
أك��د نائب وزي��ر اخلارجية 
خالد اجل��ارال��ل��ه أول أم��س أن 
العالقات الكويتية الفرنسية 
»وط��ي��دة وتاريخية« مشيرا 
إل���ى وج����ود ت��ع��اون مستمر 
ب��ن البلدين ف��ي ك��ل املجاالت 
االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة 
والثقافية وف��ي مجال الطاقة 

إلى جانب التعاون العسكري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
اجلارالله للصحفين في احتفال 
أقامته السفارة الفرنسية لدى 
البالد مبناسبة العيد الوطني 

الفرنسي.
وأع������رب اجل���ارال���ل���ه عن 
سعادته مبشاركة األصدقاء 
ال��ف��رن��س��ي��ن ب��ه��ذه املناسبة 

الوطنية.
وف��ي س��ؤال��ه ع��ن التعاون 
العسكري وصفقات الدبابات 
بن الكويت وفرنسا أوضح »أن 
التعاون العسكري جيد ونحن 
نقدر ال��دور الفرنسي في حفظ 
أمن واستقرار الكويت واملنطقة 
لذلك ف��إن التعاون العسكري 

شامل«.
وب��ن أن ه��ن��اك بعثات من 
قبل وزارة ال��دف��اع الكويتية 
ل��ل��ت��دري��ب ف��ي ف��رن��س��ا وتلقي 
العلوم العسكرية معربا عن 
االرتياح ملستوى هذا التعاون 
ب��ن ال��ب��ل��دي��ن.وأش��اد باملوقف 
الفرنسي املساند للكويت عندما 
ت��ع��رض��ت ل��الح��ت��الل الغاشم 
في عام 1990 الذي كان موقفا 
م��ب��دئ��ي��ا س��اه��م��ت م��ن خالله 
فرنسا م��ع دول التحالف في 
حترير الكويت معربا عن فخره 

واعتزازه بهذا املوقف
وأض������اف اجل���ارال���ل���ه أن 
اج��ت��م��اع��ات جل��ن��ة التوجيه 
املشتركة م��ع اململكة املتحدة 
حققت نتائج بناءة ومثمرة. 
وأكد حرص الكويت وبريطانيا 

على عقد اجتماعات اللجنة 
مبختلف م��ج��االت��ه��ا ال سيما 

العسكري.
وأوض����ح أن “التعاون 
العسكري مع اململكة املتحدة 
ل��ي��س ب��ج��دي��د ونتطلع إل��ى 
ت��ع��زي��زه وتوثيقه” الفتا 
إل��ى أن “احلديث عن تواجد 
عسكري بريطاني في الكويت 
ه��و م��وض��وع قيد ال��دراس��ة 
ونسعى للوصول إلى التفاهم 

في هذا الشأن«.
ك��م��ا اع��ت��ب��ر ن���ائ���ب وزي���ر 
اخلارجية خالد اجلارالله أن ما 
بدر من مذيعة قناة )العربية( 
يعد خطأ جسيما يستوجب أن 
يبادر القائمون على القناة إلى 
تصحيحه ال سيما أن الكويت 
عملت وس��ت��واص��ل عملها من 

أجل رأب الصدع اخلليجي.
وقال اجلارالله: إن القائمن 
على وزارة اإلع���الم أص���دروا 

بيانا ح��دد امل��وق��ف م��ن الكالم 
ال��ذي حمل إس��اءة إلى الكويت 
في حن تواصل املسؤولون في 
ال���وزارة مع مكتب )العربية( 
لدى البالد ومع املسؤولن عن 

القناة في هذا اخلصوص.
ورأى أن “هذا العمل وهذا 
اخلطأ اجلسيم ال ينسجم وال 
يتفق على اإلطالق مع مصداقية 
وم��وض��وع��ي��ة ق��ن��اة العربية 
ونعتقد بأن ماحدث هو خدش 

للمصداقية واملهنية لقناة كبيرة 
مثل العربية” مردفا بالقول 
“ما هكذا تكافأ الكويت على 
جهودها ف��ي حتقيق الوحدة 
اخلليجية والتماسك بن ابناء 

دول مجلس التعاون”.
وذك���ر أن “الكويت تبذل 
ج���ه���ودا م��ت��واص��ل��ة وت��دع��و 
باستمرار لوقف هذه احلمالت 
اإلع��الم��ي��ة وأال ن��دف��ع ب��ه��ذه 
احل��م��الت ألن ت��س��يء ومت��س 

ع��الق��ات��ن��ا األخ���وي���ة ف��ي دول 
مجلس التعاون”.

