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وزير »األشغال« يوقع عقدًا إلنشاء وصيانة »شارع القاهرة«
   وقع وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
املهندس حسام الرومي عقدا إلنشاء واجن��از وصيانة شارع 
القاهرة بقيمة تبلغ حوالي 105 ماليني دينار كويتي )نحو 345 

مليون دوالر( على أن يتم االنتهاء منه أواخر 2021. 
  وقالت وزارة األش��غ��ال العامة في بيان ل� )ك��ون��ا( أمس 
إن املشروع ينفذ أعمال تطوير ش��ارع القاهرة ب��دءا من شارع 

املنصورية شماال حتى دوار بغداد جنوبا.
وأش��ارت الى ان املشروع يهدف لتسهيل احلركة املرورية 
احلرة للمتجهة من شارع بغداد إلى الطريق الدائري األول عبر 

شارع القاهرة.  
 وأضافت أنه سيتم استحداث أربع تقاطعات مزودة بنظام 
لالشارات الضوئية لربط ملناطق السكنية بعضها ببعض مع 

حتديث وحتسني نظام االش���ارات الضوئية احلالي املوجود 
بالتقاطعات القائمة على امتداد شارع القاهرة باإلضافة إلى 

انشاء سبعة جسور للمشاة عند مواقع محطات احلافالت.   
ولفتت انه مت توقيع اتفاقية لالشراف على أعمال عقد )شارع 
القاهرة( بقيمة بلغت حوالي 6ر4 مليون دينار كويتي )نحو 15 

مليون دوالر(.
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سموه أستقبل احملمد واخلالد وغتباتر والروضان وهيئتي أسواق املال وتشجيع االستثمار املباشر وجلنة حتسني بيئة األعمال 

أمير البالد يشيد باجلهود املبذولة للتقارب مع املعايير االقتصادية  العاملية
استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د بقصر بيان 
صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد. 
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ 
صباح اخلالد ووزي��ر اخلارجية في 
منغوليا الصديقة دامدين تسو غتباتر 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
واستقبل س��م��وه وزي���ر التجارة 
والصناعة خالد الروضان ورئيس 
مجلس املفوضني امل��دي��ر التنفيذي 
لهيئة أسواق املال الكويتية الدكتور 
أحمد امللحم ورئ��ي��س مجلس إدارة 
شركة بورصة الكويت لألوراق املالية 
سعد املطوع ورئيس مجلس إدارة 
الشركة الكويتية للمقاصة خالد 
عبدالرزاق اخلالد و أعضاء مجلس 
إدارة املفوضني ومجلس إدارة شركة 
بورصة الكويت لألوراق املالية وذلك 
مبناسبة ترقية بورصة الكويت إلى 
تصنيف سوق ناشئة لدى مؤشرات 
)س��ت��ان��درز آن��د ب���ورز داو ج��ون��ز(، 
كما قدموا لسموه التقرير السنوي 
للهيئة لسنة 2018/2017 وشرحا 
ح��ول محاور اخلطة اإلستراتيجية 
ومشاريع الهيئة املستقبلية. وقد 
أش��اد سموه بكافة اجلهود املبذولة 
في سبيل حتقيق هذا اإلجناز من قبل 
اجلهات املعنية للتقارب مع املعايير 
االقتصادية العاملية مما يساهم في 
دع��م االق��ت��ص��اد الوطني وي��ع��زز من 
مكانته محليا ودوليا متمنيا سموه 

لهم دوام التوفيق والنجاح.
كما استقبل سموه وزير التجارة 
والصناعة خالد ال��روض��ان ومدير 
عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
رئيس اللجنة الدائمة لتحسني بيئة 
األعمال وتعزيز التنافسية الشيخ 
ال��دك��ت��ور مشعل اجل��اب��ر و أعضاء 
مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجنة 
الدائمة، حيث قدموا لسموه التقرير 

