
ريا�ض عواد 

أص���در وزي���ر ال��ص��ح��ة  ال��دك��ت��ور باسل 
الصباح قرارا وزاري��ا ألعاده تشكيل اللجنه 
الوطنيه العليا الدائمه لتطبيق اللوائح 
الصحيه الدوليه الصادره من منظمه الصحه 
العامليه برئاسة وكيل الوزارة وتضم اللجنه 
رئيس املركز الوطني للوائح الصحيه مقررا 
وم��دراء ادارات منع العدوي والوقايه من 
اإلش��ع��اع واملختبرات الطبيه وال��ط��وارئ 
الطبيه وال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ه وامل��س��ت��ودع��ات 
الطبيه ورؤس���اء أقسام مختبرات الصحه 
العامه وصحة املواني واحل��دود ومكافحه 
األمراض املعديه  وقطاع الشؤون القانونيه 
ب���ال���وزارة اع��ض��اء ورئ��ي��س مكتب مجلس 
الصحة ل��دول مجلس التعاون باإلضافة 

إلي ممثلني عن وزارات الداخليه والتجارة 
وال��ن��ق��ل وامل���واص���ات  واإلع����ام واحل��رس 
الوطني والهيئة العامه البيئة  واإلدارة 
العامه للجمارك وبلديه الكويت والهيئة 
ال��ع��ام��ه للطيران امل��دن��ي والهيئة العامه 
للغذاء والتغذية والهيئة العامه الزراعه 
والثروه السمكيه واالدارة العامه لإلطفاء 
وتختص اللجنه باملساهمة في وضع اخلطه 
اإلستراتيجية واخلطط التنفيذية الازمة 
لتطبيق اللوائح الصحيه الدوليه وتقييم 
الوضع احلالي القدرات الوطنيه والتواصل 
الفعال بني ال���وزارات واجلهات ذات الصله 
بتطببق اللوائح الدوليه وحتديد االحتياجات 
واملتطلبات ودراس���ه التقارير املقدمه من 
امل��رك��ز الوطني للوائح الصحيه الدوليه 

ومتابعه املستجدات بشأن طوارئ الصحه 
العامه ودراسه التقارير الواردة من منظمه 
الصحه العامليه وابداء الرأي بشأن حتديث 
نظام وطني اإلنذار املبكر والتقصي الوبائي 

واالستجابة للتعامل مع األحداث الطارئة
كما  أص��در وزي��ر الصحه ق���رارا وزاري��ا 
بتكليف الوكيل املساعد للشؤون االداري��ه 
بأعمال وم��ه��ام الوكيل املساعد للشؤون 
القانونيه اعتبارا من 8/12وحلني عوده 
الوكيل املساعد للشؤون القانونيه من اجازته
كما أص��در وزي��ر الصحه ق���رارا وزاري��ا 
بتكليف الوكيل املساعد لشؤون طب األسنان 
بأعمال امني عام معهد الكويت االختصاصات 
الطبيه اعتبارا من 8/12وحلني عودته من 

وزير الصحة د. باسل الصباح اجازته

لتطبيق اللوائح الصحية الدولية

وزير الصحة يعيد تشكيل اللجنة الوطنية العليا الدائمة 

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف 
العمل في مراكز خدمة استخراج اجلوازات 
اإللكترونية يومي السبت املقبل والسبت 
ال��ذي يعقبه املوافقني 18 و25 اغسطس 
احلالي وذلك مبناسبة عطلة عيد األضحى 

املبارك.
وذك����رت اإلدارة ال��ع��ام��ة للعاقات 

واإلع���ام األمني ب)الداخلية( في بيان 
صحفي أم��س ان��ه سيتم م��ع��اودة العمل 
مبراكز خدمة اجلواز اإللكتروني )مراكز 
العطلة( واستقبال الطلبات من املواطنني 
ابتداء من يوم السبت األول من سبتمبر 
املقبل من الساعة التاسعة صباحا إلى 

الساعة الثانية ظهرا.