وش����دد ع��ل��ى أن “إقحام 
الكويت بهذا املوقف أمر خاطئ 

وغير مبرر ومرفوض”.
وقال نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلارالله إنه مت تسليم 
مطلوبن للقضاء املصري إلى 
ال��س��ل��ط��ات امل��ص��ري��ة مبوجب 
االت��ف��اق��ي��ات امل��ش��ت��رك��ة بن 

البلدين.

وأعرب عن “األسف” لتواجد 
م��ط��ل��وب��ن ل��ل��ق��ض��اء امل��ص��ري 
على أرض الكويت موضحا أن 
“الكويت تعاونت مع السلطات 

املصرية في هذا الشأن”.
وأض�����اف أن “التنسيق 
وال��ت��ع��اون األم��ن��ي الكويتي 
- امل��ص��ري كبير ج��دا ونشعر 
معه باالرتياح وه��ذا التعاون 
س��ي��ت��واص��ل م��ع األش���ق���اء في 
مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن 

البلدين جزء ال يتجزأ”.
وف������ي رد ع���ل���ى س�����ؤال 
ل��ل��ص��ح��ف��ي��ن ب��ش��أن تسمية 
جماعة اإلخ����وان املسلمن - 
تنظيما إرهابيا - قال اجلارالله 
“ليس هناك شيء محدد في هذا 
اخلصوص” موضحا أن “هذا 
املوقف سبق التعبير واإلعالن 

عنه وال جديد في هذا الشأن”.
ي��ذك��ر أن األج��ه��زة األمنية 
املختصة في وزارة الداخلية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة أع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ة 
املاضي ضبط خلية “إرهابية” 
تتبع تنظيم اإلخ��وان املسلمن 
-يحمل أع��ض��اؤه��ا اجلنسية 
امل��ص��ري��ة - ك��ان ق��د ص��در في 
حقهم أحكام قضائية من قبل 
القضاء امل��ص��ري وصلت إلى 

15 عاما.
وقالت وزارة الداخلية في 
ب��ي��ان صحفي إن تلك اخللية 
قامت بالهرب وال��ت��واري من 
ال��س��ل��ط��ات األم��ن��ي��ة املصرية 
متخذين من الكويت مقرا لهم 
مشيرة إلى أن اجلهات املختصة 
في وزارة الداخلية الكويتية 
رص���دت م��ؤش��رات ق���ادت إلى 

الكشف عن وجود هذه اخللية.
وأض���اف���ت أن����ه م���ن خ��الل 
التحريات  متكنت من حتديد 
مواقع اف��راد اخللية وباشرت 
اجلهات املختصة عملية أمنية 
استباقية مت مبوجبها ضبطهم 

في اماكن متفرقة.
وأوض��ح��ت أن��ه بعد إج��راء 
التحقيقات األولية معهم أقروا 
بقيامهم بعمليات ارهابية 
وإخ�����الل ب���األم���ن ف���ي أم��اك��ن 
مختلفة داخل األراضي املصرية 
الفتة إلى أن التحقيقات ال تزال 
جارية  للكشف عن من مكنهم 
من التواري وساهم بالتستر 
عليهم والتوصل لكل من تعاون 

معهم.
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شارك في احتفال السفارة الفرنسية بالعيد الوطني 

 اجلار الله: نقدر الدور الفرنسي في حفظ أمن واستقرار الكويت واملنطقة

اجلار الله يشارك في قطع كيكة خالل االحتفال 

دينار لكل طن من الوزن الشامل للشاحنة 

»الطرق« تطبق اليوم فرض الرسوم على 
الشاحنات املستخدمة جلسر الشيخ جابر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري أنها ستطبق اليوم الثالثاء قرار 
فرض الرسوم على الشاحنات املستخدمة 
جل��س��ر ال��ش��ي��خ ج��اب��ر األح��م��د )اجل��س��ر 
الرئيسي ووصلة الصبية وجسر وصلة 

