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األصفر: إجناز مشاريع «الطرق» لتحسني حركة املرور
شدد محافظ حولي علي 
األصفر على ضرورة اجناز 
مشاريع الطرق في احملافظة 
بالوقت احملدد، وذلك ألهمية 
هذه املشــاريع فــي تخفيف 
الضغــط علــى الشــوارع 
الرئيســية وحتسني حركة 
املرور في املناطق التجارية 
واخلاصــة. جــاء ذلك خالل 
جولــة محافــظ حولي على 
مشروع طريق القاهرة الواقع 
بني منطقتي حولي ومنطقة 
الشــعب وبحضــور مديــر 
عــام الهيئة العامــة للطرق 
والنقــل البــري بالوكالة م. 
سهى أشكناني، حيث اطلع 
محافظ حولــي على عرض 
مرئي لكافة املشاريع القائمة 
واملســتقبلية التي تقوم بها 

هيئة الطرق. 
وقال األصفر إن احملافظة 
ستســتمر مبتابعــة كافــة 

واالجتهــاد خلدمــة وطننــا 
الغالي. 

يذكــر أن الهيئــة العامة 
للطــرق والنقل البري لديها 
مشــاريع مســتقبلية وقيد 
الطرح فــي احملافظــة منها 
تطوير طريق الدائري الثالث 

وجسر التفاف بني منطقتي 
الســرة واجلابرية وتطوير 
طــرق فــي منطقــة جنوب 
الســرة، ومشــروع تطوير 
الرابع ومشــروع  الدائــري 
تطويــر طريــق الفحيحيل 

السريع.

محافظ حولي تابع مشاريع الهيئة القائمة واملستقبلية باحملافظة

علي األصفر وم.سهى أشكناني واحلضور خالل االجتماع

املشاريع القائمة وذلك ملا لها 
من أهمية في خدمة املواطنني 
واملقيمني في مناطق احملافظة.

وفي اخلتام تقدم محافظ 
حولي بالشكر للعاملني في 
هــذه املشــاريع احليويــة، 
متمنيا لهم مزيدا من العطاء 
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وزير اخلارجية: لقاءات ممثل األمير مع احلليف األميركي تبرز 
محفزات االستثمار األجنبي في الكويت أمام الشركات األميركية

نيويوركـ  «كونا»: أكد وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد أن عالقــة دولة الكويت 
باألمم املتحدة وثيقة وتاريخية، 
مســتذكرا الدور املميــز واملهم 
واحملوري الذي أدته هذه املنظمة 
ومجلــس األمن في إصدار أكثر 
مــن ٢٠ قــرارا لتحرير الكويت 

وعودة الشرعية إليها.
وقال الشيخ د. أحمد الناصر 
في لقاء مع تلفزيون دولة الكويت 
من نيويورك مساء أمس األول 
على هامش مشاركته في أعمال 
الدورة الـــ٧٧ للجمعية العامة 
لألمم املتحدة «كان هناك خرق 
صارخ من الغزو العراقي الغاشم 
على دولة الكويت مليثاق األمم 
املتحدة في االحتالل والعدوان 
على دولة ذات ســيادة وعضو 
فــي األمم املتحدة». وأضاف أن 
الغــزو العراقي للكويت شــكل 
انتهاكا صارخــا على اجلوانب 
الــدول  الســيادية واســتقالل 
بــدال مــن  القــوة  واســتخدام 
احلــوار.. تلــك جميعها مبادئ 
وقيم راســخة في ميثاق األمم 
املتحدة. وتابع أنه «هللا احلمد 
وبفضل من أشقائنا وأصدقائنا 
والتزام الــدول األعضاء باألمم 
املتحدة آنذاك كانت هناك وقفة 
حازمة في شجب العدوان ودور 
مميز لعودة الشرعية وحترير 
الكويت ومن ثم كذلك كانت هناك 
العديد من القرارات في مجلس 
األمن لتثبيت استقالل الكويت 

ومعاجلة مثل هذه امللفات».

