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تفقد املشروع لالطالع على آخر املستجدات وسير العمل

الروضان :إجناز مبنى الركاب اجلديد في الوقت احملدد

جولة في مبنى الركاب اجلديد

الوزير خالد الروضان أثناء تفقده ملشروع مبنى الركاب اجلديد

أك���د وزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات خالد
ال��روض��ان أم��س السبت على حل أي
معوقات قد تواجه تنفيذ مبنى الركاب
اجل��دي��د وتذليل جميع الصعوبات
أمامه مبا يسهل إجن��از املشروع في
الوقت احملدد.
وأعرب الروضان وفق بيان صحفي
لـ (اخلدمات) أمس خالل قيامه بجولة
تفقدية للمشروع لالطالع على آخر
املستجدات وسير العمل عن فخره

بوجود الكوادر الوطنية في املشروع
سواء من العاملني باجلهات احلكومية
أو في شركات القطاع اخلاص.
وعبر عن االع��ت��زاز «بهذا الصرح
الفريد للكويت ال��ذي دش��ن م��ن قبل
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ومبعية سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء».
وخالل اجلولة استمع الروضان إلى
شرح من مستشار املشروع (فوستر)

عن مراحل هذا املشروع وطرق التنفيذ
وأه��م نقاطه الفاصلة وال��ف��ري��دة إذ
يتألف مبنى املطار اجلديد من ثالثة
مراحل تتضمن مبنى الركاب اجلديد
(ت��ي  )2ومبنى م��واق��ف ال��س��ي��ارات
والطرق الداخلية واخلدمات عالوة
على مواقف وممرات الطائرات.
وت��ن��ف��ذ وزارة األش��غ��ال العامة
امل��رح��ل��ة االول���ى م��ن امل��ش��روع وهي
عبارة عن مبنى مبساحة بناء تبلغ
 750ألف متر مربع وبأكثر من 50

طالب بلجيكيون يشيدون بدبلوماسية
الكويت في املنطقة والعالم

السفير جاسم البديوي أثناء حديثه مع الطلبة البلجيكيني

أع��رب��ت م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ط�لاب البلجيكيني
املتخصصني بشكل رئيسي في دراس��ة العالقات
السياسية والدبلوماسية الدولية عن إعجابها
بدبلوماسية الكويت في املنطقة وحول العالم.
جاء ذلك عقب مشاركة املجموعة التي تضم 12
عضوا في لقاء نظمه سفير الكويت لدى بلجيكا
ورئيس بعثتيها ل��دى االحت��اد األوروب���ي وحلف
شمال االطلسي (ناتو) جاسم البديوي مبقر إقامته
في بروكسل مساء اخلميس املاضي.
وق��ال السفير ال��ب��دي��وي ل��ـ(ك��ون��ا) عقب حفل
عشاء مع طالب (جمعية األمم املتحدة) باإلقليم
الفالمندي البلجيكي إن “احلدث ينسجم مع جهود
السفارة للتواصل مع جميع قطاعات املجتمع في
مملكة بلجيكا”.
وأض��اف أن اللقاء يأتي في إط��ار دبلوماسية
خاصة بالشباب تتبناها اجلمعية بحيث تتم دعوة
أعضائها لزيارة إحدى السفارات والتعرف على
وجهات النظر السياسية في جميع أنحاء العالم.
وق��ال“ :ضم الوفد أعضاء من م��دن وقطاعات
مختلفة في بلجيكا ومعظمهم طالب علوم سياسية
وعالقات دولية ..إنهم مستقبل بلجيكا وأوروبا”.
وأوض��ح أن اللقاء مع املشاركني البلجيكيني
أتاح لهم الوقوف على الدور الذي تؤديه الكويت
على الصعيدين اإلقليمي والعاملي في العديد من
اجلوانب مبا في ذل��ك اجلوانب اإلنسانية ودور
صاحب سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الذي كرمته األمم املتحدة ومنحته لقب (قائد للعمل
اإلنساني).
واس���ت���ع���رض ال��س��ف��ي��ر ال���ب���دي���وي اجل��ه��ود
الدبلوماسية للكويت في مجاالت حل اخلالف
اخلليجي وإحالل السالم واألمن في املنطقة سواء
في سورية أو اليمن أو فلسطني.
كما أش���ار إل��ى ع�لاق��ات ال��ك��وي��ت “املتنامية
والقوية” مع كل من االحت��اد األوروب���ي وحلف
(ناتو).
وش��ارك في اللقاء الدبلوماسيان الكويتيان
علي اليحيى وعبدالله الشراح من اعضاء البعثة
الدبلوماسية الكويتية ف��ي االمم امل��ت��ح��دة في
نيويورك وذلك عبر دائرة فيديو مغلقة.
واستعرض الدبلوماسيان في حديثهما اولويات
الكويت وانشطتها بصفتها عضوا غير دائم مبجلس
االم��ن واجابا على االسئلة التي طرحها الطلبة
البلجيكيون.وأعرب عدد من الطلبة البلجيكيني
املشاركني في اللقاء ل(كونا) عن انطباعاتهم عن
موضوع األمسية.
وقالت طالبة القانون ماريير ف��ان آيسيغيم
من جامعة (غينت) إن التجمع مت في أجواء ودية
وأن “انطباعها عن الكويت تغير لألفضل بعد هذه
االمسية”.

