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االثنني ٢٣ ابريل ٢٠١٨

تهنئة الرئيس ميغيل دياز كانيل بانتخابه رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في كوبا
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس مجلس 
الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة انتخابه من 
قبل اجلمعية الوطنية رئيسا ملجلس الدولة ومجلس الوزراء، متمنيا سموه له موفور والعافية وكل التوفيق 
والسداد وللعالقات الوطيدة بني الكويت وجمهورية كوبا الصديقة املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقيتي 
تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو استقبل الغانم والمبارك ومشعل األحمد وناصر صباح األحمد والرومي والمنفوحي واطلع على مشاريع البلدية وإجراءات تحسين بيئة األعمال

األمير: مشاريع البلدية ستشكل نقلة حضارية للكويت

سمو األمير مستقبال الشيخ ناصر صباح األحمد

صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ جابر املباركصاحب السمو األمير الشيخ صباح احلمد مستقبال الشيخ مشعل األحمد

اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الســيف صباح أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
كما استقبل سموه بقصر 
الســيف صباح أمس ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك. 
كما استقبل سموه نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 

مشعل األحمد.
واستقبل ســموه النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر 

صباح األحمد.
كما استقبل صاحب السمو 
في قصر الســيف ظهر أمس 
وزير األشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية حسام الرومي 
ومديــر عام البلدية م. أحمد 
املنفوحي، حيث أطلعا سموه 
على أهم املشاريع احليوية 
واملستقبلية وما وصلت إليه 
من مراحل متقدمة باإلجناز، 
وكذلــك املشــاريع الداعمــة 
للشباب وأصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة والتي 
تســاهم في تنمية االقتصاد 
احمللــي وتوفيــر بيئة عمل 

مناسبة لهم.
هذا، وقد أثنى سموه على 
دور البلديــة والقائمني على 

هذه املشاريع والتي ستشكل 
نقلــة حضاريــة فــي مجال 
املشــاريع الكبــرى للكويت 
وما توليه من اهتمام للشباب 
لتحقيق طموحاتهم بتنمية 
وطنهم، متمنيا ســموه لهم 

دوام التوفيق والسداد.
حضر املقابلة وزير شؤون 
الديــوان األميــري باإلنابــة 

الشيخ محمد العبداهلل. 
هذا، وقال وزير األشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
حسام الرومي عقب اللقاء إنه 
مت اطالع صاحب السمو على 
مشاريع البلدية واإلجراءات 
التي قامت بها لتحسني بيئة 

األعمال.
وأوضــح الرومي أنه قام 
أيضــا باطالع ســموه على 
اجلهود اجلاريــة الختصار 
اإلجراءات التي كانت تتطلب 
فترة زمنية تستغرق أشهرا 
إلصدار التراخيص وشهادة 

األوصاف وإيصال التيار.
هــذه  إجنــاز  أن  وأكــد 
ال  اآلن  بــات  اإلجــراءات 
يســتغرق أكثر مــن يومني 
أو ثالثة أيــام بفضل جهود 
القائمني على البلدية، مبينا 
انه سيتم مستقبال اختصار 
الكثير من اإلجراءات تسهيال 

وحتسينا لبيئة األعمال.
وأفــاد الرومي بأنه أطلع 

أيضا على مشــروع )ميناء 
التــي  واملرحلــة  مبــارك( 
وصل إليها وفتــرة اإلجناز 
املســتقبلية ومدة االنتهاء، 
معربــا عــن أملــه أن يكون 
ميناء كبيرا على ثالث مراحل 
يستوعب مليونا و٨٠٠ ألف 

حاوية سنويا. 
من جهته، أكد املدير العام 
للبلديــة م.أحمــد املنفوحي 
في تصريــح مماثل أن ثناء 
سمو على دور البلدية »دافع 
حقيقي« ألداء مســؤولياتها 

