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صاحب السمو استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والخالد

األمير هنأ الكريوين بانتخابه أمينًا عامًا الحتاد احملامني العرب:
مبعث فخر وجتسيد ملكانة الكويت العالية ودورها الرائد

املبارك استقبل وزير خارجية التفيا ورئيس »املراقبني املاليني«

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ولــي العهد الشــيخ نواف 

األحمد. 
كما استقبل سموه بقصر 
بيــان صباح أمــس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل سموه بقصر 
بيــان صبــاح أمس ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
كما استقبل سموه بقصر 
بيــان صباح أمــس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ 

صباح اخلالد. 
إلى ذلــك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 
رئيــس جمعيــة احملامــن 

اســتقبل ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وبحضور النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجيــة الشــيخ صبــاح 
اخلالد فــي قصر بيان أمس 

الكويتيــة ناصر الكريوين 
عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيــه مبناســبة انتخابه 
أمينا عامــا الحتاد احملامن 
العرب فــي دورته القادمة، 

وزيــر خارجيــة جمهورية 
التفيــا الصديقــة ادغــارس 
رينكيفيكس والوفد املرافق له 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضــر املقابلــة رئيــس 
ديوان ســمو رئيس مجلس 

مؤكدا سموه أن حصول أحد 
أبنــاء الوطــن العزيز على 
الكبيــرة بتولي  الثقة  هذه 
هــذا املنصــب الرفيــع هو 
مبعث فخر واعتزاز للجميع 

الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 
الســفير  لشــؤون أوروبــا 
وليد اخلبيزي وسفيرنا لدى 
أملانيــا االحتادية  جمهورية 
واحملال الى جمهورية التفيا 

العالية  وجتســيد للمكانة 
التــي حتظــى بهــا الكويت 
ودورهــا الرائد في مختلف 
احملافل واملنظمات العربية 
واالقليمية والدولية، متمنيا 
ســموه لــه دوام التوفيــق 

والنجاح.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة الى رئيــس جمعية 
احملامــن الكويتيــة ناصر 
الكريويــن ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
انتخابه أمينــا عاما الحتاد 
احملامن العــرب في دورته 
القادمة، متمنيا ســموه له 
كل التوفيق والسداد في أداء 

مهام منصبه الرفيع.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

منذر العيسى.
كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبــارك في قصر بيان أمس 
رئيس جهاز املراقبن املالين 

عبدالعزيز دخيل الدخيل.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال وزير خارجية التفيا ادغارس رينكيفيكس 

م.أحمد احلصان يقدم شرحا عن مشاريع الطرق في جنوب السرة

سمو رئيس الوزراء مستقبال عبدالعزيز الدخيل 

أكد خالل لقاء أهالي جنوب السرة أن المشروع ستشرف عليه هيئة الطرق

املطوع: حددنا مسار السكة احلديد وننسق إلزالة معوقاتها
فرج ناصر

أكد وزير األشغال العامة 
ان  املطــوع  م.عبدالرحمــن 
الهيئــة العامة للشــراكة بن 
القطاعــن العــام واخلــاص 
تعمل على حتضير الشروط 
املرجعية اخلاصة مبشــروع 
الســكة احلديد لطرحه على 
املســتثمرين العاملين، وذلك 
بعد أن مت االنتهاء من حتديد 
املسار اخلاص به والتنسيق 
مع اجلهات املعنية في الدولة 
إلزالــة املعوقــات التــي متر 
في املســار احملــدد. وأضاف 
املطوع، خــالل لقائــه أهالي 
منطقة جنوب الســرة مساء 
أول مــن أمــس الســتعراض 
مشاريع الطرق اجلديدة املزمع 
تنفيذها في املنطقة بحضور 
النواب سعدون حماد ود.وليد 
الطبطبائــي ومحمــد الــدالل 
واحمد الفضل وعدد كبير من 
املواطنن، أن املشروع سيطرح 
في الربع األول من العام القادم 
وستكون الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري هي اجلهة املشرفة 
عليه. وعن اللقاء، قال إن الهدف 
منه إطالع أهالي املنطقة على 
املشاريع الثالث التي تعتزم 
األشغال تنفيذها وما قد يترتب 
عليها مــن إزعاج لهم نتيجة 
حجم األعمال في املنطقة إلى 
جانــب الرغبة في االســتماع 
الى مقترحاتهم ومالحظاتهم 
حول التصاميم التي وضعتها 

الوزارة لتلك املشاريع.
إلــى أن  وأشــار املطــوع 
املزمــع  الطــرق  مشــاريع 
تنفيذهــا في جنوب الســرة 
تتضمن العديد من اجلســور 
إلــى جانــب تطويــر املداخل 
فــي  واملخــارج خصوصــا 
املنطقة احمليطة مبستشــفى 
جابر ومنطقة االســتخدامات 
احلكومية، مبينا ان التصميم 
راعى أن تضمــن تلك الطرق 
انسيابية احلركة املرورية دون 
إزعاج او تضييق على أهالي 
املنطقة خصوصا للمتجهن 
إلى املؤسسات احلكومية في 
املنطقة. ولفت إلى أن الوزارة 
ستضع املقترحات التي طرحت 
من قبل النواب واالهالي محل 
االهتمام والدراسة، مؤكدا انها 
ســتأخذ بــأي اقتــراح يخدم 
املواطنــن شــريطة أال يكون 

له تأثير على املشروع.

