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رئيس األركان بحث التعاون مع بريطانيا

األمير عزى الرئيس اإليراني بضحايا انقالب حافلة في مازندران

استقبل رئيس األركان 
العامــة للجيــش الفريق 
الركــن محمــد اخلضــر 
ســفير صاحبــة اجلاللة 
لألمن القومي اإللكتروني 
(الســيبرانية) باململكــة 
املتحــدة الصديقة هنري 
بيرســون والوفد املرافق 
له. حيــث مت خالل اللقاء 
تبــادل األحاديــث الودية 
أهــم األمــور  ومناقشــة 
واملواضيــع ضمن محور 
الزيــارة، مشــيدا بعمــق 

عالقات التعاون والعمل املشترك بني البلدين 
الصديقني، وحرص الطرفني على تعزيزها 
وتطويرهــا. حضر اللقاء معــاون رئيس 
األركان العامة لهيئــة العمليات واخلطط 

اللواء الركن محمد عبداهللا الكندري وسفير 
اململكة املتحدة الصديقة لدى البالد مايكل 
دافنبورت وعدد مــن كبار الضباط القادة 

باجليش.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
د.حسن روحاني رئيس اجلمهورية 
االســالمية االيرانية الصديقة، عبر 
فيهــا ســموه عن خالــص تعازيه 
له وألسر ضحايا  وصادق مواساته 
حادث انقالب حافلة الركاب املروع في 
محافظة مازندران والذي أسفر عن 
سقوط عدد من الضحايا واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدهم 
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته 
ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن 
العزاء وأن مين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

الرئيس  إلى  األحمد ببرقية تعزيــة 
د.حسن روحاني رئيس اجلمهورية 
االسالمية االيرانية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
له وألسر ضحايا حادث انقالب حافلة 
الركاب املروع في محافظة مازندران 
والذي أســفر عن ســقوط عدد من 
الضحايا واملصابني راجيا ســموه 
املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم 
جميل الصبر وحسن العزاء وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 
تعزية مماثلة. كما بعث صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه الرئيس محمد عبداهللا 
محمــد فرماجو رئيــس جمهورية 
الصومال الفيدرالية الشقيقة، أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا االنفجار الذي وقع 
بالقرب من البرملان الصومالي بالعاصمة 
مقديشو وأسفر عن سقوط عدد من 
الضحايا واملصابني، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته، وأن ميــن على املصابني 
بسرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه 
استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا 
العمل اإلجرامي اآلثم الذي استهدف 
أرواح األبريــاء اآلمنني ويتنافى مع 

كل الشرائع والقيم اإلنسانية. وبعث 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس محمد 
عبداهللا محمد فرماجو رئيس جمهورية 
الصومال الفيدرالية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا االنفجار الذي وقع بالقرب 
مــن البرملان الصومالــي بالعاصمة 
املولى جل  (مقديشو)، سائال سموه 
وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ومين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تعزية مماثلة.

صاحب السمو عزى رئيس الصومال بضحايا انفجار مقديشو

الفريق الركن محمد اخلضر مستقبال هنري بيرسون

عزام الصباح: جهود إيطاليا الحتواء
األزمة الليبية عامل أساسي الستقرار املنطقة

«مستقبل وطن»: االبتعاد عن كل ما يضعف 
الصف الداخلي من إشاعات وإثارة فنت

«الزراعة»: تصميم وتنفيذ عدد من احلدائق العامة

ثمن سفيرنا لدى روما 
الشــيخ عــزام الصبــاح 
جهــود ايطاليــا ودورهــا 
النشط لوقف تفاقم األزمة 
الليبية والعودة الى مسار 
احلل السياسي الضروري 

الستقرار ليبيا واملنطقة.
وأكد في بيان صحافي 
أهمية مــا تبذله احلكومة 
اإليطالية في هذه الظروف 
احلساســة  اإلقليميــة 
واحلرجــة لنــزع فتيــل 
الصراع العسكري املتنامي 