وت��ت��وزع مراكز استخراج اجل��وازات 
االلكترونية في مركز خدمة الشامية في 
محافظة العاصمة ومركز خدمة إشبيلية 
ف��ي محافظة ال��ف��روان��ي��ة وم��رك��ز خدمة 
فهد األحمد في محافظة األحمدي ومركز 
خدمة سعد العبدالله في محافظة اجلهراء 
ومركز خدمة العدان )ق7( في محافظة 

مبارك الكبير ومركز خدمة غرب مشرف 
في محافظة حولي.

مبناسبة عطلة   األضحى املبارك

»الداخلية«: إيقاف العمل في مراكز خدمة 
18 و25  املقبلني اجلواز اإللكتروني في 

بعث ببرقية تهنئة إلى سمو األمير

محافظ األحمدي هنأ القيادة 
السياسية بقرب حلول األضحى املبارك

 هنأ محافظ األحمدي الشيخ فواز خالد احلمد 
الصباح حضرة صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح بقرب حلول عيد 
األضحى املبارك ، وأعرب اخلالد في برقية تهنئة 
إلى سمو األمير باألصالة عن نفسه وباسم أهالي 
محافظة األح��م��دي ، ع��ن أسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات ، مقرونة بأصدق األمنيات بأن ُيعيد 
الله سبحانه هذه املناسبات املباركة وقد حتققت 
اآلمال لكويت اخلير واحملبة واالنسانية ولألمة 
العربية واإلسامية ، سائاً املولى عز وجل مع 
قدوم العيد السعيد أن يحفظ سموه من كل مكروه 
وأن ُينعم سبحانه على سموه مبوفور الصحة 
ودوام العافية وطول الُعمر ، داعياً العلي القدير 
أن ُيدمي على الوطن الغالي واملواطنني واملقيمني 
الكرام نعمة األمن واألمان واإلستقرار والرخاء 

في ظل قيادة سموه احلكيمة  .
    وبعث محافظ األح��م��دي ببرقيات تهنئة 
باملناسبة إل��ى سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح ورئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس 
احل��رس الوطني الشيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصباح ورئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ 

جابر املبارك احلمد الصباح ، هنأهم فيها بالعيد 
املبارك، آم��ًا أن ُينعم املولى سبحانه وتعالى 
على دول��ة الكويت احلبيبة باملزيد من التقدم 
وال��ت��ط��ور واإلزده����ار على الُصعد ك��اف��ة وفي 

مختلف املجاالت.

محافظ األحمدي

ريا�ض عواد 

أك��د املتحدث الرسمي للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م. إب��راه��ي��م ال��ن��اش��ي أن 
املؤسسة ال تألوا جهدا في متابعة مراحل تنفيذ 
م��ش��روع امل��ط��اع وف��ق اجل���دول الزمني املقر 
من قبل املؤسسة مشددا على مواعيد اإلجناز 
التعاقدية جلميع العقود اخلاصة بتنفيذ البنى 

التحتية أو غيرها من العقود.
وق���ال ال��ن��اش��ي إن امل��ؤس��س��ة حريصة كل 
احلرص على االلتزام مبواعيد تسليم مستندات 
إذن البناء ملشروع مدينة املطاع االسكاني كما 

هو معلن عنه سابقا من قبل املؤسسة.
وأضاف املتحدث الرسمي أن برنامج اجناز 

العقود األخرى للمشروع مثل محطات الكهرباء 
الرئيسية والثانوية واملباني العامة اخلدمية 
يسير وف��ق خطة املؤسسة والتي تنطلق من 
ال��رؤي��ة االستراتيجية ال��ه��ادف��ة ال��ى تكامل 
خدمات مدينة املطاع السكنية بالتزامن مع 

بناء املواطنني لقسائمهم.
وأش���ار الناشي إل��ى أن املؤسسة تسعى 
جاهدة إلى إجناز مدينة املطاع بصورة مثالية 
وتلبي احتياجات األسرة الكويتية املخصص 
لهم وحدات سكنية في هذا املشروع فضا عن 
حتقيق األه��داف االقتصادية التي تبنى على 
فلسفة إنشاء املدن السكنية باعتبارها رافدا من 