3 مشاريع
مــن جانبه، اســتعرض 

الوكيــل املســاعد لقطــاع 
الطــرق م.أحمــد  هندســة 
احلصان تفاصيل املشاريع 
املزمــع تنفيذهــا  الثالثــة 
لتطويــر الطرق في منطقة 
الوزارات واجلهات احلكومية 
في منطقة جنوب السرة، من 
اجل تأمن حركــة مرورية 
حرة للوصول الى مستشفى 
الشيخ جابر االحمد ومنطقة 
الوزارات من الطرق السريعة 
املجــاورة وتطوير شــبكة 
الطــرق الداخليــة مبنطقة 
جنوب الســرة، مشيرا الى 
ان السمات البارزة للمشروع 
تتضمــن تعديــالت علــى 
التقاطعات القائمة لتصبح 
تقاطعات ذات حركة حرة، 
اضافــة الــى تصميــم عدد 
من اجلســور واالنفاق، كما 
متت دراسة حتويل اخلدمات 

الرئيسية.
وبن ان املشاريع الثالثة 
متت بها مراعــاة متطلبات 

األهالي، كما مت احلرص على 
تقسيمها ليتم تنفيذها بشكل 
أسرع من طرحها مبشروع 
واحد، الفتا إلى انها تتضمن 
تطوير 3 تقاطعات رئيسية 
تربط منطقة جنوب السرة 
وجسر يربط طريق الدائري 
السادس مبستشفى الشيخ 
جابر و8 جسور علوية و6 
جسور على مستوى سطح 
األرض و4 أنفــاق و١١ كــم 
تطوير طرق وجسرين مشاة 
وزراعات جتميلية وحتويل 
وحماية اخلدمات مبا في ذلك 

صرف مياه األمطار.

خطوة إيجابية
مــن جهته، قــال النائب 
محمــد الــدالل »ان خطــوة 
األشــغال فــي االلتقــاء مع 
األهالــي قبل بدء املشــروع 
خطوة إيجابية وتساهم في 
االستماع املباشر ملتطلبات 
األهالي واقتراحاتهم«، مؤكدا 

يشــعرون  املواطنــن  ان 
بعبء يومي من االختناقات 
املرورية بحكم موقع الكثير 
من اجلهــات واملؤسســات 

احلكومية القريبة.
ومتنـــــى ان تساهـــــم 
املشاريع املزمع تنفيذها في 
تطوير الطرق ورفع مستوى 
احلركــة املرورية ومعاجلة 
االختناقات اليومية، آمال من 
اجلهات احلكومية األخرى ان 
تقتدي في وزارة االشــغال 
ألخذ مالحظات املواطنن في 

املشاريع املعتزم تنفيذها.
من جانبه، اعتبر النائب 
سعدون حماد املشاريع التي 
مت استعراضها مشاريع جيدة 
إال أن مشــكلتها تكمــن في 
املدة الزمنية الطويلة التي 
تستغرقها، مطالبا األشغال 
بتســريع عمليــة تنفيــذ 
االعمال اخلاصة باملشاريع 
خصوصا ان املنطقة تضم 

كثافة مرورية كبيرة.

)محمد هنداوي( م.عبدالرحمن املطوع والنواب سعدون حماد ود.وليد الطبطبائي ومحمد الدالل وأحمد الفضل خالل لقاء أهالي جنوب السرة  

الدالل: االستماع 
ملالحظات 

املواطنني يحسن 
تنفيذ املشاريع

حماد: تسريع 
تنفيذ املشروعات 

يخفف العبء 
عن املواطنني

فرج ناصر
 

أكد مصدر مطلع بوزارة األشغال أن م.عبدالرحمن 
املطوع أمر بتسييل 13 كفالة بإجمالي مبلغ 33 مليون 

دينار حتصيل ملستحقات الوزارة لدى العديد من 
املقاولني وشركات املقاوالت املتأخرة بتنفيذ مشاريع 
الوزارة.  وأضاف أن هناك شركات ومقاولني منتهية 

عقود عملهم مع الوزارة منذ فترة طويلة وبالتالي البد 
من استرداد حقوق وأموال الوزارة كحق قانوني لها 

وبالتنسيق مع جهات رقابية وكذلك بالتنسيق مع إدارة 
الفتوي والتشريع.  وأشار املصدر إلى أن الوزارة 

مستمرة بتحصيل مستحقاتها لدى اجلهات واملقاولني 
وشركات املقاوالت ذات الصلة مبشاريع الوزارة.