واحتواء األزمة وتداعياتها اخلطيرة عبر 
إيجاد توافق سياسي بني األطراف املتنازعة 
والفاعلة. وقال الشــيخ عــزام الصباح إن 
اســتقبال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي 
لقائد اجليش الوطني الليبي املشير خليفة 
حفتر في روما أمس ودعوته لرئيس حكومة 

الوفاق الوطني فايز السراج 
والزيــارات واالتصــاالت 
املكثفــة التــي يقــوم بهــا 
وزيــر اخلارجيــة لويجي 
دي مايــو تعكــس موقف 
املتوازن واملنفتح  ايطاليا 
على جميع األطراف لتغليب 
منطــق احلــوار. وأشــاد 
بدور ايطاليــا كونها البلد 
األوروبــي األكثــر اتصاال 
وتأثرا مبجريات األحداث في 
ليبيا وفي منطقة املتوسط 
باعتباره عامال أساسيا لعقد 
وإجناح مؤمتر برلني املرتقب بإشراك جميع 
األطراف املعنية واملؤثر حتت مظلة األمم 
املتحدة للوصول به إلى نتائج ملموســة 
وانفراجــة حقيقية تضــع خريطة طريق 
نحو حل دائم يعيد للشعب الليبي الشقيق 

أمنه واستقراره.

أصدرت حركة مستقبل 
وطن بيانا امس حول حالة 
التوتر والتصعيد في املنطقة 
أعربت فيه عن تأييدها الكامل 
للقيادة السياسية العليا في 
الكويت، وناشــدت فيه كل 
أبناء وبنات الكويت االبتعاد 
عن كل ما من شأنه أن يضعف 
الصف الداخلي الكويتي من 
إشاعات وإثارة فنت وغيرها 

وجاء في البيان ما يلي:
فــي ظــل حالــة التوتر 
والتصعيــد التــي متــر بها 

املنطقة بسبب العالقة بني الواليات املتحدة 
األميركيــة وإيران، وحيث ان الكويت ودول 
اخلليج قــد تتعرض لتداعيــات خطيرة، ال 
سمح اهللا، بسبب هذه التطورات، نعرب في 
حركة مستقبل وطن عن التفافنا التام ودعمنا 
وتأييدنا الكاملني للقيادة السياسية العليا في 
الكويت وعلى رأســها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد. وإننا، إذ نؤكد تأييدنا 
الكامل لكل اإلجراءات االحترازية واالستباقية 
التي تراهــا القيادة السياســية في الكويت 
مناسبة، نناشد كل أبناء وبنات الكويت االبتعاد 
عن كل ما من شأنه أن يضعف الصف الداخلي 

الكويتي من إشاعات وإثارة 
فــنت وغيرهــا، واثقــني بأن 
جميــع املواطنني الكويتيني 
والكويتيــات وكل احلركات 
والتيارات السياسية الوطنية 
والشــخصيات  املخلصــة 
واملجتمعيــة  السياســية 
والدينيــة واالقتصادية في 
الكويت ال يقلون عنا غيرة 
علــى الكويت وحرصا على 
ســالمتها وســالمة أهلهــا 
الطيبــني. كما نؤكد انه البد 
أن يكــون هناك البعض من 
ضعاف النفوس الذين قد يستعملون األساليب 
الرخيصة لزعزعة االســتقرار وبث اخلوف 
والقلــق في نفوس املواطنــني أو إثارة الفنت 
بينهم، واثقني من حنكة وقدرة صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد على إدارة هذه 
املرحلة الدقيقة بــكل اقتدار وخبرة وحنكة 
سياسية ملا فيه مصلحة الكويت العليا كما 

أدار كثير من املراحل واألزمات قبلها.
وختامــا، فإننا نؤكد علــى ثقتنا الكاملة 
أيضا فــي وعي املواطــن الكويتي الذي قدم 
للعالم دروســا عملية في الوطنية والصبر 

واالنتماء والتالحم والوحدة الوطنية.