على أكمل وجه.
إنــه   وقــال املنفوحــي 
مت خــالل اللقاء اســتعراض 
إجنازات البلدية خالل السنة 
املاضية و»منها إحياء مشاريع 
كانت متوقفة مثل مشــروع 
عبــداهلل  شــارع  تطويــر 
األحمــد ومشــروع تدويــر 
النفايات الصلبة ومشــروع 
برايح سالم ومشروع سوق 
إجنــاز وهي مشــاريع لدعم 
الشباب ومن يقوم بإدارتها 
أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة«.
وأضــاف أن هنــاك خطة 
مدتهــا ســنتان تهــدف الى 
ذاتــي  »اكتفــاء  حتقيــق 
الى انه  للميزانية« مشــيرا 
مت اطالع ســموه ايضا على 

تقليص عقود النظافة.

ســموه كذلك على املشاريع 
املستقبلية مثل )برايح سالم( 
قائال إن إنشــاء وإجناز مثل 
هذه املشاريع التي تهم قطاع 
الشباب »مجرد جتربة وإن 
شــاء اهلل إذا جنحت سوف 
يعمم مشــروع االجناز على 
فــي  االخــرى  احملافظــات 

املستقبل«.
وأضاف انه اطلع صاحب 
الســمو على مشروع املطار 
واملرحلة التــي وصل إليها، 
مبينا أن هذا املشــروع »من 
بني اهتمامات صاحب السمو 
ويهم الكويت بصفة خاصة«.
وقــال ان املطــار اجلديد 
سيستوعب ٢5 مليون راكب 
ســنويا وكما هــو مدون في 
العقــد، فــإن املشــروع »من 
املفتــرض أن يكتمــل فــي 
أغســطس عــام ٢٠٢٢ لكــن 
وبالتعــاون مــع الشــركة 
املنفذة سينتهي العمل بإذن 
اهلل في شهر مايو عام ٢٠٢١ 
كما أفادت شــركة )اإلمياء( 
نظرا لالستعجال في التنفيذ 
حسب رغبة صاحب السمو 

في سرعة اإلجناز«.
وذكر الرومي انه سيتابع 
املوضوع من جانبه »مباشرة« 
متوقعــا ان ينجــز في فترة 

زمنية اقصر من املفترض.
وأوضح انه اطلع سموه 

الرومي: اختصار مدة 
إصدار التراخيص 

وشهادات األوصاف 
وإيصال التيار

إلى يومني
أو ثالثة فقط

األمير اطلع على 
مشاريع املطار وميناء 

مبارك وبرايح سالم 
وسوق إجناز وعدد 

من املشاريع الداعمة 
للشباب

املنفوحي: ثناء األمير 
على دور البلدية دافع 

حقيقي لإلجناز

الكويت تستنكر وتدين الهجوم االنتحاري في كابول

رئيس الوزراء استقبل مشعل األحمد

النائب األول استقبل سفير بريطانيا ووفداً أميركياً

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد أشرف غني رئيس 
جمهورية أفغانستان اإلسالمية الصديقة، أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا الهجوم االنتحاري الذي استهدف مركزا 
لتسجيل الناخبني في العاصمة كابول وأسفر عن 
سقوط العشرات من الضحايا واملصابني، سائال 
ســموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته وأن مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت 

وإدانتها الشديدة لهذه األعمال اإلرهابية اآلثمة 
التي تستهدف أرواح األبرياء اآلمنني واملنافية لكل 
الشرائع والقيم اإلنسانية. وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
محمد أشرف غني، ضمنها سموه خالص تعازيه 
االنتحاري،  الهجوم  وصادق مواساته بضحايا 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

استقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك في قصر السيف أمس 

أخاه نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد.