روافد املشاريع التنموية في دولة الكويت.
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شعار وزارة الداخلية

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

الناشي: ال نألو جهدا في متابعة مراحل التنفيذ

»السكنية«: إجناز مراحل مدينة 
املطالع وفق خطة املؤسسة

ق��ال املدير االقليمي ل��دول اخلليج العربي 
في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية مشعل 
الدلك أمس االربعاء ان الشركة نقلت 4654 من 
حجاج الكويت عبر 16 رحلة الى مطار االمير 
محمد بن عبدالعزيز الدولي في املدينة املنورة 

ومطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة.
واك��د الدلك في اتصال هاتفي مع )كونا( 
حرص الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت 
علي تقدمي افضل اخلدمات حلجاج بيت الله 
احل��رام من الكويت. واوض��ح ح��رص مجلس 
ادارة الكويتية متمثل برئيس مجلس االدارة 
لبذل جميع اجلهود والطاقات واالمكانيات 

خلدمة ضيوف الرحمن حجاج الكويت.
واش��ار ال��ى استخدام الكويتية طائراتها 
اجل��دي��دة من ط��راز )300ER-777( والتي 
تتمتع باحدث وسائل الراحة وافضل وسائل 

الترفيه لنقل جميع احلجاج.
واش���اد ال��دل��ك بجهود اع��ض��اء القنصلية 
الكويتية ب��ج��دة ف��ي ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن شأنه 
تذليل العقبات والتيسير على حجاج الكويت 
في اداء مناسك احلج مثمنا في الوقت نفسه 
التعاون املميز مع السلطات في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة لتسهيل اج��رأت دخول 

حجاج الكويت.

16 رحلة طيران عبر 

4654 من  مسؤول كويتي: نقل نحو 
حجاج الكويت عبر الناقل الوطني 

 ريا�ض عواد 

أعلن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري ( املهندس احمد احلصان )، عن عزم 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري افتتاح جزء 
من الطريق اخلدمي الدائم مير بتقاطع طريق 
املطار وصوال إلى الطريق العلوي للمتجهني 
إلى منطقة غرناطة في مشروع تطوير شارع 
جمال عبدالناصر ه� ط/167 ، وال��ذي يعتبر 
الشكل النهائي للمشروع في تلك املنطقة ، وذلك 
مساء يوم اخلميس فجر اجلمعة املوافق 17 من 
أغسطس 2018 ، ويبلغ طول الطريق املزمع 
افتتاحه ما يقارب ال� 800 متر طولي تقريبا 
وعلى جزئيتني وه��و امل��وض��ح على املخطط 
)الكروكي( املرفق ، ويأتي ه��ذا االفتتاح من 
سلسلة االفتتاحات املرحلية املتتالية التي 
متت وستتم وفقا خلطة موضوعة لافتتاحات 
املرحلية في املشروع املذكور وذلك بعد االنتهاء 
واستكمال األج����زاء الرئيسية م��ن األع��م��ال 
اإلنشائية في جميع مراحل املشروع ». وقد 

مت ذلك بالتنسيق مع السادة وزارة الداخلية 
– إدارة هندسة املرور .

800 متر تقريبًا بطول 

احلصان: افتتاح جزء من طريق خدمي في 
مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر 

أحمد احلصان

أعلنت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت 
عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
ح��ول��ي  بالتعاون م��ع إدارة النظافة العامة 
وإش��غ��االت ال��ط��رق  بتنفيذ  ح��م��ات ألزال��ة   
التعديات على اماك الدولة تزامننا مع احلملة 
التي اطلقتها ادارة العاقات العامة  تواصل 
معنا  . وف��ي ه��ذا السياق أش��ار رئيس فريق 
الطوارئ بفرع محافظة حولي باإلنابه احمد 
رمضان   الى تواصل احلمات التنفنيشية إلزالة 
التعديات على ام��اك ال��دول��ة بجميع مناطق 
احملافظة و مشيرا إلى إن اإلزاالت بدأت مبنطقة 
اجلابرية ومستمرة في كافة ارج��اء احملافظة 

