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»القوى العاملة« تصرف دعم العمالة الوطنية قبل عطلة األعياد الوطنية
أعلن نائب املدير العام للموارد البشرية واملالية 
في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعالني أن 
الهيئة العامة للقوى العاملة ستصرف دعم العمالة 

الوطنية قبل عطلة االعياد الوطنية.
وقال الشعالني في تصريح صحفي أمس إن الهيئة 
أنهت ك��ل االج����راءات املتعلقة بصرف ال��دع��م مبكرا 

وحتويل املبالغ للبنوك ليتسنى ايداعها في حساباتهم 
قبل العطلة.

وأض���اف أن الهيئة تبذل ق��ص��اري جهدها لتلبية 
متطلبات امل��واط��ن��ني العاملني ف��ي ال��ق��ط��اع اخل��اص 
والقضاء على املعوقات التي تعترض مسيرة عملهم 
إميانا منها بأهمية القطاع اخلاص وبأنه أحد أعمدة 

بناء اإلقتصاد الوطني.
وبني الشعالني أن الهيئة حترص دائما على توفير 
كل سبل الدعم للعمالة الوطنية لتشجيعها على العمل 
في القطاع اخلاص بغية حتقيق أهداف الدولة اإلمنائية 
ومن ثم زي��ادة نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع 

احليوي والهام.
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الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبالً السفير سميح جوهر حيات

ناصر الصباح 
يستقبل سفير 

الكويت لدى الصني

أمير البالد يهنئ رئيس 
غامبيا بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا 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.

أك��د نائب وزي��ر اخلارجية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الكويتي خالد اجلارالله أول 
أمس أن الكويت كانت والتزال 
وس��ت��ظ��ل ض��د ال��ت��ط��ب��ي��ع مع 
إسرائيل ما لم يتحقق احلل 
ال��ع��ادل وال��ش��ام��ل للقضية 

الفلسطينية.
وأض�����اف اجل���ارال���ل���ه في 
ت��ص��ري��ح للصحفيني عقب 
مشاركته حفل السفارة الكندية 
بعيد العلم أن��ه »م��ن املؤلم 

أن ي��ك��ون ه��ن��اك تشكيك في 
املوقف الكويتي حيال القضية 
الفلسطينية« مبينا أن موقف 
الكويت منذ البداية ك��ان وال 
يزال داعم للقضية الفلسطينية 

على كافة املستويات.
وأوض��������ح أن ال��ك��وي��ت 
وبصفتها عضوا ف��ي مجلس 
األمن الدولي »فمن غير املعقول 
أن ت��ن��ك��ف��ئ وال ت���ش���ارك في 
املؤمترات الدولية« مؤكدا أن 

»الكويت ذهبت لعدم التفريط 
في حقوق الشعب الفلسطيني 
الشقيق وب��ح��ث قضايا تهم 

املنطقة«.
وذك���ر أن��ه مت ال��ت��ط��رق في 
مؤمتر )وارس���و( للعديد من 
القضايا ال��ت��ي مت��س منطقة 
ال��ش��رق األوس����ط ل���ذا »فمن 
املنطقي أن تتفاعل وتشارك 
ال���ك���وي���ت ف����ي م���ث���ل ه���ذه 

املؤمترات«.

خالل مشاركته حفل السفارة الكندية بعيد العلم

اجلار الله: الكويت كانت وال تزال 
وستظل ضد التطبيع مع إسرائيل

خالد اجلار الله يشارك في حفل السفارة الكندية

رئيس مجلس األمة يهنئ نظيرته 
في غامبيا بالعيد الوطني

مرزوق الغامن

بعث رئيس 
مجلس األم��ة 
ال���ك���وي���ت���ي 
مرزوق الغامن 
أم���س االث��ن��ني 
ببرقية تهنئة 
إل����ى رئ��ي��س��ة 
امل�����ج�����ل�����س 
ال��وط��ن��ي في 
ج���م���ه���وري���ة 
غامبيا مرمي 
دينتون وذلك 
مب���ن���اس���ب���ة 
العيد الوطني 

لبلدها.