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد، سفير 
اململكة املتحدة لدى البالد مايكل دافنبورت، ومت 
خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية، ومناقشة أهم 
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، وقد 
أشاد معاليه بعمق العالقات الثنائية بني البلدين.  
كما استقبل الشيخ ناصر صباح األحمد أمس 

العســكري األميركي  التعاون  رئيس مكتب 
اجلنرال سانت كلمنتي والوفد املرافق، وتضمن 
اللقاء مناقشة أهم األمور واملوضوعات املتعلقة 
بالتعاون العسكري بني البلدين. حضر اللقاء 
رئيــس األركان الفريق الركن محمد اخلضر 
وآمــر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح 

الصباح.

ملشاهدة الڤيديو
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خالل ملتقى األكاديمية العربية األلمانية للعلماء الشباب في العلوم واإلنسانيات

اخلالد: حريصون على تعزيز التعاون مع أملانيا في جميع املجاالت
عاطف رمضان

أشاد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد بالتعاون 
العلمــي القائم بــني الكويت 
وأملانيا الذي بدأ منذ نشــوء 
الدولــة احلديثــة فــي عصر 
االســتقالل وجتذر في مطلع 
الثمانينيــات مــن خالل عدة 
مشاريع علمية رائدة في مجال 
الطاقة الشمسية وحتلية املياه 
بالتعاون بــني معهد الكويت 
لألبحاث العلمية ونظرائه من 
املؤسسات العلمية األملانية.

جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
أمــس فــي مكتبــة الكويــت 
الوطنية خالل فعاليات امللتقى 
العربية  السنوي لألكادميية 
األملانية للعلماء الشباب في 
الذي  العلــوم واإلنســانيات 
الكويت  تستضيفه مؤسسة 
للتقدم العلمي ويستمر حتى 
٢5 اجلاري، وذلك بحضور 4٨ 
عضوا وإداريا من األكادميية 
من العرب واألملان ملناقشــة 
التقارير الســنوية ألنشــطة 
فــي  والنظــر  األكادمييــة 

مشاريعها املستقبلية.
وأكد اخلالد أهمية امللتقى 
في تعزيز التعاون املشــترك 
فــي ميادين البحــث العلمي 
في جميع التخصصات، وفي 
تعزيز الروابــط بني العلماء 
والباحثني الشباب ومد جسور 

واألملان ممن هــم في مرحلة 
مبكرة من مهنتهم األكادميية 
لتعزيز التعاون البحثي بني 
الكويــت وأملانيــا وكذلك مع 
الدول العربية األخرى في تقدمي 
األبحاث والسياسات والعلوم 
والتعليــم عبــر تخصصات 
العلوم واإلنســانيات. وقال 
ان تنظيم مثل هذه الفعاليات 
العلميــة يأتــي ضمن أهداف 
اجلديــدة  االســتراتيجية 
للمؤسسة ٢٠١7 - ٢٠٢١ التي 
تستند في مضمونها ومحاورها 
األساســية  الرســالة  الــى 
للمؤسسة املتمثلة في حتفيز 
البشــرية  القــدرات  ودعــم 
واالستثمار في تنميتها، مبينا 
ان االســتراتيجية تستهدف 
إطــالق مبادرات تســعى الى 
املساهمة في بناء قاعدة صلبة 
للعلم والتكنولوجيا واإلبداع 
وتعزيز البيئة الثقافية املمكنة 

لذلك.
هذا، ويشــارك في امللتقى 
العربية األملانية  األكادمييــة 
للعلماء الشــباب في العلوم 
واإلنســانيات وممثلون عن 
مؤسسات أكادميية وبحثية من 
الكويت وعدد من دول العالم 
ونخبة مــن العلمــاء العرب 
ومن الشباب األملاني لتبادل 
اآلراء واألطروحــات حــول 
العديد من القضايا احملورية 
التي تهم الباحثني في العلوم 

واإلنسانيات.