إلزالة جميع التعديات  .
وأك��د رمضان على أن احلمات أسفرت عن 
توجيه 82 انذار و ازالة 115 تعدي على اماك 
الدولة مبنطقة الساملية . ومن جانبه اوضح 
مراقب النظافة العامة بفرع بلدية محافظة 
حولي  نواف املطيري بان املراقبة قامت بتوفير 
كل مايلزم لعمليات اإلزال��ة من معدات وآليات 
ألزال��ة ونسافات مناسبة لنقل املخلفات الى 
أماكن ردم النفايات و السكراب . ولفت املطيري 
إل��ى  أن الهدف من احلمات التفتيشية تطهير 
مختلف امل��ن��اط��ق  م��ن املظاهر السلبية التي 
تشوه املنظر احلضاري للباد وتشكل تعدياً 

صريحاً على املمتلكات العامة للدولة أو املتمثلة 
مبخالفات قانون النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق ومن جانبها دعت إدارة العاقات العامة 
اجلمهور التعاون مع األج��ه��زة الرقابية من 
خال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية  
وإرساله عبر حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي  @kuwmun   أو اإلتصال على 
اخلط الساخن  139 وسيتم اتخاذ اإلج��راءات 
القانونية حيال الشكوى على الفور. من جهة 
أخرى، كشفت إدارة العاقات العامة بالبلدية 
عن قيام فريق تطوير أس��واق مدينة الكويت 
التابع إلدارة االن��ش��اءات بالبلدية باالشراف 

على تشغيل مرشات تبريد في شارع الصرافني 
بسوق املباركية.

وف��ي ه��ذا السياق أك��دت إدارة االن��ش��اءات  
بالبلدية ب��أن املرشات التى مت تركبيها وفق 
املعايير العاملية السيما وانها تعمل وفق عملية 
ال��رش الضبابي ال��ذي يتائم مع مناخ دولة 
الكويت ، مؤكداً على أنها تساهم بشكل كبير 
في تبريد املنطقة.  وأضافت بأن هذه املرشات 
تقوم برش مياه مفلترة ومعاجلة باالشعة فوق 
البنفسجية ، الفتاُ إلى أنه مت تركيبها بشارع 
الصرافني كمرحلة إولى سيتم تعميمها  بكافة 

مناطق أسواق املباركية.

تشغيل مرشات تبريد في شارع الصرافني بسوق املباركية

115 تعديا مبحافظة حولي 82 إنذارا وازالة  »البلدية«: توجيه 

مرشات التبريدجانب من احلملة

تتمات

رئيس مجلس إدارة
قائا “ان سمو امير الباد اطال الله بعمره دائما يضيف لنا 
في اخلطوط اجلوية الكويتية وجلميع املسؤولني ومن يلتقي 
به شرف كبير بتوجيهاته السامية وبحرصه على أداء االعمال 
باالمانة والصدق”. جاء ذلك في تصريح صحفي للجاسم عقب 
استقبال حضرة صاحب السمو امير الباد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح له أمس اذ شرح اجلاسم لسموه ما مت اجنازه من 
تشغيل جتاري لعدد من رحات اخلطوط اجلوية الكويتية من 

مبنى رقم 4 )تي 4( التابع ملطار الكويت الدولي.
وأشار الى ان سمو امير الباد رحب بنجاح الرحلة االولى التي 
بدأت أمس  إلى دبي الساعة الثانية صباحا والرحلة الثانية التي 

اقلعت الساعة التاسعة والربع صباحا.
وبني اجلاسم ان هناك رحلة اقلعت امس وأن “الرحات كانت 

مزدحمة بالذهاب واالياب وان الركاب ابدوا ارتياحهم”.
وقال “لقد طمئنت سموه إلى ان مسار العمل في مبنى )تي4( 
سواء كان على مستوى إشراف سلطات الطيران املدني الكويتي 
او على مستوى الشركة املديرة وهي )انشن( او على مستوى اداء 