ال��س��ن��وي ال��ث��ال��ث ل��ل��ه��ي��ئ��ة لسنة 
2018/2017 كما قدموا لسموه تقرير 
حتسني بيئة األعمال في دولة الكويت 
الصادر من قبل البنك ال��دول��ي. وقد 
أشاد سموه بكافة املساعي املبذولة 
من قبل القائمني على الهيئة واللجنة 
الدائمة لتوفير الفرص االستثمارية 
احمللية واألجنبية والعمل املتواصل 
نحو تعزيز ال��ف��رص االقتصادية 
الداعمة لعجلة التنمية واالستثمار 
ف��ي الكويت خللق بيئة اقتصادية 
تنافسية متمنيا س��م��وه لهم دوام 
التوفيق والسداد. وحضر املقابلتني 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

أمير البالد  يستقبل الروضان وهيئة أسواق املال الكويتيةعلي اجلراح.

سمو األمير يستقبل وزير خارجية منغوليا دامدين تسو غتباتر

.. وسموه يستقبل د. محمد الهاشل

.. وسموه يتسلم من الشيخ د. مشعل اجلابر تقرير حتسني بيئة األعمال 

 األمير هنأ رئيس النيجر بالعيد 
الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس محمادو إيوسفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا رعاه الله لفخامته 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار. وبعث سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمادو إيوسفو 
رئيس جمهورية النيجر الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو 

الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الغامن يهنئ نظيره في النيجر 
بالعيد الوطني لبالده

   
بعث رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغامن أمس الثالثاء ببرقية 
تهنئة إلى رئيس اجلمعية الوطنية في جمهورية النيجر أوسيني تيني 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده.

املبارك يستقبل السفير 
اإلماراتي لدى الكويت

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء في قصر 
بيان أمس سفير دولة االم��ارات العربية املتحدة الشقيقة لدى دولة 

الكويت ارحمه حسني الزعابي وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله.

العتيبي: الكويت تؤكد أهمية 
التوصل إلى حلول عادلة بني 

بريتشينا وبلغراد 
أك��دت الكويت أهمية استمرار املجتمع ال��دول��ي ببذل اجل��ه��ود حلث 
بريشتينا وبلغراد على جت��اوز اخلالفات بينهما والتوصل ال��ى حلول 

توافقية عادلة ومستدامة.
جاء ذلك في كلمة الكويت خالل جلسة مجلس األمن حول كوسوفو التي 
ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى االمم املتحدة السفير منصور العتيبي 

مساء االثنني.
وق��ال العتيبي ان الكويت ت��درك م��دى حساسية اخلطوة التي اقرها 
البرملان في جمهورية كوسوفو وتؤكد بأن لكل دول��ة حق سيادي كامل 
وأصيل في تشكيل مؤسساتها الوطنية وفقا لدستورها وتشريعاتها 

الوطنية.
وأضاف أن الكويت تدرك أن القرارات التي اعتمدها البرملان في كوسوفو 
مؤخرا قد تشكل هاجسا من القلق لدى جمهورية صربيا الصديقة أخذا في 
االعتبار تطورات العالقة بني البلدين في اآلونة االخيرة متمنيا أن ال تلقي 

بظاللها على مسار العملية السياسية القائمة برعاية االحتاد األوروبي.
وأوضح العتيبي ان قرار جمهورية كوسوفو انشاء جيشها ال يتعارض 
مع احكام ق��رار مجلس االم��ن 1244 معربا عن شكره لرئيس جمهورية 
كوسوفو على ما قدمه من تطمينات بأن هذه اخلطوة ال تشكل »أي تهديد« 

لألقليات في كوسوفو وال لدول اجلوار.

ولي العهد يستقبل احملمد والهاشل وسفيري نيكاراغوا وكندا
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أم��س سمو الشيخ ناصر 
احملمد. كما استقبل سمو ولي العهد محافظ بنك 

الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد سفير جمهورية نيكاراغوا الصديقة 
لدى دول��ة الكويت السفير محمد محمد فرارة 
الشتر وذلك مبناسبة توليه مهام عمله سفيرا 
لبالده. كما استقبل سمو ولي العهد سفير دولة 
كندا الصديقة لدى دولة الكويت السفير لويس 
بيير امي��ون وذل��ك مبناسبة توليه مهام عمله 
سفيرا لبالده. وحضر املقابلتني رئيس املراسم 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ 

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمدمبارك صباح السالم.