اس��ت��ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب األول 
ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
وزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر 
صباح األحمد في قصر بيان 
العامر صباح أم��س، سفير 
دولة الكويت لدى جمهورية 

الصني الشعبية الصديقة 
سميح جوهر حيات .

  حيث مت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية، ومناقشة 
أهم األمور واملواضيع ضمن 

محور الزيارة.

الرئيس املصري يهنئ 
الكويت بأعيادها الوطنية

هنأ الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي أمس دولة الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا مبناسبة العيد الوطني ال58 والذكرى ال28 للتحرير.

جاء ذلك خالل استقبال سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ أمني 
الرئاسة املصرية املستشار حسام زعتر مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح 

السيسي للتهنئة باألعياد الوطنية.
وق��ال السفير ال��ذوي��خ في تصريح ل� )ك��ون��ا( »تشرفنا باستقبال 
مبعوث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر 
العربية لتقدمي واجب التهاني والتبريكات مبناسبة العيد الوطني وعيد 

التحرير«.
واضاف »ال شك في ان هذه الزيارة ان دلت على شيء امنا تدل على 
مدى ما يكنه الرئيس السيسي للكويت اميرا وحكومة وشعبا من تقدير 
واحترام«.واوضح أن ذلك »يدخل في سياق العالقات االخوية البناءة 
املثمرة بني البلدين الشقيقني« مضيفا »ونحن نلمس مدى دفء وحيوية 

هذه العالقات من خالل اللقاءات والبرامج املشتركة«.
ووصف العالقات الكويتية املصرية بانها »عالقات راسخة متجذرة« 
مشيرا الى حكمة وتطلعات القيادتني واحلكومتني والشعبني الشقيقني 

»للدفع بالعالقات الثنائية الى مزيد من أوجه التعاون«.
وبعث السفير ال��ذوي��خ بهذه املناسبة الوطنية الغالية التهاني 
والتبريكات الى سمو امير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

وإلى الشعب الكويتي.

سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ يستقبل املستشار حسام زعتر

اختتم نائب رئيس مجلس الدولة 
للتنمية واإلصالح التابع للرئاسة 
الصينية ال��وزي��ر نينيغ ج��ي جه 
زيارته للبالد أمس االثنني والتي 
تأتي تفعيال مل��ذك��رة التفاهم بني 
البلدين املتعلقة بإنشاء ووضع 
آليات تطوير مشروع مدينة احلرير 

)الصبية( وجزيرة بوبيان.
والتقى ال��وزي��ر نينيغ ج��ي جه 
خالل زيارته للبالد صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ورئيس مجلس االمة مرزوق الغامن 
وال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر 

صباح األحمد.
وأج��رى ال��وزي��ر نينيغ جي جه 
خالل الزيارة مباحثات استراتيجية 
مع الرئيس التنفيذي جلهاز تطوير 
مدينة احلرير )الصبية( وجزيرة 
ب��وب��ي��ان فيصل امل��دل��ج وع���دد من 
أعضاء مجلس األمناء واألمني العام 
ملجلس التخطيط األعلى الدكتور 

خالد مهدي.
وتركزت املباحثات على مسار 
توثيق العالقات االقتصادية بني 
البلدين وسبل تطويرها تفعيال 
ملذكرة تفاهم موقعة بني البلدين 
أخيرا تتعلق بإنشاء آلية تنمية 
تعاونية ملدينة احل��ري��ر واجل��زر 
ال��ك��وي��ت��ي��ة اخل���م���س ح���ي���ث مت 
التوقيع على احملضر االول للجنة 
التوجيهية بني اجلانبني بحضور 