الدوحة(. 
    وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس 
إن رسوم 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(. 
  وش��ددت الهيئة على ض��رورة التزام 
سائقي ال��ش��اح��ن��ات ب��امل��س��ار اإلج��ب��اري 
للتوجه حملطة وزن الشاحنات لسداد 
رسوم العبور عن طريق البطاقة البنكية 
)كي نت( أو البطاقات املسبقة الدفع الفتا 

إلى أن الدفع النقدي لن يقبل.
وكانت وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة جنان 
رمضان أعلنت ق��رار ف��رض رس��وم عبور 
على الشاحنات املستخدمة جلسر جابر 
األحمد ووصلة ال��دوح��ة اعتبارا من 16 

يوليو املقبل.
وأض��اف��ت رم��ض��ان أن الهيئة العامة 
للطرق والنقل ال��ب��ري وضعت ضوابط 
الستخدام الشاحنات بهدف احلفاظ على 
سالمة اجلسر وسالمة املواطنن موضحة 
أن اإلي��رادات املتوقعة ستستخدم لتغطية 
جزء من تكلفة الصيانة والتشغيل وتنفيذ 

برامج الفحص واإلشراف الدورية.
وأوض���ح���ت أن عملية ال����وزن ودف��ع 
الرسوم ستتم في محطات أوزان الشاحنات 

ق��ب��ل ال���دخ���ول ال���ى اجل��س��ر وال��وص��ل��ة 
ضمانا الستمرارية احلركة وعدم تكدس 
الشاحنات مضيفة أنه في حال عدم الرغبة 

بدفع ال��رس��وم فانه بامكان الشاحنات 
استخدام الطريق رقم 80 ثم الطريق 801 

للوصول الى املنطقة الشمالية.

خريطة تبن أماكن وزن الشاحنات عند مداخل اجلسر )الشويخ-الدوحة-الصبية(

اختير كأحد املشاريع املتميزة في صندوق املشروعات الصغيرة واملتوسطة

»أمنية« ميثل الكويت في منتدى
نيويورك للتنمية املستدامة

أعلن مشروع “أمنية” البيئي عن 
اختياره لتمثيل دول��ة الكويت في 
املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
املعني بالتنمية املستدامة، واملقرر 
إنطالقه اليوم الثالثاء في مدينة 
ن��ي��وي��ورك ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
األمريكية، وتستمر فعالياته إلى 

بعد غدا اخلميس.
وف��ي ه��ذا اجلانب أعربت سناء 
ال��غ��م��الس ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للمشروع في تصريح صحفي عن 
اإلعتزاز والفخر الختيار “أمنية” 

م��ن قبل األم��ان��ة العامة للمجلس 
األع���ل���ى ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة 
والصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
وذلك لتمثيل بلدنا احلبيبة الكويت 
ف��ي م��ن��ت��دى ن��ي��وي��ورك للتنمية 

املستدامة.
ولفتت الغمالس إلى أن املشاركة 
والتواجد واحلضور وسط العديد 
م��ن ال���دول العاملية وامل��ؤس��س��ات 
البيئية محل سعادة لنا جميعا، وما 
يزيدنا بالفخر واالعتزاز هو رفع 

علم الكويت في هذا احملفل العاملي.
م��ن جهتها ثمنت ف��رح شعبان 
ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي للمشروع عن 
ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا ل���دور ودع��م 
وج��ه��د األم����ن ال���ع���ام للمجلس 
األع��ل��ى للتخطيط والتنمية د. 
خالد مهدي، ومدير عام الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة ف��ي ه��ذه 
املشاركة العاملية بالنسبة لدولتنا 
ال��ك��وي��ت، ول��ن��ا ك��م��ش��روع بيئي 

وطني.