والتطرف حول العالم. وأوضح 
أن اجلوانب الثالثة سالفة الذكر 
طرحت بشــكل مســتفيض من 
الوفد الكويتي في كل اللقاءات 
الثنائية واالجتماعات املتعددة 
اإلقليمية والدولية ملوقف الكويت 
الثابت والواضح والصريح في 
هذا املجال. وأكد أهمية أن يقف 
املجتمــع الدولــي وقفــة جادة 
ملعاجلة القضية الفلســطينية 
التــي طال أمدهــا «والوقت لن 
يعاجلها إال من خالل موقف جاد 
من قبل املجتمع الدولي وتقدمي 
حل لها بحيث يسود األمل بدال 

عن اليأس».
أولوية األمن الغذائي

على صعيد آخر، قال وزير 
اخلارجيــة إن األمــن الغذائــي 
كقضية اآلن مع األزمة األوكرانية 
هو السائد في جميع دول العالم 
وكل اجتماعات اجلمعية العامة 
وكذلــك االجتماعــات الثنائية، 
مشيرا إلى تطرق دولة الكويت 
لهذه القضية منذ أزمة كورونا 
وكانــت هناك أولويــة في هذا 
املجــال. وبــني أن قضية األمن 
الغذائي تصدرت قائمة اهتمام 
القيادة السياسية في الكويت، 
حيث قامت بالكثير من اإلجراءات 
اآلن بالتعاون مع الدول الشقيقة 
والصديقــة لتأمني الغــذاء في 
الكويت. وأضاف أن هذه القضية 
تستوجب أن يكون هناك تعاون 
وتنسيق بني كافة دول العالم.

وذكر أنه مت عقد العديد من 

فــي هذا املوضــوع املهم. وأكد 
أهمية تقوية التكتالت اإلقليمية 
والتعاون بني املنظمات اإلقليمية 
واملنظمات األخــرى والكويت 
كعضــو أساســي فــي مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
مبينا ان قوة ومناعة املجلس 
همــا رافد أساســي مــن األمن 
الوطني الكويتي وأحد املقومات 
الرادعة لكل من تسول له نفسه 

بإحلاق ضرر للكويت.
وأضــاف أنه عبــر مجلس 
تخــرج  اخلليجــي  التعــاون 
الدوائــر األخــرى مثــل جامعة 
الدول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي وحركة عدم االنحياز 
أو في حوار التعاون اآلسيوي 
وغيرهــا مــن املنظمــات التي 

أحمد نــواف األحمــد الصباح، 
التــي عقدها مع أعضــاء غرفة 
التجــارة األميركيــة ورؤســاء 
الشركات األميركية، ذكر وزير 
اخلارجيــة أن ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء عقد العديد من 
االجتماعات الثنائية كما شارك 
في القمم التي عقدت على هامش 
أعمال األسبوع رفيع املستوى، 
حيث مثل سموه دولة الكويت 
في قمة التعليم وألقى كذلك كلمة 
دولة الكويت باجلمعية العامة 

لألمم املتحدة.
املصالح الكويتية ـ األميركية

وأضــاف الشــيخ د.أحمــد 
الناصــر أن اللقــاءات الثنائية 
كانت عديدة، كمــا أن اللقاءات 
مع احلليف األميركي يكون بها 
استذكار لقوة العالقة ومتانتها 
والبناء على العديد من املعطيات 
لتعزيز املصالــح بني الدولتني 

وتعميقها في املجاالت كافة.
إنــه فــي اجلانــب  وقــال 
املهــم  مــن  كان  االقتصــادي 
الوقوف على كل أوجه التعاون 
الــذي تقــوم به دولــة الكويت 
بقطاعيهــا العــام واخلاص في 
املتحــدة األميركية،  الواليــات 
وكذلك تبيــان للمحفزات التي 
لدى الدولة لالستثمار األجنبي 
في الكويت ومن بينها الشركات 
األميركيــة وكل مــا هو متعلق 
بتأمني االستثمارات وتعزيزها.

