتروني
com( ليتسنى ملكتب شؤون 
االمتحانات باملعهد عمل بطاقات 
دخول االمتحان واإلرش����ادات 

الالزمة والنتائج.
وأف����اد د.ه����ادي بأنه باب 
التسجيل س����يغلق بعد املدة 
احملددة وس����يتعذر اجللوس 

لالمتحان في العام 2016.
العام  وأخيرا، شدد األمني 
على ضرورة مراجعة كشوف 
الكويت  املس����توفني مبعه����د 
لالختصاص����ات الطبية وذلك 

خالل أوقات العمل الرسمية.

»الشؤون« قبلت استقالة العتيبي

»االختصاصات الطبية« يفتح التسجيل 
المتحانات البورد الكويتي

توزيع 8.6% من قسائم »جنوب املطالع« للعام احلالي

مجلس إدارة ملدة شهرين لـ»تعاونية الصليبية«

عادل الشنان 

 استكماال للخطة اإلسكانية قصيرة األجل 
للس���نة املالية 2016/2017، أعلنت املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية أن القسائم احلكومية 
في مش���روع جنوب املطالع اإلس���كاني التي 
مت توزيعه���ا بلغت نس���بتها 8.6% من العدد 
اإلجمالي وهو 11338 وحدة س���كنية للس���نة 

املالية احلالية.

 وأشارت الى أن إجمالي القسائم احلكومية 
الت����ي مت توزيعها عل����ى املواطنني أصحاب 
التي وردت أولويتهم  الطلبات اإلس����كانية 
التاريخية على مش����روع جن����وب املطالع 
اإلس����كاني حتى اليوم، بلغ 1055 قس����يمة 
حكومي����ة وأن ما تبقى من الدفعات س����يتم 
االعالن عنه وتوزيعه وفقا جلدول التوزيعات 
للس����نة املالية، ليكون املتبقي من القسائم 

احلكومية باملشروع 10283 قسيمة.

بشرى شعبان 

أصدرت وزيرة الش����ؤون هند الصبيح قرارا 
وزاريا يقضي بقبول اس����تقالة املدير املعني في 
جمعية الصليبية عبدالرحمن العتيبي، وتعيني 

مجلس إدارة جديد ملدة ش����هرين برئاسة فيصل 
الهاجري، وأحمد غلوم نائبا للرئيس، وعيس����ى 
الرشيدي أمينا للصندوق، وسعود مشلش أمينا 
للسر، وعضوية كل من فهد الهاجري، براك الهاجري، 

علي اجلمعة، عبدالرزاق العنزي، وأحمد قاسم.

أعل����ن األمني الع����ام ملعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية 
د.إبراهيم عباس هادي عن بدء 
التس����جيل لدخول امتحانات 
البورد الكويتي بجزأيهما )األول 
والنهائ����ي( وبرامج الزماالت، 
وذلك وفق خطة مكتب شؤون 
االمتحان����ات باملعهد لتنظيم 
دخول األطباء لالمتحان حسب 

الشروط املعلن عنها.
ودعا األم����ني العام األطباء 
املتقدمني لدخ����ول امتحانات 
الب����ورد الكويت����ي وبرام����ج 
البدء بالتس����جيل  الزم����االت 
د.إبراهيم عباس هاديمن اليوم وحتى نهاية ش����هر 

الشيخ فواز اخلالد

نقابة اإلطفاء ناقشت مطالب اإلطفائيني مع اإلدارة العامة
اجتمعت نقاب����ة اإلطفاء 
م����ع قي����ادات اإلطف����اء في 
لإلطف����اء،  العام����ة  اإلدارة 
ومتت مناقشة ابرز القضايا 
التي تهم قطاع املكافحة من 
مشاكل ومطالب رجال اإلطفاء، 
ومتت مناقشة موضوع نظام 
البصمة واألخطاء التي حتصل 
وتتسبب في خصومات على 
رج����ال اإلطف����اء وخصوصا 

بصمة اخلروج.
وأكد رئيس النقابة خالد 
العجم����ي أن نظ����ام بصمة 
اخلروج أصبحت محل اهتمام 
بالنسبة للنقابة وما تترتب 
علي����ه من خصوم����ات على 
رواتب اإلطفائيني ونس����عى 
جاهدي����ن حلله����ا وبتوافق 
م����ن الطرفني، ومت����ت أيضا 
مناقشة التحاق رجال اإلطفاء 

اجلامعيني ضباط اختصاص 
بدورة الضباط، ولدينا أمل 
كبير وتفاؤل بقبولهم ملا لديهم 
من خبرة وخدمة وكفاءة في 
عمله����م، وتطرقنا ملوضوع 
األعمال املمتازة والش����روط 
التي مت وضعها والتي سببت 
عائقا أمام رجال اإلطفاء من 

مستحقيها وبجدارة.
التطرق لعمل رجال  ومت 

اإلطفاء في موس����م الصيف 
وما ميكن أن يقدم لهم أثناء 
احلوادث م����ن خدمات، وقد 
وعد نائب املدير العام لشؤون 
املكافحة بتوفير برادات مياه 
للشرب حديثه مت طلبها مؤخرا 
وخيام مكيفة ودورات مياه 
متنقلة وهي مبنزلة مستلزمات 

ضرورية.
وبعد االنتهاء من االجتماع 

الس����اعتني  الذي اس����تغرق 
ونصف الساعة، اتفق الطرفان 
على عمل لقاءات واجتماعات 

بشكل دوري ومكثف.
وتقدم مجلس نقابة اإلطفاء 
للمدير العام وجلميع القيادات 
بالشكر على اهتمامه وجتاوبهم 
جلميع ما طرح في االجتماع 
ف����ي مصلحة  والذي يصب 

جميع رجال اإلطفاء.

كتاب جديد عن الشاعر الكويتي عبدالعزيز العندليب في إيران
يتواصل االهتمام األكادميي بأعمال 
األدباء والشعراء الكويتيني في مختلف 
أقطار العالم، حيث ش��هدت العاصمة 
اإليرانية مؤخرا إص��دار كتاب حول 
الراحل عبدالعزيز  الكويتي  الش��اعر 
العندليب حتت عنوان »األدب اإلسالمي 
امللتزم في قصائد عبدالعزيز العندليب«. 

وذكرت املستشارية الثقافية اإليرانية 
ان الكت��اب من تأليف د. ناهدة فوزي 
اس��تاذة األدب العربي ف��ي جامعات 
طهران والباحثة زهرة فتح اهلل نوري، 
ويتناول دراسة معمقة لدواوين الشاعر 
وهي »النفحات الشذية في مدح خير 
البرية«، و»عبق النبوة واإلمامة«، وأهم 

املضامني واملجاالت التي تناولها العندليب 
كاملوش��حات والتضمني والتش��طير 
والتخميس والصناعة الشعرية، وتركيز 
الش��اعر في قصائده عل��ى أهمية لم 
الشمل ورص الصف اإلسالمي وانتهاج 
االعتدال والوسطية، كما مت تخصيص 
فصل للس��يرة الذاتية للشاعر ونقد 

املستوى الفني واألدبي لقصائده.
ومن أعمال الشاعر الراحل قصائده 
بحق ش��هداء الكويت، حيث خصص 
لكل شهيد قصيدة شعرية مع صورته 
وتاري��خ استش��هاده ومطبوعة حتت 
عنوان »من س��جل الفخ��ار«، تعبيرا 
عن محبته للشهداء وإميانا مبكانتهم 


