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صفر قام بجولة تفقدية للمشروع

»األشغال«: إنجاز 60% من مشروع الدائري األول 
واالنتهاء من المرحلة األولى يوليو 2011

افتتاح جسر الش�هداء الواقع خلف مجلس األمة في سبتمبر 

أعلن الوكيل المس���اعد لش���ؤون الطرق في 
وزارة االش���غال العامة م.حسين المنصور ان 
نسبة االنجاز في مشروع طريق الدائري االول 
المرحلة االولى بلغ���ت حتى اآلن 60% متوقعا 

االنتهاء من هذه المرحلة في يوليو 2011.
وأضاف المنصور ل� »كونا« � بعد جولة تفقدية 
لوزير االش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر للمشروع لالطالع والوقوف 
على س���ير أعماله � ان سبتمبر المقبل سيشهد 
افتتاح جزء من المشروع )جسر الشهداء( الواقع 

خلف مجلس االمة.
وذكر ان مستش���ار المش���روع قدم للوزير 
صفر خالل جولته عرضا مرئيا لمراحل تنفيذ 
المشروع ومدى مطابقته للبرنامج الزمني للتنفيذ، 
مضيفا ان الوزير طالب المقاول ومدير المشروع 
بدفع العمل واالستعجال والحرص على تنفيذ 

المشروع.
وقال ان الوزير صفر اس���تمع الى العوائق 
التي تواجه المقاول وسبل تذليلها إلتمام سير 
االعمال بسهولة ويسر ودون عرقلة واستعداد 

الوزارة لبذل المستطاع لتسهيل ذلك.
وأفاد بأن مقاول العقد اشار الى امكانية فتح 
بعض اجزاء المش���روع قبل تاريخ االنجاز في 
13 يوليو 2011 حيث يمكن فتح جزء من شارع 
الشهداء في شهر سبتمبر المقبل ثم دوار بوابة 
الجهراء ثم باقي الطرق في المشروع تباعا مع 

نهاية المشروع.
وذكر المنصور ان المقاول سيزيد عدد العاملين 
في المشروع لإلسراع في إنهائه في المدة الزمنية 
المحددة، مبينا ان المشروع كلف حتى اآلن 14 
مليون دينار من القيمة االجمالية البالغة 28.7 

مليونا.
وأكد انه تم االنتهاء من جميع اعمال البنية 
التحتية للمش���روع، مبينا ان االعمال المتبقية 
هي اعمال رئيس���ية وأعمال فوق سطح االرض 
كتركيب الجسور التي تستغرق وقتا أقل وتحتاج 

الى تكلفة اعلى.
وقال ان الوزير صفر أبدى استعداده للتنسيق 
مع ال���وزارات ذات الصلة لإلس���راع في انجاز 

المشروع في الوقت المحدد.

د.فاضل صفر يستمع إلى شرح م.حسني املنصور

جانب من اعمال التطوير في دوار الشيراتون

أشاد بالعالقات بين البلدين وبدعم الصندوق الكويتي للتنمية

القائم باألعمال األفغاني: 18 ألف مواطن أفغاني
 في الكويت مسجلون بالسفارة ولديهم إقامات صالحة

النادي العلمي نّظم رحلة إلى المركز العلمي

محافظ الجهراء التقى سفير نيبال
استقبل محافظ اجلهراء الش���يخ مبارك احلمود مبكتبه في 
ديوان عام احملافظة السفير مادهوبان باودل � سفير جمهورية 
نيبال، مبناسبة توليه مهامه كسفير لبالده لدى الكويت، ورحب 
احملافظ بالس���فير متبادال معه األحاديث الودية، والتي تناولت 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيز وتدعيم 
مقومات التعاون املشترك في مختلف املجاالت وامليادين ملا فيه 
مصلحة شعبي البلدين الصديقني، الى جانب استعراض مختلف 

القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.

 دانيا شومان
نظمت ادارة الفتي����ات بالنادي العلمي رحلة لعضوات الدورات 
الصيفية الى سينما ال� )آي � ماكس( باملركز العلمي ضمن البرنامج 
الترفيهي املصاحب للدورات الصيفية، حيث استمتعت العضوات 
املشاركات مبشاهدة عرض سينمائي خاص بشبه اجلزيرة العربية 
واألماكن احلضارية والسياحية والتراثية في مناطق اململكة العربية 
السعودية، استمتعن خالله بالعرض الشيق والهادف والذي أفادهم 
في معرفة معلومات مهمة عن النهضة العمرانية والعلمية في دولنا 
العربي����ة واخلليجية.وبعدها تناولت العضوات العش����اء في أحد 
املطاعم الراقي����ة وتعتبر هذه الرحلة واحدة من برنامج مكثف من 
الرحالت الترفيهية واملسابقات الثقافية مصاحبة للدورات الصيفية 

وضعتها إدارة الفتيات هذا العام.