حتصيل 33 مليون دينار 
من املقاولني املتأخرين

اخلالد بحث مع رينكفيكس تعزيز العالقات الثنائية

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك 
ووزراء اخلارجية والدفاع والداخلية والدعيج

الكويت والتفيا وّقعتا اتفاقيتني للتعاون 
االقتصادي واإلعفاء من التأشيرة لـ 3 فئات

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس االمة مرزوق 
الغامن. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك .
واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح 
أمس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد. 
واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح 

أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ محمد اخلالد. 

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 
خالد اجلراح.  كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد بقصر بيان أمــس رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 

الشيخ مبارك الدعيج.

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشــيخ صباح اخلالد أمس 
األربعــاء وزيــر خارجيــة جمهوريــة التفيا 
الصديقــة ادغار رينكفيكس وذلك مبناســبة 
زيارته الرســمية إلى البــالد.ومت خالل اللقاء 
بحث سبل تعزيز عالقات الصداقة التي جتمع 
الكويــت مع جمهورية التفيا الصديقة في كل 
املجــاالت وعلى مختلف األصعــدة، كما متت 
مناقشة مجمل مستجدات القضايا ذات االهتمام 

املشترك على الساحتن اإلقليمية والدولية.
واختتم اللقاء بالتوقيع على اتفاقيتن بن 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية التفيا األولى 
اتفاقية خاصــة بالتعاون االقتصادي والفني 
بن البلدين والثانية بشأن اإلعفاء من تأشيرة 
الدخول حلملة جوازات السفر الديبلوماسية 

واخلاصة واخلدمة.
ووقع على االتفاقيتن عن اجلانب الكويتي 

النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية في حن وقعهما عن اجلانب الالتفي 
ادغــار رينكفيكس وزيــر خارجية جمهورية 

التفيا.
وأقام الشيخ صباح اخلالد مأدبة غداء رسمية 

على شرف الضيف الكرمي والوفد املرافق.
حضــر اللقــاء ومأدبة الغــداء نائب وزير 
اخلارجيــة خالــد اجلــاراهلل ومســاعد وزير 
اخلارجية لشؤون أوروبا السفير وليد اخلبيزي 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون املراسم السفير 
ضاري العجران وسفيرنا لدى جمهورية أملانيا 
االحتادية منذر العيسى ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
باإلنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار 

املسؤولن في وزارة اخلارجية.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ خالد اجلراح 

الشيخ صباح اخلالد وادغار رينكفيكس لدى توقيع االتفاقيتني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

عبر سهرة تثقيفية حتت شعار »كما أنا«

»تقبل« احتفت باليوم العاملي للتوعية 
بالصحة النفسية مبشاركة فنانني وأدباء

حنان عبدالمعبود

ضمــن أنشــطة احلملــة 
الوطنية للتوعيــة بالصحة 
النفســية )تقبــل( للســنة 
الرابعة على التوالي، وفي اطار 
احياء اليوم العاملي للتوعية 
النفســية، نظمت  بالصحــة 
احلملة سهرة تثقيفية توعوية 
حتت شعار »كما أنا«. وأكدت 
سميرة املطيري، أحد أعضاء 
احلملــة، أن هــذه االحتفالية 
جاءت احتفاء بالفن واملوسيقى 
والــذات »وهي فعالية مميزة 
مبشــاركة فنانن وأدباء مثل 
حنان السعيد وجورج طرباي 
وليلى علي وعال اخلفش حيث 
تعرف عليهم احلضور »كما 
هم«، باالضافة الى مشــاركة 
د.كــرت ديكســون من خالل 

عزف موسيقي حي.
وأضافت: تهدف احلملة إلى 
توعية أفراد املجتمع الكويتي 
بالقضايا اخلاصــة بالصحة 
النفســية مــن أجــل تقليــل 
الوصمة )الصورة السلبية( 
املتصلة باألشخاص املصابن 
باالضطرابات النفسية، وإزالة 

العديــد من األفكار الشــائعة 
واخلاطئة عن املرض النفسي 
والعالج النفسي، إضافة إلى 
نشر وتعزيز النظرة اإليجابية 
للصحة النفسية، والتي هي 
املدخــل لتقبــل لألشــخاص 
املصابن باالضطرابات النفسية 
داخل املجتمع، مشيرة الى أن 
هذا العام يعد املوســم الرابع 
حلملة تقبــل، ويتضمن هذا 
املوسم مجموعة من احملاضرات 
التوعوية والتي حققت جناحا 
متواصال للسنة الرابعة على 
التوالــي، والتي يلقيها أطباء 
بالصحــة  ومتخصصــون 

النفسية، وتســتهدف جميع 
مــدارس املرحلة الثانوية في 
الكويت لكال اجلنسن، مستهلة 
مبدارس منطقة مبارك الكبير 
التعليمية، لتغطي بعدها جميع 
مناطــق الكويــت التعليمية 
إضافة للتعليــم اخلاص مبا 

يقارب ١5٠ مدرسة.
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