سفيرا البلدين.
وق��ام الرئيس التنفيذي جلهاز 
تطوير مدينة احلرير )الصبية( 
وجزيرة بوبيان فيصل املدلج برفقة 
الوفد الصيني بطلعة جوية عبر 
طائرات مروحية من قاعدة )عبدالله 
امل��ب��ارك( في ج��زر بوبيان وورب��ة 
وفيلكا وك��ذل��ك ج��زء م��ن الصبية 
لالطالع على موقع مدينة احلرير 

باالضافة إلى موقع )ميناء مبارك(.
وهدفت الطلعة إلى تكوين تصور 
متكامل على أرض الواقع للوفد مما 
يتيح لهم خلق االفكار واالبتكارات 
امل��ن��ش��ودة على مستوى الطموح 
للمضي قدما ف��ي ترتيب وارس��اء 
ق��واع��د اخلطة املستقبلية لتنفيذ 

وانشاء مشروع مدينة احلرير.
وعقد أول أمس األحد على هامش 
املباحثات االجتماع األول للجنة 

الكويتية - الصينية العليا لتطوير 
مشروع مدينة احلرير والذي بحث 
املقترحات التي قدمها الوفد الصيني 
ب��ش��أن أف���ك���ار اس��ت��ك��م��ال تطوير 
وتشغيل واعتماد املخطط الهيكلي 
مل��دي��ن��ة احل��ري��ر واجل����زر اخلمس 
فضال عن األطروحات املبدئية حول 
ربط املواصالت والطرق السريعة 

وخطط سكك احلديد واملطارات.
وأب���دى اجل��ان��ب الصيني خالل 
االجتماع حرصه على تسريع عجلة 
التنفيذ إلنشاء وتطوير ميناء مبارك 
ال��ذي سيسهم في خلق ممر إقليمي 

آمن ومركز للتجارة في املنطقة.

وأكد جدية الشركات واملؤسسات 
الصينية في تنفيذ مراحل مشروع 
مدينة احل��ري��ر وم��ب��ادرة احل��زام 
والطريق وال��ذي له آث��ار إيجابية 
تنعكس على االصعدة االقتصادية 
وال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��ك��وي��ت وال�����دول 

املجاورة.
واس��ت��ع��رض��ت امل��ب��اح��ث��ات مع 
اجل��ان��ب الصيني املرحلة األول��ى 
من مشروع مدينة احلرير واملعنية 
بإنشاء منطقة جتارية إقليمية في 
ميناء م��ب��ارك ومنطقة لوجستية 
للبضائع وم��ط��ار دول���ي وسكك 
حديدية لنقل البضائع واألشخاص 

ع��الوة على قيام مدينة صناعية 
حت��ت��ض��ن امل���ش���اري���ع ال��ص��غ��ي��رة 

واملتوسطة.
وش��ه��د االج��ت��م��اع األول للجنة 
الكويتية - الصينية والذي ترأسه 
من اجلانب الكويتي فيصل املدلج 
واجل��ان��ب الصيني ن��ائ��ب رئيس 
مجلس التنمية واإلصالح الصيني 
ال��وزي��ر نينيغ ج��ي ج��ه متابعة 
توجيهات القيادة العليا في البلدين 
جلهة تعزيز الصداقة والتعاون 
االستراتيجي في مجاالت االستثمار 

والتنمية.
كما شهد االجتماع تنفيذ مذكرة 

التفاهم التي مت إبرامها في نوفمبر 
2018 وتتعلق بإنشاء آلية تنمية 
تعاونية ملدينة احل��ري��ر واجل��زر 
الكويتية اخلمس بني جهاز تطوير 
مدينة احل��ري��ر ومجلس التنمية 

واإلصالح.
ومت خالل االجتماع أيضا اعتماد 
أعضاء مجلس اخلبراء من اجلانب 
الصيني مت��ث��ل ف��ي ب��ن��ك التنمية 
الصيني وش��رك��ات ه���واوي وعلي 
بابا والصينية للبناء واالتصاالت 
إضافة إلى مؤسسة موانئ شنغهاي 
وجامعة بيكنغ فضال ع��ن جهات 
أخ��رى معنية في وضع الدراسات 
واخل��ط��ط املطلوبة لتنفيذ مدينة 