محمد راتب

العامة  الهيئــة  أعلنــت 
لشــؤون الزراعة والثروة 
قطـــــاع  أن  السمـــــكية 
الزراعــة التجميليــة قــام 
بتصمـيم وتنـــفيذ عــــدد 
مــن احلدائــق العامــة في 
مختلف محافظات الكويت، 

إلــى  حيــث مت تقســيمها 
مجموعات لتنفيذ ومتابعة 
كل مجموعة من قبل جـــهاز 
متخصــص تابــع للهيئــة 
للتأكد من إجنازها على أكمل 
وجه وفقا للمــدة الزمنية 

احملددة لها.
أنه تبني  إلى  وأشــارت 
وجود إخفاقــات وتقصير 

من قبل املقاولني في االلتزام 
الزمني احملدد  بالبرنامــج 
لإلجناز ممـــا ترتـــب عليه 
تعطــــيل في تنــــفيذ تلك 
احلدائق، وبناء عليه قامت 
الهيئة باتخــاذ اإلجراءات 
التعاقديــة ضــد املقاولني، 
وعلــى حســب التسلســل 
توجيــه  مــن  القانونــي 

اإلنــذارات املتتالية حلثهم 
علــى االلتــزام التعاقــدي 
بإجنــاز تلك احلدائق ومن 
ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذها على حساب املقاول 
الــذي أخفــق فــي تنفيــذ 

التزاماته التعاقدية.
وعــددت الهيئــة بعض 
احلدائــق منهــا مجموعــة 

حدائــق الزهراء (قطع ١ + 
٢ + ٣ + ٤ + ٦ )، والسالم 
(قطع ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٦) 
ومبــارك العبداهللا (قطعة 
٢)، ومجموعة احلدائق في 
القيروان (القطعتان ٢ و٣)، 
وسعد العبداهللا (القطعتان 
٢ و٧) وعبــداهللا املبــارك 

(القطعتان ٥ و ٧).

اتخاذ اإلجراءات التعاقدية ضد املقاولني

السفير الشيخ عزام الصباح 

سالم العجمي

«التعليم العسكري» احتفلت بتخريج دورة األغرار «٨٧»

برعاية وحضور رئيس 
هيئــة التعليم العســكري 
اللواء الركن وليد عبداللطيف 
الســردي، احتفلــت هيئــة 
العســكري ممثلة  التعليم 
تدريــب ضبــاط  مبعهــد 
الصف واألفراد صباح امس، 
بتخريــج دورة املتطوعني 
األغرار رقم ٨٧ والذين أنهوا 

فتــرة تدريبهم األساســي 
بنجاح، ليلتحقوا بعد ذلك 
بوحدات اجليش املختلفة.

اســتهل احلفــل بتالوة 
عطرة من آيات الذكر احلكيم، 
بعدها قام طابور اخلريجني 
باملرور أمام املنصة الرئيسية 
ومــن ثم ألقى آمر مدرســة 
تدريب األفراد العقيد الركن 

الهاجري كلمة  متعب نهار 
رحــب مــن خاللهــا براعي 
احلفل واحلضور الكرمي، بني 
من خاللهــا طبيعة املناهج 
والتدريبــات  والــدروس 
التي تلقاها منتســبو هذه 
الدورة خالل فترة تدريبهم 
باملعهد، والتي اشتملت على 
دروس عســكرية نظريــة 

وعملية أساسية. بعد ذلك، 
قــام مســاعد آمر مدرســة 
تدريب األفراد العقيد الركن 
بحري مساعد أحمد املوسى 
بإعالن النتائج، تال ذلك أداء 
اخلريجني للقسم القانوني، 
هــذا وقــد أدى اخلريجون 
عرضا للقدرات والتشكيالت 
واملهارات العســكرية نالت 

استحســان احلضور. وفي 
اخلتام، تفضل راعي احلفل 
اللواء الركن وليد السردي 
بتوزيع الشهادات واجلوائز 
على اخلريجني واملتفوقني.

حضــر حفــل التخريج 
عدد من كبار ضباط اجليش 
وجمــع غفيــر مــن أهالــي 

اخلريجني.