والعلوم، وتشــجيع التعليم 
في ميادين عديدة في العلوم 

التطبيقية واإلنسانية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن 
ينبثق عن هذا امللتقى شبكات 
وثيقــة تصل بني العلماء من 
اجلانبني، وميكنها أن تترجم 
الحقا في مشــاركات باحثني 
كويتيــني مــن الشــباب فــي 
األكادمييــة، ودعم ملشــاريع 
علميــة بحثية مشــتركة بني 
الكويــت وأملانيــا مــن خالل 
األكادمييــة. وأشــاد بالــدور 
الرائد ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمــي فــي دعــم العلــوم، 
وجهودها الدؤوبة في مجال 
العلميــة،  حتفيــز املعرفــة 
وتشجيع التعاون الدولي في 
إطار العلوم واألبحاث، مشيرا 

التواصل الدولي في هذا املجال 
وتطوير العالقات العلمية بني 
الكويت وباقي الدول العربية 
مــن جهــة وأملانيا مــن جهة 

أخرى.
وقــال إن امللتقــى يجمــع 
أســاتذة وباحثني شــبابا من 
أكادميية وبحثية  مؤسسات 
فــي الكويــت، مثــل جامعــة 
الكويــت  الكويــت، ومعهــد 
لألبحاث العلمية، واجلامعات 
اخلاصة، لاللتقاء بنظرائهم من 
الباحثني الشــباب املتميزين 
من الدول العربية الشــقيقة 
وجمهوريــة أملانيا االحتادية 
الصديقة، وذلــك في مجتمع 
دعــم  يســتهدف  تعاونــي 
املشاريع البحثية الرائدة في 
مجاالت األبحاث والسياسات 

إلى أن املؤسســة استطاعت 
عبر مســيرتها احلافلة التي 
تزيد على 4 عقود أن تعكس 
اهتمــام الكويــت املتواصــل 
بالعلــم كونــه الدافــع نحو 
التقدم والرقي بالبشرية على 
مر العصور، وجســرا لبناء 
العالقات وتوطيدها وترسيخ 

التفاهمات بني املجتمعات.
من جانبه، دعا املدير العام 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وعضو املجلس االستشاري 
لألكادمييــة د.عدنان شــهاب 
الدين، أعضــاء اجلمعية الى 
تنظيم ملتقى جمعيتهم العامة 
ومجموعات العمل في الكويت 
للتعريــف باألكادمييــة التي 
تســتهدف إقامــة مجتمع من 
الباحثني املتميزين من العرب 

الشيخ صباح اخلالد ود.حامد العازمي ود.عدنان شهاب الدين والشيخة عايدة سالم العلي وخالد اجلاراهلل
)أحمد علي( ود. فريثجوف مانيل في مقدمة احلضور 

اجلاراهلل استعرض محددات السياسة اخلارجية للبالد
ألقى نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلاراهلل 
أمس محاضرة أمام منتســبي الدورة السادسة في 
معهد ســعود الناصر الصباح الديبلوماسي حتت 

عنوان »السياسة اخلارجية الكويتية«.
 وتطرق اجلاراهلل خالل احملاضرة إلى محددات 
ومنطلقات السياسة اخلارجية الكويتية القائمة على 
4 مبادئ أساســية األولى عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول، والثانية الدعوة إلى حل وتسوية 
النزاعات بني الدول بالطرق السلمية، والثالثة احترام 

سيادة الدول، والرابعة احترام مبادئ وأهداف ميثاق 
األمم املتحدة.

وأكد في هذا الصدد، أن هذه املرتكزات قد أكسبت 
الكويت احترام وتقدير كل دول العالم وساهمت في 
حصولهــا على العضوية غيــر الدائمة في مجلس 
األمن خالل الفترة ٢٠١٨ - ٢٠١9 بدعم وتأييد واسع 

١٨٨ دولة.
وأشاد بدور وجهود صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في رسم السياسة اخلارجية الكويتية 

