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األمير هّنأ ملك مملكة ليسوتو 
ولي العهد استقبل رؤساء الوزراء السابقنيبالعيد الوطني

رئيس الوزراء 
هنأ ملك مملكة ليسوتو 

بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة 
إلى جاللة امللك ليتســي الثالث ملك مملكة 
ليسوتو الصديقة مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.

بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األمير 
األحمد ببرقية تهنئة 
إلى جاللة امللك ليتسي 
الثالــث ملــك مملكــة 
ليسوتو الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا 
لــه موفــور  ســموه 
والعافيــة  الصحــة 
ليســوتو  وململكــة 
وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح 
امس على التوالي سمو رئيس مجلس 
الوزراء األسبق الشيخ ناصر احملمد.

كما أجرى سموه اتصاال هاتفيا مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء األسبق 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سمو ولي العهد سمو 
رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ 

صباح اخلالد.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد اجلابر 

الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وذلــك فــي إطــار املشــاورات 
التقليدية اجلارية لتشكيل احلكومة 

اجلديدة.
إلى ذلك، بعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى امللك ليتسي الثالث ملك مملكة 
ليســوتو الصديقة ضمنها ســموه 
خالــص تهانيــه مبناســبة العيــد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر الصحة 

والعافية.

سموه هنأ ملك مملكة ليسوتو بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

وزير اخلارجية تسّلم نسخة
من أوراق اعتماد سفيري أملانيا والسودان

تسلم وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد ناصر 
احملمد نسخة من أوراق 
اعتماد ســفير جمهورية 
أملانيــا االحتاديــة لــدى 
الكويت هانس كريستيان 
رودولــف فرايهير فون 
ريبنيتــس، وذلك خالل 
الــذي مت صباح  اللقــاء 
امس في ديوان عام وزارة 

اخلارجية.
ومتنى وزير اخلارجية 
للسفير اجلديد التوفيق 

في مهام عمله وللعالقات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلديــن الصديقني املزيد من 

التقدم واالزدهار.
وتسلم وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد نسخة من أوراق اعتماد سفير 
جمهورية الســودان لدى الكويت عوض 
الكرمي الريح بلة موسى، وذلك خالل اللقاء 
الذي مت صباح امس في ديوان عام وزارة 

اخلارجية.
ومتنى وزير اخلارجية للسفير اجلديد 
التوفيق في مهام عمله وللعالقات الثنائية 

الوثيقة التي جتمع البلدين الشقيقني املزيد 
من التقدم واالزدهار.

إلــى ذلــك، اســتقبل وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمــد في ديوان 
عام وزارة اخلارجية سفير جمهورية الهند 
لدى الكويت سيبي جورج، وذلك مبناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشــاد وزير اخلارجية خــالل اللقاء 
بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في 
إطار تعزيز العالقات الثنائية الوثيقة التي 

تربط البلدين الصديقني.

استقبل سفير الهند مبناسبة انتهاء فترة عمله

وزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير السودان

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبالً سفير الهند

االنتهاء من تطوير نفق دروازة العبدالرزاق خالل ٩٠ يومًا

عاطف رمضان

أكد وزير األشغال العامة ووزير 
الكهربــاء واملاء والطاقــة املتجددة 
م.علــي املوســى ان الهيئــة العامة 
للطــرق والنقل البــري بدأت أعمال 
تطويــر منطقــة تقاطــع أعلى نفق 
دروازة العبدالرزاق واملنطقة احمليطة 
بها، مشيرا إلى ان هذا املوقع يعتبر 
من أهم املواقع في العاصمة لكونه 
يقع وســط اهم البنايات التجارية 
والبنوك وســوق الكويت لالوراق 
املالية وغيرها من البنايات االخرى 

التي تهم كثيرا من املواطنني.
واضاف م.املوسى ان فريق العمل 
املتواجد في موقع الدروازة هو كويتي 
من الشباب املهندسني الذين يشرفون 

على العمل.
ولفت إلى انه من املتوقع االنتهاء 
مــن االعمال خــالل فتــرة ٩٠ يوما 

تقريبا.
وأشــار إلى ان الــوزارة حترص 
على ســرعة اجنــاز االعمال في هذا 
املوقع خاصة انه يلقى اهتماما من 
رئيس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، كذلك اجلهات 

الرقابية األخرى.
وأعــرب م.املوســى عن شــكره 
للجهات املعنية التي قامت بتسريع 
االجراءات، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
حرص الــوزارة على تنفيذ االعمال 
في هــذا النفق بجــودة عالية وفق 

مواصفات عاملية.
وعــن امكانيــة وجــود محالت 
جتاريــة فــي النفق، قــال ان وزارة 

االشغال مسؤولة عن تنفيذ االعمال 
الفتتاح الطريق فوق النفق، باالضافة 
إلى بعض االعمال في اســفل النفق 
حتت اجلســر وذلك حتى يتســنى 
للوزارة تسليم النفق إلى البلدية.

وأعرب عن حرصه على تسليم 
املوقع إلى البلدية في اســرع وقت 
ممكن حتى يفتح املجال لتكون هناك 
مشاريع صغيرة وبعض األنشطة في 
النفق التي من شأنها جتعله مكانا 

عامرا بالزوار.
واشار إلى انه مبجرد االنتهاء من 
االعمال سيسهل من انسيابية مرور 

السيارات في هذه املنطقة.