احلرير.
كما اتفق الطرفان خالل االجتماع 
على وض��ع أول���ى خ��ط��وات العمل 
مليناء مبارك من خالل التعاون مع 
الشركة الصينية للبناء واالتصاالت 
مبباشرة أع��م��ال جمع املعلومات 
وامل���ض���ي ب��وض��ع ب��رن��ام��ج عمل 
الستثمار وتنفيذ وتشغيل ميناء 
مبارك للمرحلة األول��ى س��واء عن 
طريق االستئجار طويل األج��ل أو 
نظامي الشراكة بني القطاعني العام 
واخل��اص )بيه.بيه.بيه( او )بي.

او.تي(.
وك��ان الوزير نينيغ جي جه بدأ 
زيارة رسمية للبالد أمس األول رفقة 
وفد صيني رفيع املستوى إلجراء 
مباحثات استراتيجية تركز على 
مسار توثيق العالقات االقتصادية 

بني البلدين وسبل تطويرها.
وض�����م ال����وف����د ال��ص��ي��ن��ي 35 
شخصية م��ن كبار املسؤولني في 
ج��ه��ات حكومية تتضمن مجلس 
الدولة للتنمية واإلص��الح ومعهد 
التخطيط امل��دن��ي الصيني وبنك 
ال��ت��ن��م��ي��ة احل��ك��وم��ي واجل��م��ع��ي��ة 
الصينية ملناطق التنمية وع��دة 
شركات حكومية في مقدمتها شركة 
امل��واص��الت احلكومية الصينية 
والهيئات احلكومية املعنية بالبنى 

التحتية واملشاريع العمالقة.
وك��ان في وداع الوزير الصيني 
والوفد املرافق له على أرض املطار 
سفير الكويت ل��دى الصني سميح 
حيات والسفير الصيني لدى البالد 
لي ميينغ قانغ وأعضاء السفارة 

الصينية.

أجرى عدة مباحثات بشأن مشروع مدينة احلرير

مسؤول صيني رفيع املستوى يختتم زيارته للبالد 

الوزير نينيغ جي جه لدى مغادرته البالد

أك��د مساعد وزي���ر اخل��ارح��ي��ة الكويتي 
ل��ش��ؤون إفريقيا بالوكالة املستشار حمد 
املشعان ح��رص دول��ة الكويت على تعميق 
عالقات الصداقة والتعاون مع الدول االفريقية 

في مختلف املجاالت.
جاء ذلك في تصريح أدل��ى به املشعان ل� 

)كونا( لدى وصوله والوفد املرافق له أول 
أم��س إل��ى العاصمة االري��ت��ري��ة اس��م��رة في 
مستهل جولة افريقية تشمل إثيوبيا وجنوب 

إفريقيا.
وقال: إن الهدف من هذه اجلولة هو التركيز 
على املشاورات السياسية بني الكويت والدول 

اإلفريقية الثالث.
وأض���اف: »ن��ظ��را لعالقات الصداقة بني 
الكويت واري��ت��ري��ا ورغبتنا املشتركة في 
تعميق التعاون في املجاالت كافة اتفقنا على 

إقامة املشاورات السياسية«.
وأشار في هذا الصدد إلى مذكرة املشاورات 

الثنائية املوقعة مع اريتريا في دولة الكويت 
في اكتوبر 2004.

وأكد حرص البلدين الصديقني على تفعيل 
امل��ذك��رة وب��ن��وده��ا التي تهدف ال��ى حتقيق 
املصالح املشتركة بني الطرفني السيما في 

مجال تعزيز التنمية.

املشعان: الكويت حريصة على تعميق عالقات الصداقة مع دول إفريقيا