اتفقنا مع »الداخلية« على معالجة أمور تتعلق بمواطنين لديهم جوازات س�فر مزورة
 محمد هالل الخالدي

السفير  القائم بأعمال  أش����اد 
األفغاني في الكويت س����يد نبيل 
بالعالق����ة املتمي����زة التي تربط 
الكويت وجمهورية أفغانس����تان 
اإلس����المية الشقيقة، وأثنى على 
دعم الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية للمش����اريع احليوية 
في أفغانس����تان منذ نصف قرن، 
وأضاف خالل مؤمت����ر صحافي 
عق����ده ف����ي الس����فارة األفغانية 
للحديث ع����ن مؤمتر كابل املزمع 
إقامته 20 اجلاري مبش����اركة 80 
دولة ومنظمة ومؤسسة عاملية من 
ضمنها الكويت ممثلة بالصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية، أن 
مؤمتر كابل امتداد ملؤمتر لندن الذي 
عقد في يناير املاضي والذي أقرت 
فيه عدة قرارات النشاء مشاريع 
تنموية في أفغانستان يستفيد منها 
املواطن األفغاني بصورة أساسية، 
وقال نبيل ان املؤمتر سيركز على 
بحث ومناقشة االجراءات التنفيذية 
لتلك املشاريع والتي تصل تكلفتها 
نحو 15 مليار دوالر، وان غالبية 
هذه املش����اريع تصب في تطوير 
البنية التحتية واالنشائية ودعم 
الزراع����ة والصناع����ة، من بينها 
بناء 11 سدا عمالقا لتوفير املياه 
ومحطات توليد الكهرباء ومساكن 
ومشاريع لدعم اخلدمات الصحية 
والتعليمي����ة والبرامج االعالمية 
ودعم الروابط األسرية ومكافحة 
املخدرات ودع����م اجلهود األمنية 
وتطوير مؤسسات الدولة إداريا 
وفنيا من أجل تقدمي خدمات أفضل 
للمواطن����ني، كما تس����تهدف تلك 
املشاريع تطوير النظام القضائي 
والقانوني إضافة إلى مش����اريع 
صناعية تتعلق باستخراج املعادن 
والتي متثل استثمارا ناجحا. وأكمل 
نبيل بأن املش����اركني في مؤمتر 
كابل في 20 من الش����هر اجلاري 
سيناقشون أيضا إجراءات احلكومة 
األفغانية والتزاماتها فيما يتعلق 
مبكافحة الفساد وتأصيل الشفافية 
والرقابة املالية على املصروفات، 
وكذلك سيناقشون الوضع األمني 
واستعمال القوة املشروعة سواء من 
الداخل أو اخلارج، وبحث الوضع 
االقتصادي ألفغانس����تان وسبل 
تطويره والنهوض مبؤسس����ات 
الدولة وجهود احلكومة في حتسني 

أوضاع املواطنني.
وفي رده على سؤال »األنباء« 
حول الوضع األمني في أفغانستان 
عموما وكابل بشكل خاص حيث 
س����يعقد املؤمتر وه����ل الظروف 

األمنية مناس����بة، قال نبيل اننا 
متفائل����ون واألمور ف����ي طريقها 
للتحسن يوما بعد يوم، وأكد أن 
الوضع األمني في كابل يس����مح 
بإقامة هذا املؤمتر وهناك جهود 
أمني����ة مكثفة جتري اس����تعدادا 
حلضور الوفود املشاركة، وقال ان 
حدوث بعض األعمال اإلرهابية لن 
يوقفنا عن التقدم وهي أمور حتدث 
في كل بلد حتى البلدان الكبرى، 
ولو توقفت الدول عن العمل بسبب 
هذه األعمال لتوقفت التنمية في 
جميع بلدان العالم. وحول مشاركة 
الكويت في مؤمتر كابل قال القائم 
بأعمال السفير األفغاني سيد نبيل 
ان العالقة بني الكويت وجمهورية 
أفغانس����تان تعد منوذجا مثاليا 

للعالق����ات املتميزة ب����ني الدول، 
والكويت لها تاري����خ طويل في 
القضايا األفغانية والشعب  دعم 
الكويتي  األفغاني، والصن����دوق 
للتنمية االقتصادية أقام مشاريع 
أفغانستان  تنموية وحيوية في 
منذ نصف قرن حني بدأ بإنش����اء 
الس����كر، والتزال  مصنع النتاج 
املباركة مس����تمرة،  هذه اجلهود 
والرئيس األفغاني حامد كرزاي 
يكن للكويت كل احلب والتقدير 
وقام بزيارة الكويت ثالث مرات 
حتى اآلن. وأكمل بأن هناك أوجه 
تعاون عديدة بني البلدين وعلى 
مختلف املستويات، فهناك تعاون 
على املس����توى الثقافي من خالل 
مؤسسة عبدالعزيز البابطني حلفظ 