وأض��اف��ت آيسيغيم “علمت ان الكويت تنجز
الكثير من األمور ولم أكن على علم بذلك من قبل مثل
دور املرأة في الكويت وقدرتها على احلصول على
مناصب عالية ومناصب دبلوماسية” مستدركة
بالقول “ذهلت جدا بذلك وأود أن أزور الكويت”.
ومن جهته قال طالب العلوم السياسية بجامعة
(فري يونيفيرسيتي) ريكاردو أفيالر في بروكسل
انه اكتشف الكثير من االم��ور عن الكويت.واتبع
“اني معجب حقا مبساهمات الكويت في املنطقة
وبقية دول العالم ولم أكن اعلم بذلك من قبل”.
ووص��ف أف��ي�لار االمسية ب”الفرصة التي ال
تصدق والتي تظهر انفتاح الكويت” وأثنى على
مبادرة سفارة الكويت بفتح ابوابها للطلبة بغرض
توضيح دور الكويت في السياسة اخلارجية.
وأك���د أن���ه سينقل ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات اخل��اص��ة
بالكويت الى طلبة اخرين في جامعته معربا عن
رغبته الشديدة في زيارة الكويت.
وب��دوره قال املوظف في جمعية معاهدة حلف
األطلسي (ات��ن�لات��ك تريتي) سيمون هارتيلير
ل(كونا) إن “مثل هذه املناسبات تساعدنا بالفعل
في رؤي��ة االختالفات بني دول املنطقة والعوامل
املشتركة بينها وكيفية تعايش الدول املختلفة مع
بعضها البعض”.
وتعد جمعية معاهدة حلف األطلسي ومقرها
بروكسل منظمة مجتمع مدني دولية تضم في
عضويتها  38دول��ة تقوم بالتدريب والتثقيف
حول الشؤون اخلارجية وقضايا االمن ذات الصلة
بحلف الناتو .وقال هارتيلير إن انطباعه السابق
عن الكويت هو “انها بلد غنية بالنفط فقط” إال أنه
اتضح أن دور الكويت في العالم أكبر بكثير ويشبه
بلجيكا فهي تريد بناء اجلسور وتكون رابطا بني
الثقافات املختلفة.
وأضاف أن “بلجيكا والكويت تسعيان من خالل
عضويتهما غير الدائمة مبجلس االمن الى حتقيق
الهدف ذاته وهو تعزيز السالم في العالم”.
وأوضح أن “اللقاء أظهر أنه حتى وإن كنت دولة
صغيرة تضم عددا قليال من السكان فلديك تأثير
كبير وايجابي”.
ومن جانبها قالت هان فاندرستني التي تعمل
على احلصول على درج��ة املاجستير في احلكم
والتنمية في مدينة أنتويرب انها “افتتنت بالثقافة
العربية خالل زيارتها لألردن في نوفمبر املاضي”.
وأعربت عن شكرها للسفير البديوي على دعوته
لهم وشرحه لكل ما ارادوا معرفته عن الكويت.
وتأسست (جمعية األمم امل��ت��ح��دة) باإلقليم
الفالمندي البلجيكي في عام  1976الطالع اجلمهور
في بلجيكا على آلية عمل األمم املتحدة ومبادئ
التعاون الدولي وكيفية معاجلة منظومة األمم
املتحدة للقضايا العاملية املعاصرة وحلها.