وحتديد مالمحها، السيما فيما يتعلق بجهود سموه 
الدؤوبة في تعزيز الترابط بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي وفي تعزيز العمل العربي املشترك.
ونوه بحرص سموه رعاه اهلل في تطوير عالقات 
الكويت مع كل دول العالم احملبة للسالم األمر الذي 
اكسب الكويت احترام وتقدير املجتمع الدولي نظرا 
للشفافية واملصداقية التي تتحلى بها في سياستها 
اخلارجيــة عالوة على مقــدار التقدير الكبير الذي 

يحظى سموه من قبل قادة دول العالم.
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الرفاعي: التعاون التدريبي يسهم
في حتقيق إستراتيجية »األمن أوالً«

افتتح وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
 - CPX( م.هاشم الرفاعي مترين مراكز القيادة
نصر ١6( الذي يقام مبشاركة وزارتي الدفاع 
والداخلية واالدارة العامة لإلطفاء وممثلني من 
دول أخرى )جمهورية فرنسا، اململكة املتحدة، 
جمهورية ڤيتنام، جمهورية تركيا، ومملكة 
البحريــن(، مؤكدا أهمية التعاون التدريبي 
بني املؤسسات العسكرية في حتقيق أهداف 
التطوير املنشــودة التــي تضمنتها وثيقة 
األهداف االستراتيجية للحرس الوطني ٢٠٢٠ 

)األمن أوال(.
ورحب الفريق الركن م.هاشــم الرفاعي 
باملشاركني في التمرين، ناقال إليهم حتيات 
القيــادة العليا للحــرس الوطني ممثلة في 
ســمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي، ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد، مشيدا مبشاركتهم في التمرين 
ما يجسد روح التعاون والتنسيق املستمر 

لتبادل اخلبــرات وحتقيــق أقصى درجات 
االســتفادة، ومواكبــة كل املســتجدات على 

املستوى التدريبي.
من جانبه، قال مدير التمرين اللواء الركن 
فالح شجاع فالح إن مترين »CPX - نصر« 
من أهم التمارين التي ينفذها احلرس الوطني 
بالتعاون مع اجلهات العسكرية في الدولة على 
مدار السنوات املاضية لتحقيق التكامل معها، 
مشيرا إلى أن التمرين هذا العام يحاكي عددا 
من التطورات التي تفرضها البيئة اإلقليمية 
احمللية السائدة من ناحية، وما يتناسب مع 
طبيعة الواجبات واملهام التي يقوم باحلرس 
الوطني أو تلك التي من املمكن أن تسند إليه 
مستقبال من ناحية أخرى، مؤكدا ان التمرين 
يهدف إلى صقل مهــارات القادة على جميع 
مستوياتهم في التخطيط وتنفيذ الواجبات 
املســندة للحرس الوطني سواء في اجلانب 

األمني أو املهام الدفاعية.

الفريق الركن م. هاشم الرفاعي يطلع على مخططات التمرين

»نزاهة« تبحث إستراتيجية مكافحة الفساد
بحثــت الهيئــة العامة ملكافحة الفســاد 
الكويتية »نزاهة« أمــس مع ممثلي القطاع 
اخلــاص الــرؤى واملقترحــات حــول اعداد 
وتطبيــق االســتراتيجية الوطنية ملكافحة 
الفســاد.  وقال عضو مجلس األمناء ونائب 
رئيس اللجنة املعنية بإعداد االستراتيجية 
لؤي الصالح لـ »كونا« عقب جلسة حوارية 
نظمتهــا »نزاهــة« إن ٢٣ جهــة اقتصاديــة 
ومالية حضرت اجللسة لبحث اعداد احملاور 

واألولويات لالستراتيجية الوطنية لتعزيز 
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأضاف الصالح أن اجللسة احلوارية التي 
حملت عنوان »اعداد وتطبيق االستراتيجية 
الوطنية ملكافحة الفســاد لتعزيــز النزاهة 
والشفافية« أقيمت بالتعاون مع األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ومكتب 
األمم املتحدة اإلمنائي )يو ان دي بي( ومكتب 

األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.