وأفاد بأن األعمال تشمل صيانة 
شاملة من كشط األسفلت وعمليات 
حفر وإزالة الفواصل واعادة جتديدها 

وغيرها من األعمال الفنية.
وعن رؤيته للحكومة اجلديدة، 
قال م.املوسى: أمتنى من اهللا تعالى 
ان اكون وفقت في خدمة املواطنني 
وامتنــى من اهللا ان تكــون املرحلة 
املقبلة حتت شعار تعاون السلطتني 
وخدمة الشعب. وبني ان هناك تنسيقا 
بني «األشــغال» واملــرور في تنفيذ 
اعمال الوزارة وان االعمال التي تتم 
في النفق حتت اشراف االدارة العامة 

للمرور بوزارة الداخلية.

وذكر ان االعمال تتم حتت اشراف 
جهات مثل جامعة الكويت وبعض 
املختبرات احلكومية واخلاصة للتأكد 

من سالمة اجلسر واالعمال.
وبني املوسى انه سيتم استخدام 
تقنيات حديثة لالشارات الضوئية.

هيئة الطرق

مــن جانبها، قالــت مدير الهيئة 
البــري  العامــة للطــرق والنقــل 
ان  بالتكليــف م.ســهى اشــكناني 
دروازة العبدالرزاق موقع استراتيجي 
حيوي، معربة عن سعادتها حلصول 
الهيئة على موافقة اجلهات الرقابية 
وبدعم من مجلس الوزراء منذ يناير 
٢٠٢١ بتكليف هيئة الطرق بالتنسيق 
مع اجلهــات املعنية إليجاد احللول 
العاجلــة الكفيلــة إلعــادة احلركة 

املرورية للتقاطع.
واضافت م.اشــكناني انه بفضل 
تعاون اجلهات املعنية اليجاد احللول 
ملعاجلة التشققات التي ظهرت على 
هذا التقاطع وان االعمال تتمثل بازالة 
طبقات االسفلت مبا فيها من عوازل 
حرارية وغيرها ملنع تسريب املياه 
خــالل موســم االمطــار وان الهيئة 
حترص على جودة االعمال حتى ال 
تتكرر املشكلة مرة اخرى ولتجنب 

إغالق النفق.
وبينت ان الهيئــة تعمل إليجاد 
حلول جذرية تقوم بتنفيذها شركات 
متخصصــة حتــت إشــراف كوادر 
وطنية متخصصة وسيتم االنتهاء 
من االعمال وفــق البرنامج الزمني 

املقرر خالل ٩٠ يوما.

وزير األشغال أكد حرص الوزارة على تنفيذ األعمال في النفق بجودة عالية وفق مواصفات عاملية

«سيلفي» من الوزير علي املوسى مع املسؤولني وفريق العمل خالل اجلولة

جانب من جولة الوزيرجانب من األعمال في نفق دروازة العبدالرزاق واملنطقة احمليطة بها

(أحمد علي) حديث بني الوزير م.علي املوسى وم.سهى اشكناني خالل اجلولة 

رئيس األركان بحث التعاون العسكري مع السنغال
اســتقبل رئيس األركان 
الفريــق  العامــة للجيــش 
الركن خالد صالح الصباح، 
مبكتبه صباح امس امللحق 
العسكري البحري واجلوي 
لسفارة جمهورية السنغال 
الصديقة لدى البالد (واملقيم 
بالريــاض) العقيــد مــودو 

دياجن.
حيث مت خالل اللقاء تبادل 
الودية ومناقشة  األحاديث 
أهــم األمــور واملواضيــع 
املشــترك،  االهتمــام  ذات 
الســيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية، مشيدا سعادته 
بعمق العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
الفريق الركن خالد صالح الصباح مســتقبالً امللحق العســكري البحري 

واجلوي لسفارة السنغال

الظفيري بحث مع املدير العام للوثائق واألمن 
اخلارجي اجلزائري التحضير للقمة العربية

اســتقبل نائب وزير 
اخلارجية السفير مجدي 
أحمــد الظفيــري، اللواء 
جبار مهنى، املدير العام 
للوثائق واألمن اخلارجي 
في اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية، 
والذي يزور البالد والوفد 
املرافــق له. وقد مت خالل 
اللقــاء بحــث عــدد مــن 
أوجــه العالقات الثنائية 
البلدين الشــقيقني  بــني 
واســتعراض عــدد مــن 
القضايا العربية في ظل 
التحضير للقمة العربية 

املقبلة املقرر عقدها باجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشــعبية في شهر نوفمبر 

املقبل، إضافة إلى تطورات األوضاع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.

السفير مجدي الظفيري مستقبالً اللواء جبار مهنى

الشعب وخدمة  السلطتني  تعاون  شعار  حتت  املقبلة  املرحلة  تكون  وأن  املواطنني  خدمة  في  وّفقت  أكون  أن  أمتنى 
أشـكناني: األعمـال فـي النفـق تتمثـل بإزالـة طبقـات اإلسـفلت ونحـرص علـى منـع تسـريب ميـاه األمطـار

ملشاهدة الڤيديو