ب��واب��ة ل��ل��ط��ائ��رات وم��ن املخطط أن
يتسع املبنى لعدد  25مليون مسافر
سنويا ووفق أعلى مستوى اخلدمات
وأحدثها.يذكر أنه كان في استقبال
الوزير الروضان خالل اجلولة املدير
العام ل�لادارة العامة للطيران املدني
املهندس يوسف الفوزان ومهندسون
م��ن ال��ط��ي��ران امل��دن��ي وممثلو وزارة
األش��غ��ال امل��ش��رف��ون على امل��ش��روع
إض���اف���ة إل����ى م��س��ت��ش��ار امل���ش���روع
(فوستر) والشركة املنفذة (ليماك).

الروضان أثناء اطالعه على مراحل التنفيذ

أكدت أن سموه أرسى املكانة العاملية املرموقة لكويتنا الغالية

عايدة السالم :تكرمي أمير البالد شهادة حق
مبسيرته احلافلة بالعطاءات اإلنسانية
عبرت الشيخة عايدة سالم العلي
رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ
سالم العلي للمعلوماتية ع��ن عميق
فرحتها وعظيم س��روره��ا بالتكرمي
االستثنائي ال��ذي حصل عليه صاحب
السمو الشيخ صباح األحمد أمير البالد
من البنك الدولي.
وأعربت عن بالغ الفخر واالعتزاز
ب��ق��ي��ادة س��م��وه اإلن��س��ان��ي��ة ،ومكانته
العاملية التي تبوأها بجهوده الدؤوبة،
وسياساته احلكيمة ،وعطاءاته املتميزة
وجناحاته املشهودة ،ورؤاه الكرمية،
واهتمامه بالثروة البشرية في دعم
التنمية والتطوير.
جاء ذلك في تصريحها بهذا الشأن،
مضيفة أن ه��ذا ال��ت��ك��رمي ش��ه��ادة حق
مبسيرته احلافلة بالعطاءات اإلنسانية
والتنموية وسجله الناصع في العمل
السياسي واملجتمعي ،وب��ذل��ك توج

أميرا ً للتنمية والسالم ،وقائدا للعمل
اإلنساني ،بإقرار أعلى املنظمات الدولية
والهيئات األممية.
وأك��دت أن صفحات التاريخ تزهو
م��ع أه���ل ال��ك��وي��ت ب��اس��م س��م��وه ال��ذي
ع�لا ف��ي آف��اق اإلنسانية ،وارت��ف��ع في
فضاء العاملية ،ومأل أسماع الكون في
أن��ح��اء امل��ع��م��ورة ،فأعماله التنموية،
وأياديه اخليرية ،وحكمته السياسية،
أثمرت حياة كرمية لكثير من الشعوب
املنكوبة ،وأح��ي��ت األم��ن وال��س�لام في
عديد من الدول القريبة والبعيدة وبهذا
وذاك أرسى  -صاحب السمو  -قواعد
راسخة لكويتنا الغالية كي تتبوأ هذه
املكانة املرموقة ف��ي احمل��اف��ل الدولية
واملنظمات العاملية.
وبينت أن سموه يعمل لإلنسانية
دون النظر إلى عرق أو جنس أو لون أو
معتقد ،وهو بذلك بعث األمل والتفاؤل

الشيخة عايدة سالم العلي

ف��ي الشعوب ال��ت��ي وص��ل��ت مبادراته
اخليرية والتنموية إلى بالدهم ،ورسخ
مفاهيم املودة واحملبة وأواصر التعاون