هنأ نظيره القطري باليوم الوطني

اإلستراتيجية الشراكة  ترسيخ  صيني  مسؤول  مع  بحث  الصباح  ناصر 
بحث مبعوث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د النائب 
األول لرئيس ال���وزراء ووزي���ر الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد مع النائب 
األول لرئيس مجلس ال��دول��ة الصيني 
ه��ان تشيانغ تعزيز التعاون الثنائي 
وترسيخ الشراكة االستراتيجية بني 

البلدين.
وق��ال سفير الكويت ل��دى جمهورية 
الصني الشعبية سميح جوهر حيات 
في بيان ل� )ك��ون��ا( أم��س إن مباحثات 
الشيخ ناصر في اللقاء ال��ذي عقد في 
قاعة الشعب الكبرى بالقصر اجلمهوري 
بالعاصمة بكني مساء االثنني »كانت 

ناجحة ومحورية واستراتيجية«.
وأض��اف حيات أن اج��واء املباحثات 
كانت ايجابية وسادتها »الثقة العميقة 

وملسنا نية ص��ادق��ة وواع����دة لتعزيز 
وتطوير العالقات بني البلدين« موضحا 
أن هناك تطابقا في وجهات النظر حول 
مختلف املواضيع واآلراء واالقتراحات 

التي طرحت وفي كل املجاالت.
وأش����ار إل���ى أن ج��ل��س��ة امل��ب��اح��ث��ات 
الرسمية الثنائية التي تناولت مجمل 
أوضاع العالقات الثنائية االستراتيجية 
املتميزة ب��ني البلدين وسبل تطويرها 
وتعزيزها استمرت حتى ساعة متأخرة 
م��ن م��س��اء أم��س تخللتها م��أدب��ة عشاء 
رسمية أقيمت على شرف الشيخ ناصر 
والوفد املرافق له تالها اجتماع موسع مع 

القيادات الصينية العليا.
وأوض��ح انه متت أيضا مناقشة سبل 
تدشني مجاالت جديدة للتعاون تضاف 
إلى القائمة احلالية وخصوصا في ضوء 
استمرار املشاركة الصينية الفعالة في 

دعم وتنمية الفرص الواعدة لالستثمار 
في شمال الكويت.

وأش��اد باالستقبال العالي املستوى 
وامل��ب��اح��ث��ات العميقة ال���ذي حظي بها 
الشيخ ناصر من قبل القيادة الصينية 
العليا والتي تعكس تقديرا كبيرا للقيادة 

السياسية الكويتية.
وق��ال إن الصني تثمن ال��دور احملوري 
والنظرة االستراتيجية لسمو أمير البالد 
وتعتبره »ص��م��ام ام��ان رئيسيا لسالم 

وامن واستقرار منطقة الشرق األوسط«.
ويشغل تشيانغ أيضا منصب عضو 
اللجنة املركزية الدائمة للحزب الشيوعي 
احلاكم وعضو املكتب السياسي االعلى 

للحزب.
من جهة اخرى فقد بعث النائب األول 
لرئيس مجلس ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع 
الشيخ ناصر صباح األحمد ببرقية تهنئة 

إلى نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة 
الدكتور خالد بن محمد العطية وذلك 
مبناسبة اإلحتفاالت بذكرى اليوم الوطني 

لدولة قطر الشقيقة.  
 وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي 
أم��س إن نائب رئيس مجلس ال���وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع اش���اد بعمق ال��رواب��ط 
والعالقات بني البلدين الشقيقني داعيا 
املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على 
شعب دولة قطر باخلير واإلزدهار وعلى 

القوات املسلحة بالرفعة والعزة.  
 كما بعث النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع كذلك ببرقية تهنئة 
مم��اث��ل��ة إل���ى مستشار األم��ي��ر ل��ش��ؤون 
الدفاع الفريق الركن حمد بن علي العطية 
مبناسبة اإلحتفاالت بذكرى اليوم الوطني 

لدولة قطر الشقيقة.