التراث الثقافي األفغاني، وتعاون 
م����ع وزارة التعليم العالي حيث 
نرتب حاليا لزيارة وزير التعليم 
العالي من أجل لقاء نظيره الكويتي 
العلمي  التع����اون  لبحث س����بل 
والتبادل الثقافي بني البلدين، كما 
نرت����ب حاليا لزيارة وزير العدل 
والشؤون االسالمية من أجل بحث 
سبل التعاون على هذا املستوى، 
وعلى املستوى االقتصادي هناك 
قرابة عشر ش����ركات كويتية مت 
أفغانستان وتقوم  تسجيلها في 
باالس����تثمار ف����ي بالدنا بصورة 
ناجحة سواء في مجال االستشارات 
الفنية أو املش����اريع االنش����ائية 
واخلدمية وغيرها. وأكد نبيل أن 
احلكومة األفغانية تؤكد دائما على 

تسهيل إجراءات دخول املستثمرين 
الكويتيني إلى أفغانستان ونؤكد 
للجميع أن احلصول على الڤيزا 
واألوراق الالزم����ة يتم في نفس 
الي����وم. وحول جه����د احلكومة 
األفغانية في مكافحة الفساد قال 
نبيل ان احلكومة قطعت شوطا 
طويال في هذا االجتاه ولدينا إدارة 
على درجة عالية من الكفاءة تقوم 
منذ فترة بجهود كبيرة ملكافحة 

الرشوة والفساد اإلداري.
ف����ي إحدى  وحول ما نش����ر 
الصحف عن عزم وزارة الداخلية 
عمل بصمة جلميع املواطنني األفغان 
املتواجدين في الكويت قال نبيل 
انني التقيت بكبار املسؤولني في 
وزارة الداخلية لبحث هذا املوضوع 
مشيرا إلى أن القول بأن املواطنني 
األفغان ل����م يقوموا بعمل بصمة 
غير صحيح، فكل األفغان لديهم 
بصمة قبل احلصول على االقامة، 
وأشار إلى أن في الكويت قرابة 18 
ألف أفغاني متواجدين منذ قرابة 
نصف قرن في الكويت، وهم جميعا 
الس����فارة ولديهم  مسجلون في 
إقام����ات صاحلة وتت����م متابعة 
أمورهم بص����ورة منتظمة، وأكد 
على إيجابية اللقاء مع املسؤولني 
في وزارة الداخلية وأن هناك عدة 
خطوات مت االتفاق عليها من أجل 
املتعلقة  األم����ور  معاجلة بعض 
املواطنني مم����ن لديهم  ببع����ض 
جوازات س����فر مزورة، وقال ان 
االحصائيات الرس����مية تؤكد أن 
املواطنني األفغان هم األقل نسبة في 
ارتكاب اجلرائم من بني اجلاليات 

األخرى.

املشاركات في الرحلة
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4 ماليين دينار من الصندوق الكويتي 
لتمويل مشروع جامعة في غامبيا

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية توقيعه اتفاقية قرض في مدينة باجنول 
في جمهورية غامبيا يقدم الصندوق مبقتضاها 
قرضا مقداره 4 ماليني دينار )نحو 14.4 مليون 
دوالر( لالس��هام في متويل مشروع جامعة 

غامبيا.
وذكر بي��ان صحافي للصندوق ان وزير 
املالية محم��د فون وقع اتفاقية القرض نيابة 
عن الصرف الغامبي في حني وقعها نيابة عن 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

نائب املدير العام حمد العمر.

واضاف البيان ان املشروع يهدف الى دعم 
التنمية االجتماعية واالقتصادية في غامبيا من 
خالل توفير بنية حتتية وتس��هيالت جديدة 
فضال عن االرتقاء مبستوى الدرجات العلمية 
في اجلامعة اجلديدة حتى ميكن تلبية الطلب 

احمللي واإلقليمي على التعليم العالي.
وبتوقيع هذه االتفاقية يكون الصندوق قد 
قدم جلمهورية غامبيا 10 قروض حيث انه سبق 
ان قدم لها 9 قروض بلغت قيمتها االجمالية 
نحو 22.8 مليون دينار )نحو 82 مليون دوالر( 

لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة.

القائم بأعمال السفير األفغاني سيد نبيل خالل املؤمتر الصحافي   )سعود سالم(