والتكافل بني املجتمعات.
وذ ّك��رت مبساهمات سموه السخية
وم��ب��ادرات��ه العديدة إلغاثة املنكوبني
واحملتاجني في شتى بقاع املعمورة،
إضافة إلى دوره البارز في نزع فتيل
ال��ت��وت��رات ووأد اخل�لاف��ات والتقريب
بني وجهات النظر املتباعدة ،والعمل
على ترسيخ األمن االجتماعي والسالم
الدولي.
واختتمت الشيخة ع��اي��دة السالم
تصريحها قائلة :ونحن إذ نذكر بعض
مآثر صاحب السمو لتشرق نفوسنا
مب��زي��د م��ن ال��وف��اء وامل����ودة لسموه،
ولنرفع إلى مقامه السامي ما يستحق
من التهاني الصادقة يحدونا األمل إلى
رؤيته يرفل بأثواب الصحة والعافية
دائما ً ،ويستظل بأفياء الرفعة والتكرمي
في احملافل الكونية مرّات ومرّات ،وعلم
الكويت يرفرف عاليا ً في بقاع العالم.

نفذها فريق الطوارئ خالل مارس املاضي

العنزي :بلدية العاصمة رفعت وأزالت  575إعالن ًا مخالف ًا
كشفت إدارة العالقات العامة في
بلدية الكويت ع��ن االجن����ازات التي
حققها فريق ال��ط��وارئ بفرع بلدية
محافظة العاصمة خالل شهر مارس
املاضي والتي أسفرت عن رفع وإزالة
 575إعالن .
وف��ي ه��ذا الصدد أك��د رئيس فريق
ال���ط���وارئ ب��ف��رع ب��ل��دي��ة محافظة
العاصمة زيد العنزي أن املفتشني قد
قاموا بتحرير  91مخالفة وتوجيه
 65ان��ذار وتنبيه  ،مؤكدا ً على أنه مت
اخ�ل�اء  14م��ن ال��ب��ق��االت وامل��ع��ارض
واحلضانات .
وأضاف العنزي بأنه قد مت حترير
 7مخالفات بناء طبقا للقرار الوزاري
 206لسنة  2009ب��االض��اف��ة إل��ى
حترير 22مخالفة نظافة طبقاً للقرار
الوزاري  190لسنة  ، 2008إلى جانب
حترير  12مخالفة للباعة اجلائلني
مبشاركة اللجنة الرباعية.
وتابع العنزي بالقول بأن إجمالي
الشكاوى التي مت استقبالها والتعامل
م��ع��ه��ا م���ن خ��ل�ال اخل����ط ال��س��اخ��ن
“ ”1855555التابع لفريق الطوارئ
قد بلغت  66شكوي .
ولفت العنزي إل��ى أن املفتشني قد
قاموا بتوجيه  11إن��ذارداخ��ل العقار
طبقا للقرار الوزارئ  206لسنة 2009
و  13انذارتعدى على امالك الدولة طبقا ً
للمرسوم بقانون  105لسنة ، 1980
و 20تنبيه تعدي على ام�لاك الدولة
طبقا لالئحة الزراعة  172لسنة 2007
إل��ى ج��ان��ب توجيه  7إن����ذارات طبقا

زيد العنزي

للمرسوم بقانون  125لسنة 1992
في شأن حظر سكن غير العائالت في
السكن اخلاص والنموذجى”العزاب”
فضال عن إخالء  6بقاالت  8 ،معارض
طبقا للمادة  25من ال��ق��رار ال��وزاري
 206لسنة . 2009
وأوضح العنزي بأنه قد مت توجيه
 14تعهدا وفق الئحة احملالت العامة
واملقلقة للراحه إل��ى جانب ترحيل
50مخالفة إلى مكتب مدير الفرع .
وأشار إلى أنه قد مت التعامل مع 7
شكاوى لسكن عزاب وإتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقهم .
واختتم العنزى تصريحه قائالً بأن
املفتشني بالفريق قاموا برفع وإزالة
575اعالن من الشوارع وامليادين طبقا
للقرار الوزاري  172لسنة .2006
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