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل املباحثات

الكويت جتدد مساندتها 
ألفغانستان في حتقيق السالم 

واالستقرار الدائمني
جددت الكويت مساندتها ألفغانستان في حتقيق السالم واالستقرار الدائمني من خالل 

تسوية تفاوضية دبلوماسية ووقوفها الى جانبها في حربها ضد »االرهاب«.
جاء ذلك في كلمة الكويت خالل جلسة مجلس األمن حول احلالة في افغانستان والتي 
ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى االمم املتحدة السفير منصور العتيبي مساء 
االثنني.وقال العتيبي ان »تلك اجلهود الدبلوماسية يجب ان يواكبها استثمار في قطاع 
التربية والتعليم فاالصالح احلقيقي الي مجتمع يبدأ عبر منظومة تعليم متكاملة تنشئ 

جيال واعدا مثقفا منزوع الطائفية يساهم في بناء وطن آمن للجميع«.
واوضح ان اجللسة عقدت بعد مضي شهرين من انعقاد االنتخابات البرملانية في 
افغانستان مهنئا حكومة وشعب افغانستان لنجاح تلك االنتخابات التاريخية التي 
سطر من خاللها الشعب االفغاني اروع قصص الشجاعة في مواجهته لكافة التحديات 
والتهديدات واعمال العنف متجهني ملراكز االقتراع بأرقام قياسية الختيار ممثليهم في 
البرملان. واكد العتيبي ان مجلس االمن لم يكتف مبتابعة االنتخابات فقط بل اعرب 
أعضاؤه عن ترحيبهم ودعمهم النعقادها عبر بيانات صحفية مشيرا الى انعقاد مؤمتر 
جنيف ال��وزاري لدعم افغانستان الذي يؤكد دون ادنى شك استمرار وقوف املجتمع 
الدولي مع افغانستان. واضاف العتيبي ان هذه االوضاع السياسية الدقيقة التي متر بها 
افغانستان تتطلب من كافة احلكماء وقيادات االحزاب السياسية فيها تغليب املصلحة 
الوطنية على املصالح احلزبية وتكثيف اجلهود من اجل اجناح االنتخابات الرئاسية 
القادمة في شهر ابريل 2019 ضمانا ملستقبل افضل وحلياة آمنة وكرمية بعد سنني 
طويلة من احل��روب والنزاعات. وش��دد على ض��رورة استمرار مجلس االم��ن بتكثيف 
اجلهود لدعم العملية السياسية والتشجيع على انعقاد االنتخابات الرئاسية في موعدها 
املقرر.ورحب العتيبي بتعيني الواليات املتحدة في شهر سبتمبر املاضي زاملاي خليل 
زاده بوصفه املمثل اخلاص لشؤون املصاحلة في أفغانستان قائال »تابعنا بإرتياح ما 
ورد في تقرير االمني العام ملا كان لهذا التعيني من دور فعال وايجابي في تنشيط جهود 

السالم واملصاحلة في أفغانستان«.
واعرب عن ارتياحه للجهود التي تبذلها املكاتب امليدانية لبعثة االمم املتحدة لتقدمي 
املساعدة الى افغانستان حيث قدمت دعمها لثمان مبادرات سالم في 11 والية تضمنت 

من بينها دعم دور الشباب في عملية السالم ومبادرة لتسوية النزاعات الطائفية.
وفي اجلانب األمني قال العتيبي »نشاطر االم��ني العام قلقه ازاء استمرار تقلب 
االوضاع االمنية وتفاقم االثر الذي يخلفه النزاع املسلح على السكان املدنيني السيما 
مع االرتفاع املستمر بعدد االصابات في صفوف املدنيني من جراء الهجمات االنتحارية 
واجلوية«. وجدد دعوته الى كافة اطراف النزاع الحترام إلتزاماتها مبوجب القانون 

الدولي حلقوق االنسان والتوقف فورا عن استهداف املدنيني.