اخلطوط اجلوية الكويتية كشركة مستخدمة”.
وأض��اف ان “سير العمل ولله احلمد يسير على قدم وساق 
ووف��ق اخلطة املرسومة إل��ى ان تستكمل جميع الرحات عبر 
مبنى )تي4( خال أواخر شهر سبتمبر بحيث نتمكن بإذن الله 
من تسيير جميع رحات ركاب الكويتية البالغة 92 رحلة ذهابا 
وع��ودة من مبنى )تي4( بالتنسيق مع الطيران املدني وشركة 
)انشن(”. وقال اجلاسم ان صاحب السمو “وجهني بتوجيهات 
سامية إلى أمور كثيرة متعلقة بقطاع الطيران التي ان شاء الله 
بدعمه ومباركته ومباركة سمو ولي العهد واحلكومة الرشيدة 
وسمو رئيس مجلس ال��وزراء ومساندة الشعب الكويتي سوف 
نتمكن من االنتقال عن طريقها باخلطوط اجلوية الكويتية نقلة 
نوعية”. وأكد انه خرج من اللقاء بانطباعات ايجابية تتكرر دائما 

“عندما يخرج االبناء من ابيهم ويستمعون إلى توجيهاته”. 
 من جانبه قال املدير االقليمي لدول اخلليج العربي في شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مشعل الدلك امس  ان الشركة نقلت 
4654 من حجاج الكويت عبر 16 رحلة الى مطار االمير محمد 
بن عبدالعزيز الدولي في املدينة املنورة ومطار امللك عبدالعزيز 
الدولي بجدة. واك��د الدلك في اتصال هاتفي مع وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( حرص الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت 

علي تقدمي افضل اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام من الكويت.
واوضح حرص مجلس ادارة الكويتية متمثل برئيس مجلس 
االدارة لبذل جميع اجلهود والطاقات واالمكانيات خلدمة ضيوف 
الرحمن حجاج الكويت.واشار الى استخدام الكويتية طائراتها 
اجلديدة من طراز )300er-777( والتي تتمتع باحدث وسائل 

الراحة وافضل وسائل الترفيه لنقل جميع احلجاج.واشاد الدلك 
بجهود اعضاء القنصلية الكويتية بجدة في تقدمي كل ما من شأنه 
تذليل العقبات والتيسير على حجاج الكويت في اداء مناسك 
احلج مثمنا في الوقت نفسه التعاون املميز مع السلطات في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل اجرأت دخول حجاج 

الكويت. 

»املركزي«
التعليمات جاءت في إطار تطور اخلدمات املالية اإللكترونية 
ومتابعة بنك الكويت املركزي املستمرة لتعزيز إدارة املخاطر 
لدى البنوك بصفة عامة واملخاطر املتعلقة بأنظمة األنشطة 

اإللكترونية بصفة خاصة.
وأوض��ح الهاشل ان إخطار العميل بكل العمليات التي تتم 
على حساباته س��واء عبر بطاقات الصرف اآلل��ي أو البطاقات 
االئتمانية مهم للحد من املخاطر على العميل والبنك على حد 
س���واء. وق��ال ان ت��زوي��د العماء بهذه اخل��دم��ات تعد وسيلة 
للرقابة املستمرة والكشف السريع عن أي محاولة الختراق 
نظم العمل لدى البنوك االم��ر ال��ذي يعزز من حماية حسابات 
العماء وأموالهم في ضوء التطورات التقنية التي يشهدها 
العمل املصرفي وتوسع البنوك احمللية في تقدمي اخلدمات 
عبر التطبيقات والبرامج اآللية والبطاقات املصرفية املتنوعة 

لعمائها وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر.