وأض��اف��ت ش��ع��ب��ان إن اختيار 
مشروع “أمنية” جاء بناء على أنه 
أح��د املشاريع املتميزة للصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، الذي أنطبقت 
عليه شروط االختيار كمثال رائع 
ملشاركة املجتمع املدني مبشاريع 
تتمتع ب��االس��ت��دام��ة، إل���ى جانب 
ع��ض��وي��ة م��ش��روع “أمنية” في 
اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة 
لتنفيذ أجندة 2030 ألهداف التنمية 

املستدامة.
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45 يومًا  بعد انتهاء فترة حظر صيده 

»الزراعة« تعلن بدء موسم صيد 
أسماك الزبيدي في املياه اإلقليمية 

أعلنت الهيئة العامة لشؤون 
ال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية أن 
موسم صيد أسماك الزبيدي يبدأ 
اليوم الثالثاء في املياه اإلقليمية 
الكويتية وذلك بعد انتهاء فترة 

حظر صيده 45 يوما.
وق��ال��ت الهيئة ف��ي ب��ي��ان إن 
السماح بصيد )الزبيدي( يأتي 
وفقا للقرار )رق��م 788 لسنة 
2017( ب��ش��أن ص��ي��د أس��م��اك 
ال��زب��ي��دي ف��ي امل��ي��اه االقليمية 

الكويتية.
وأضافت أن قرار منع الصيد 
امل��وس��م��ي ي��ك��ون خ��الل فترات 
زمنية محددة من العام وذلك 
حلماية املخزون السمكي واعطاء 
مهلة كافية السماك الزبيدي في 

التكاثر لتنمية املخزون.
وأكدت ضرورة احلفاظ على 
ال��ث��روة السمكية التي تعد من 
أهم الثروات القومية التي حتظى 
باهتمام ورع��اي��ة املسؤولن 
الس��ي��م��ا ان امل��ي��اه االقليمية 
للكويت تزخر بأنواع كثيرة من 
هذه االسماك األم��ر ال��ذي يؤمن 
مصدرا غذائيا هاما للمواطنن 
واملقيمن إضافة الى مساهمته 

في االنتاج االقتصادي.
وش���ددت على أن��ه ف��ي حال 
مخالفة ال��ق��رار سيتم تطبيق 
اإلج�����������راءات وال���ع���ق���وب���ات 
املنصوص عليها ف��ي املرسوم 
بقانون )رقم 46 لسنة 1980( 

حلماية الثروة السمكية.
من جانبه أكد رئيس االحتاد 
الكويتي لصيادي األسماك ظاهر 
ال��ص��وي��ان وف��ق البيان أهمية 
متابعة فترات احلظر والصيد 
وما بعدها واع��داد إحصائيات 
م��ن اجل��ه��ات املعنية للوقوف 
على ج��دوى احلظر والنتائج 
من زيادة أو نقصان نسبة صيد 
)الزبيدي( بعد حظره 45 يوما 

من كل عام منذ نحو 22 عاما.
ودع��ا الصويان الصيادين 
إل���ى االل���ت���زام ب��امل��رس��وم رق��م 

)1980/46( وال���ق���وان���ن 
والقرارات املنظمة وذلك تفاديا 
ألي مخالفات مبينا إذ من يرتكب 
مخالفة عليه حت��م��ل ع��واق��ب 
ذل��ك آم��ال م��ن اجلميع أن يكون 
موسم صيد أسماك الزبيدي هذا 
العام وفيرا ونظيفا وخ��ال من 

التجاوزات واملخالفات.
وت��ع��د أس��م��اك ال��زب��ي��دي من 
أشهى األس��م��اك البحرية التي 
ي��ق��ب��ل عليها س��ك��ان ال��ك��وي��ت 
وتتميز ه��ذه االس��م��اك باملذاق 
الطيب وسهولة الهضم وأنها 

خالية من الشوك الصلب كما 
أنها مناسبة جلميع االطباق 
واالك������الت ل��س��ه��ول��ة طبخها 

وسرعة نضجها.
وميتاز سمك الزبيدي بفوائد 
ع��دي��دة أب��رزه��ا مساهمته في 
حتسن الذاكرة وعالج مخاطر 
مرض الزهامير كما يساعد على 
خفض خطر التهابات املفاصل 
كما يعمل على تقوية العظام 
ويحميها من الهشاشة ويغذي 
الدماغ ويزيد من معدالت الذكاء 

لدى األشخاص.

سمك زبيدي

فرح شعبان وسناء الغمالس وسعود الفوزان ميثلون املشروع في املنتدى