ونوه وزير اخلارجية بفائدة 
تلك اللقــاءات للجانبني «حيث 

االجتماعات التــي نوقش فيها 
هــذا األمر بحيث ال يكون هناك 
حل مؤقت إبان األزمة األوكرانية 
ولكن األهم إيجاد حل مستدام.
ورأى أن العالــم فشــل في 
قضيــة األمــن الغذائــي بكافة 
املؤشــرات قبــل حــدوث أزمة 
أوكرانيا، مشيرا إلى تقرير األمني 
العام لــألمم املتحدة الذي ذكر 
فيه أن العالم سيمر في مجاعة 
بحلــول عــام ٢٠٣٠ األمر الذي 
يستدعي «دق ناقوس اخلطر» 
ويتطلب وقفة جــادة، ودولة 
الكويــت من خــالل عضويتها 
فــي مجلــس التعــاون لــدول 
اخلليج العربية وعضويتها في 
املنظمات اإلقليميــة والدولية 
التعاون والتنسيق  إلى  تدعو 

للكويت عضويــة فيها، مؤكدا 
«وجوب تقويتهــا للتقليل من 
اإلرهاصات التي تأتي من الضعف 
احلاصل في أعمال األمم املتحدة 
أو عدم التنســيق الذي يحدث 
بهــا». وقــال إن دولــة الكويت 
تقدمــت برغبة لزيــادة متثيل 
املنظمات في آســيا ســواء كان 
مع مجموعة أسيان أو مجموعة 
شــانغهاي للتعــاون وغيرها، 
وذلــك ضمن النطــاق اإلقليمي 
وتقويتهــا يعزز مــن املجاالت 
االقتصادية بني الكويت والدول 
املنظمة لهذه املنظمات، وكذلك 
بينها وبني دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية. وأضاف 
أن مجلس التعــاون اخلليجي 
«الذي أنشــئ قبل ٤٠ عاما يعد 
واحة أمان جتــاه مجموعة من 
األزمات مثل احلــرب العراقية 
ـ اإليرانيــة والغــزو العراقــي 
الغاشــم علــى دولــة الكويــت 
وأحــداث ١١ ســبتمبر وحترير 
العراق واألزمة االقتصادية عام 
٢٠٠٨ وأحداث ما يسمى بالربيع 
العربــي وبعد قمــة العال العام 
املاضي استأنف املجلس نشاطه 
وأبرزها اســتئناف لقاءاته من 
ضمنها البناء االقتصادي مع هذه 
التكتالت اإلقليمية والتنســيق 
السياســي حيــال العديــد من 
القضايا اإلقليمية والدولية». 

وحول لقاءات ممثل صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا، رئيــس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 

اســتثمر ســمو رئيس مجلس 
الــوزراء هــذه الفرصة في عقد 

اللقاءات لهذا الغرض».
وأضاف «بالنســبة للقيادة 
السياســية فــي الكويــت هــي 
السياســة اخلارجية  استكمال 
الكويتية املبنية على الوجودية 
واحلفاظ على سيادة واستقالل 
الكويت وهي مســألة أساسية 
راسخة ضمن سياسة الكويت 
اخلارجيــة». وذكــر أن النقطة 
األخــرى هي استشــراف كل ما 
فيــه رفاهيــة وخيــر املواطن 
الكويتــي «وهــي توجيهــات 
القيادة السياسية  مباشرة من 
في هذا املجال». وبني أن النقطة 
الثالثة هــي مبدأ عدم االنحياز 
«وهو ما نؤمن به»، مضيفا أنه 
«إذا كان هناك أي مساس ألمننا 
وكينونتنا ووجودنا فسنكون 
مســتعدين للتصدي لهذا األمر 

وأن نقف حيالها».
وأفاد وزيــر اخلارجية بأن 
جميع اللقاءات التي عقدت تصب 
في هذه املسائل األساسية الثالث 
«التي هي راسخة في السياسة 

اخلارجية الكويتية».
وأكد أن سمعة الكويت طوال 
هذه العقــود «طيبة» مبواقفها 
وبعملها اإلنساني وهي مبنية 
على أفعال ومواقف تعكس دورها 
احملوري والهام، مضيفا «لدينا 
إرث فيما يخص الوساطة والتي 
تعتبر اآلن من ضمن أساسيات 
العمل املتعدد األطراف والعمل 

في األمم املتحدة».