115 تعديا إزالة 
حصول املستهلك على حقوقه خال شرائه السلع وأنها لن 

تتوانى عن محاسبة من يتجاوز القانون.
وأوضحت أن انتشار قطاع الرقابة سيكون من خال فرق 
الطوارئ املتواجدة في احملافظات كطوارئ منطقة الصديق 
ومجمع الكوت وشبرة اخلضار بالصليبية، مبينة أن القطاع 
وفر طرق للمستهلك في تقدمي الشكاوي عبر اخلط الساخن او 
على مواقع التواصل االجتماعي.  وأسفرت حملة نفذها فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بالتعاون مع إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق عن إزالة 115 تعديا على أماك الدولة 
في منطقة الساملية وتوجيه 82 إن��ذارا. وأش��ار رئيس فريق 
ال��ط��وارئ بفرع باإلنابة أحمد رمضان ال��ى تواصل احلمات 
التفتيشية، مشيرا إل��ى أن اإلزاالت ب��دأت مبنطقة اجلابرية 
ومستمرة في كل أرج��اء احملافظة إلزال��ة جميع التعديات . من 
جانبه، أوضح مراقب النظافة العامة بفرع بلدية محافظة حولي 
نواف املطيري أن الهدف من احلمات التفتيشية تطهير مختلف 
املناطق من املظاهر السلبية التي تشوه املنظر احلضاري للباد 

وتشكل تعدياً صريحاً على املمتلكات العامة للدولة أو املتمثلة 
مبخالفات قانون النظافة العامة وإشغاالت الطرق.  ودعت إدارة 
العاقات العامة بالبلدية اجلمهور للتعاون مع األجهزة الرقابية 
من خال تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية وإرساله عبر 
kuwmun@ حساب البلدية مبواقع التواصل االجتماعي
أو اإلتصال على اخلط الساخن 139 وسيتم اتخاذ اإلج��راءات 

القانونية حيال الشكوى على الفور .

واشنطن حتذر
اجلهود إلدارة الباد بشكل مطلوب لتقليل الضرر الذي 

سيلحق مبعيشة املواطنني إلى احلد األدنى«.
وأضاف »أميركا حتاول من خال ممارسة مختلف الضغوط 

على مجتمعنا أن تفرض عليه التنازل واالستسام«.
وتستهدف العقوبات اجلديدة املشتريات إليرانية بالدوالر 
األميركي وجتارة املعادن والفحم وصناعة البرمجيات وقطاع 
ال��س��ي��ارات، إال أن اإلج����راءات األش��د قسوة وال��ت��ي تستهدف 

صادرات النفط لن تدخل حيز التنفيذ قبل أربعة أشهر.
وتقوم شركات أميركية قليلة بأعمال جتارية كثيرة في إيران 
لذلك فإن تأثير العقوبات سيعتمد على قدرة واشنطن على منع 

الشركات األوروبية واآلسيوية من التعامل مع إيران.
 الى ذلك أبدت الواليات املتحدة شكوكا قوية أمس االول إزاء 
سعي روسيا للحصول على أسلحة فضائية جديدة من بينها 
نظام ليزر محمول لتدمير األقمار الصناعية في الفضاء فضا عن 
إطاق قمر صناعي جديد للمراقبة يعمل بطريقة »غير طبيعية«.

وق��ال��ت إليم دي.اس. بوبليت مساعدة وزي��ر اخلارجية 
األميركي لشؤون احل��د من التسلح، في كلمة مبؤمتر لألمم 
املتحدة عن ن��زع الساح يناقش اتفاقية جديدة ملنع سباق 
التسلح في الفضاء اخلارجي، إن سعي روسيا المتاك قدرات 

فضائية »أمر مقلق«.
ورفض مندوب روسي يشارك في املؤمتر تصريحات بوبليت 

ووصفها بأنها ال أساس لها وافترائية.
وك��ان وزي��ر اخلارجية الروسي سيرجي الف��روف ق��ال، في 
منتدى جنيف في فبراير، إن هناك أولوية ملنع سباق للتسلح في 
الفضاء اخلارجي اتساقا مع مسودة معاهدة مشتركة بني روسيا 

والصني والتي طرحت قبل عشر سنوات.
لكن بوبليت قالت إن الرئيس الروسي فادميير بوتني كشف 
في مارس عن »ستة أنظمة أسلحة هجومية كبيرة جديدة« من 

بينها نظام الليزر العسكري احملمول »بيريسفيت«.
وأضافت »بالنسبة للواليات املتحدة هذا دليل آخر على أن 

تصرفات الروس ال تتطابق مع أقوالهم«.

تتمات


