
إخماد حريق »العلوم« 
في »اخلالدية« دون 

إصابات بشرية
أك��دت جامعة الكويت ع��دم وج��ود 
أي إصابات بشرية في احلريق الذي 
اندلع في مبنى )31 خ( بكلية العلوم 
في منطقة اخلالدية. وأضافت اجلامعة 
ف��ي ب��ي��ان صحفي أم���س أن اجل��ه��ات 
املعنية قامت بإخالء املبنى ومت التعامل 
والسيطرة على احلريق من قبل اجلامعة 
واإلدارة العامة لإلطفاء بالتعاون مع 
وزارة الداخلية حيث مت توفير إسعاف 

ومسعفني من وزارة الصحة.
وأف���ادت بأنه يجري العمل حالياً 
على استئناف العمل واستخدام املبنى، 
مشيرة إلى أن اإلدارة اجلامعية بانتظار 
تقرير اإلدارة العامة لإلطفاء للوقوف 

على أسباب احلريق.

»الطرق«: فرض 
الرسوم على الشاحنات 

املستخدمة جلسر الشيخ 
جابر األحمد يبدأ اليوم

أع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للطرق 
والنقل البري أنها ستطبق ب��دءاً من 
اليوم الثالثاء قرار فرض الرسوم على 
الشاحنات املستخدمة جلسر الشيخ 
جابر األحمد )اجلسر الرئيسي ووصلة 

الصبية وجسر وصلة الدوحة(. 
    وق��ال��ت الهيئة أم��س إن رس��وم 
العبور تبلغ دينارا كويتيا واحدا لكل 
طن من الوزن الشامل للشاحنة، مشيرة 
إل��ى وج��ود محطات ل��وزن الشاحنات 
في مداخل اجلسر الثالثة )الشويخ 

- الدوحة – الصبية(. 
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أشاد بالدور الفرنسي في حفظ أمن واستقرار البالد واملنطقة

اجلار الله: تواجد عسكري بريطاني في الكويت »قيد الدراسة«

االستعانة باجليش البريطاني حلماية 
الكويت قرار في محله وأولوية مطلوبة.. في 
تاريخنا احلديث استعان بهم الشيخ عبدالله 
السالم - رحمه الله - حلماية الكويت من أطماع 
املقبور عبدالكرمي قاسم فحمونا بعد الله.. 
واليوم بسبب األخطار اإلقليمية والتوترات 
فنحن بحاجة إليهم.. من ال يقدر على حماية 

نفسه ليس من العيب أن يستعني مبن يحميه..
خلك مع بوناجي تنجى!!!

بني السطور

أك��د ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية 
خالد اجلارالله  حرص الكويت 
وبريطانيا على عقد اجتماعات 
اللجنة مبختلف مجاالتها ال سيما 
العسكري. وأوضح أن “التعاون 
العسكري م��ع اململكة املتحدة 
ليس بجديد ونتطلع إلى تعزيزه 
وتوثيقه”، الفتا إلى أن “احلديث 
ع��ن ت��واج��د عسكري بريطاني 
ف��ي ال��ك��وي��ت ه��و م��وض��وع قيد 
الدراسة ونسعى للوصول إلى 

التفاهم في هذا الشأن«.
كما أكد اجلارالله  أن التعاون 
العسكري بني الكويت وفرنسا 
جيد، مضيفاً: أننا نقدر ال��دور 
الفرنسي في حفظ أمن واستقرار 
ال��ك��وي��ت وامل��ن��ط��ق��ة ل��ذل��ك ف��إن 

التعاون العسكري شامل«. 

وب���ني أن ه��ن��اك ب��ع��ث��ات من 
ق��ب��ل وزارة ال��دف��اع الكويتية 
ل��ل��ت��دري��ب ف��ي ف��رن��س��ا وتلقي 
العلوم العسكرية معرباً عن 
االرت��ي��اح ملستوى ه��ذا التعاون 

بني البلدين.
وأش�����اد اجل����ار ال��ل��ه خ��الل 
حضوره احتفاالً أقامته السفارة 
الفرنسية لدى البالد مبناسبة 
العيد الوطني الفرنسي باملوقف 
الفرنسي املساند للكويت عندما 
تعرضت لالحتالل الغاشم في 
عام 1990 الذي كان موقفا مبدئيا 
ساهمت م��ن خ��الل��ه فرنسا مع 
دول التحالف في حترير الكويت 
معربا عن فخره واعتزازه بهذا 

املوقف.
مؤكداً أن العالقات الكويتية 

الفرنسية “وطيدة وتاريخية”، 
مشيرا إلى وجود تعاون مستمر 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ف��ي ك��ل امل��ج��االت 
االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة 
والثقافية وفي مجال الطاقة إلى 

جانب التعاون العسكري.
وأض��اف أن تسليم مطلوبني 
للقضاء املصري إل��ى السلطات 
املصرية  مت مبوجب االتفاقيات 

املشتركة بني البلدين.
وأع������رب اجل�����ار ال���ل���ه عن 
“األسف” ل��ت��واج��د مطلوبني 
ل��ل��ق��ض��اء امل��ص��ري ع��ل��ى أرض 
الكويت، موضحاً أن “الكويت 
تعاونت مع السلطات املصرية 

في هذا الشأن«.

»تستكمل األسبوع املقبل الدراسة القانونية الستجواب رئيس احلكومة

التشريعية«: ال يجوز اجلمع بني مزاولة 
»احملاماة« وعضوية »األمة« و»البلدي«

ف��ي��م��ا ن��اق��ش��ت جل��ن��ة ال���ش���ؤون 
التشريعية والقانونية ف��ي مجلس 
األمة مدى دستورية االستجواب املقدم 
من النائب د. عبدالكرمي الكندري إلى 

سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
جابر املبارك، وأوضح رئيس اللجنة 
النائب خالد الشطي أن اللجنة تدارست 
بعض األم��ور القانونية بهذا الشأن 

وستستكمل الدراسة القانونية بهذا 
الشأن األسبوع املقبل.

فقد انتهت اللجنة خالل اجتماعها 
أمس من صياغة وتنسيق أحكام املادة 

12 من مشروع قانون تعديل قانون 
تنظيم مهنة احملاماة أمام احملاكم.
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خالد اجلارالله خالل مشاركته في احتفال السفارة الفرنسية بالعيد الوطني
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