ملشاهدة الڤيديوخريجو دورة املتطوعني األغرار رقم (٨٧)

احلاصل على كأس الرياضة احلاصل على كأس السلوك واملواظبة

«الكهرباء»: ٣ مشاريع محطات بقدرة ١٥٫٣٠٠ ميغاواط 
لتغطية االستهالك حتى عام ٢٠٣٠

دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهربــاء عــن تقرير 
صــدر عن الــوزارة بتحديد 
٣ مشــاريع لتوليــد الطاقة 
الكهربائيــة حتى عام ٢٠٣٠ 
لتغطية الطلب املتزايد على 
الطاقة نتيجة للتوســع في 

املدن السكنية اجلديدة.
ولفتت املصادر إلى أن هذه 
املشــاريع الثالثة تهدف الى 

من الطاقة الكهربائية، و١٦٥ 
امبراطوري  مليون غالــون 
يوميــا، بينمــا يبلــغ إنتاج 
محطة اخليران احلرارية وهي 
محطة غازيــة تعمل بنظام 
الــدورة املشــتركة لتوليــد 
الطاقــة الكهربائية وتقطير 
املياه، وسيتم تنفيذها على 
٣ مراحل، قــدرة كل مرحلة 
حوالي ١٨٠٠ ميغاواط، و١٢٥ 
إمبراطوري  مليون غالــون 
يوميا لكل مرحلة من مرحلها 

الثالثة من املشروع ستكون 
عبــارة عن محطــة لتحلية 
املياه تعمل بنظام التناضح 
العكســي، بقــدرة تبلغ ٣٠ 
إمبراطوري  مليون غالــون 
يوميا، أي أن إجمالي القدرة 
اإلنتاجية ١٨٠ مليون غالون 
يوميا جلميــع املراحل، ومت 
تخصيص موقع للوزارة مع 
وجود بعض العوائق، وجار 
التنسيق مع اجلهات املعنية 

إلزالة تلك العوائق.

الثالث. وقالــت املصادر إن 
محطــة النويصيــب وهــي 
محطة غازيــة تعمل بنظام 
الدورة املركبة لتوليد الطاقة 
املياه،  الكهربائيــة وتقطير 
وســيتم تنفيذهــا علــى ٣ 
مراحل، الفتا إلى أن املرحلة 
األولى والثانية تبلغ قدرة كل 
مرحلة منها ٣٦٠٠ ميغاواط 
من إنتاج الطاقة، و٧٥ مليون 
غالــون من املياه يوميا لكل 
مرحلة. وأشار إلى أن املرحلة 

الزور الشمالية واخليران والنويصيب

توليــد ما ال يقل عن ١٥٫٣٠٠ 
ميغــاواط جديــدة تضــاف 
إلى الشــبكة الكهربائية في 
البالد، مشــيرا إلــى أن هذه 
املشــاريع هــي املرحلتــان 
الثانيــة والثالثة من محطة 
الــزور الشــمالية ومحطتي 

اخليران والنويصيب.
القــدرة  أن  وأوضــح 
اإلنتاجية للمرحلتني الثانية 
والثالثــة من محطــة الزور 
الشمالية تبلغ ٢٧٠٠ ميغاواط 

اجلاراهللا بحث مع السفير اإليراني 
تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية

وزيــر  نائــب  اجتمــع 
اخلارجية خالد اجلاراهللا مع 
السفير اإليراني لدى الكويت 
محمد إيراني، ومت خالل اللقاء 
بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية بني البلدين، إضافة 
إلى تطــورات األوضاع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. 
حضر اللقاء الســفير ضاري 
عجران العجران مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون املراسم، 
والســفير أيهــم عبداللطيف 
العمر، مساعد وزير اخلارجية 
خالد اجلاراهللا مستقبال السفير محمد ايرانيلشؤون مكتب نائب الوزير.

سالم العلي هنأ ناصر صباح األحمد بتعيينه 
نائبًا لرئيس املجلس األعلى للتخطيط

هنأ ســمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني، 
الشيخ ناصر صباح األحمد 
الصباح بتعيينه نائبا لرئيس 
للتخطيط  املجلس األعلــى 
وجاء في نص البرقية ما يلي:

يســرنا أن نبعث إليكم 
التهانــي وأطيب  بأخلص 
األمنيات مبناسبة تعيينكم 
نائبا لرئيس املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية، متمنيا 
لكم السداد في مهمتكم من 

الشيخ ناصر صباح األحمدسمو الشيخ سالم العلي أجل رفعة وطننا الغالي.