أشار في لقاء مع تلفزيون الكويت من نيويورك إلى أن عالقة الكويت باألمم املتحدة وثيقة وتاريخية.. وأكد أهمية القوة متعددة األطراف والتمسك بالقانون الدولي الستقرار الدول

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل مشاركته في أحد االجتماعات 
على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة

وبني أن العالم «بعد مرور ٧٧
عاما من إنشاء األمم املتحدة مير 
بأكثر فترة وحقبة من اخلطورة 
مــن خــالل انتشــار احلــروب 
واألوبئــة والتضخــم احلاصل 
فــي كل دول العالم وأزمات في 
الغذاء واألمن املائي ومتزق في 
املجتمع الدولي لدى املجتمعات 

نفسها».
حل حازم

علــى صعيــد آخــر، شــدد 
وزيــر اخلارجية علــى موقف 
الكويت «الثابت» جتاه القضية 
الفلسطينية فهي أكبر وأقدم أزمة 
مير بها عاملنا املعاصر منذ نشأة 
األمم املتحدة، األمر الذي «يثبت 
الفشل الذريع في التعامل بشكل 

حازم حلل هذه القضية».
وبــني أن «تطبيــق قرارات 
مجلس األمن ال يكون من خالل 
االنتقائية.. هذه مســألة ملزمة 
على اجلميــع ودائمــا الكويت 
تدعــو دول العالم إلى تطبيقها 
بشكل منصف». وأضاف «دائما 
نقول لكل الدول احملبة للسالم، 
من املهم أن تكون هناك معاجلة 
لهذه القضية العادلة التي حتول 
دون املزيد من املآسي في داخل 
األراضي الفلسطينية احملتلة أو 
في باقي األراضي العربية احملتلة 

في هذا املجال من إسرائيل».
وذكر الشيخ د.أحمد الناصر: 
دائما نقول إن األصوات املعتدلة 
الدولية  القــرارات  مع ضعــف 
امللزمة تزيــد مــن الراديكالية 

مصادر لـ «األنباء»: «هيئة الطرق» تنفذ عقدًا لتطوير 
طرق وجسور محيطة باألڤنيوز لتخفيف االزدحام

عاطف رمضان

قالــت مصــادر مطلعــة 
فــي الهيئــة العامــة للطرق 
والنقل البــري، في تصريح 
لـــ «األنبــاء»، ان مشــروع 
انشاء واجناز وصيانة طرق 
وجسور وخدمات اخرى بني 
الدائــري اخلامــس وطريق 
الغزالــي وشــارع محمد بن 
القاسم الذي يحمل رقم ٢٦٦

يهدف الــى تطوير منظومة 
الطــرق احمليطــة مبجمــع 

األڤنيوز.
ان  املصــادر  واضافــت 
املشروع عبارة عن مجموعة 
مــن اجلســور باالضافة الى 
جسر التفاف علوي، مشيرة 
الــى ان املشــروع يهدف الى 
تخفيــف االزدحــام املروري 
وخدمة مرتادي الطريق في 
هــذه املنطقة حيث كان ذلك 
احد العوائق االساســية في 

هذه املنطقة احمليطة.

والدائري اخلامس».
واشارت املصادر الى انه 
سيتم عمل التطويرات على 
املواقع التالية: تقاطع طريق 
الغزالي مــع طريق الدائري 
اخلامس، والدائري اخلامس 
في اجتاه اجلهراء بني طريق 
املطار والغزالــي، والطريق 
الرابط بني طريق املطار رقم 

٥٥ وطريق الدائري اخلامس 
في اجتــاه اجلهراء، وطريق 
داخلي بــني رقم ٢ والطريق 
املــوازي  املقتــرح  اخلدمــي 
للدائري اخلامس، والطريق 
الرابط بني الدائري اخلامس 
وطريــق الغزالــي في اجتاه 
الدائري  الشــويخ، وتقاطع 
اخلامس مع محمد بن القاسم.

املشروع يشمل طرقاً بني اخلامس والغزالي ومحمد بن القاسم والطرق احمليطة مبنطقة الري

ولفتت املصادر الى ان من 
اهداف املشــروع العمل على 
ايجاد حلول هندســية حلل 
هذه املشــكلة من اجل راحة 
املواطنني عن طريق تسهيل 
املركبــات بالطــرق  حركــة 
احمليطة ملنطقة الري وحتسني 
مستوى اخلدمة على الطرق 
الرئيسية والداخلية «الغزالي 


