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نائب وزير اخلارجية بحث تعزيز 
عالقات الكويت واألمم املتحدة مع 

مساعدة األمني العام لدعم العمليات
التقــى نائب وزير اخلارجية الســفير منصور العتيبي أمس 
مســاعدة األمني العام لألمم املتحدة لشــؤون دعم العمليات ليزا 

بونتهيم.
ومت خــالل اللقــاء، بحث أوجــه العالقات بــني الكويت واألمم 

نائب وزير اخلارجية منصور العتيبي مستقبالً ليزا بونتهيماملتحدة وسبل تعزيزها.

صاحب السمو تلقى رسالة شفوية من ملك األردن تسلمها ولي العهد من وزير اخلارجية األردني
اســتقبل ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح أمس 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير 
اخلارجية وشــؤون املغتربني باململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة أمين الصفدي 
وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد 
حيث نقل لسموه رسالة شفوية موجهة 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعــاه، من أخيه 
صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهللا 
الثاني بن احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشــمية تتعلق بالعالقــات األخوية 
املتميزة التي تربط البلدين والشعبني 
الشقيقني ودعم وحدة الصف ومسيرة 
العمل العربي املشترك وآخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
هذا، وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد حتياته وتقديره ألخيه 

صاحب اجلاللة الهاشــمية ملك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة وإلى أخيه 
صاحب السمو امللكي األمير احلسني بن 
عبداهللا الثاني بن احلســني ولي العهد 
في اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
ومتنياته لهما مبوفــور الصحة ومتام 
العافية ولشعب اململكة األردنية الهاشمية 

الشقيقة املزيد من التقدم واالزدهار.
حضــر املقابلة رئيس ديوان ســمو 
ولي العهد الشيخ أحمد العبداهللا ووزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا ومدير 
مكتب ســمو ولي العهد الفريق متقاعد 
جمال الذياب ووكيل الشؤون اخلارجية 
مبكتب ســمو ولي العهد مازن العيسى 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون الوطن 
العربــي الســفير أحمد البكر وســفير 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة صقر 

ابوشتال.

تتعلق بالعالقات األخوية املتميزة بني البلدين والشعبني الشقيقني ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي املشترك وآخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية وشؤون املغتربني باململكة األردنية أمين الصفدي

تأكيد كويتي - أردني على أهمية استكمال ترسيم 
احلدود البحرية بني الكويت والعراق ملا بعد العالمة ١٦٢

أسامة دياب

التقى وزيــر اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا 
امــس األحد في ديوان عام 
الــوزارة مع نائــب رئيس 
الــوزراء ووزير اخلارجية 
وشؤون املغتربني في اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة 
وذلــك  الصفــدي،  أميــن 
الرسمية  مبناسبة زيارته 
للبالد، حيــث نقل حتيات 
امللــك عبــداهللا الثاني ابن 
احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية إلى أخيه صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد وإلى 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح رئيــس 
مجلس الوزراء وحرص ملك 
األردن على تعزيز العالقات 
األخويــة التاريخيــة التي 

تربط البلدين الشقيقني.
اللقــاء  تنــاول  وقــد 
العالقات املتينة التي تربط 
الكويــت باململكة األردنية 
الشــقيقة وأطر  الهاشمية 
توســعة التعاون املشترك 
وتعميق التنســيق القائم 
بني البلدين الشقيقني على 

كافة األصعدة.

ومجــاالت  والســياحية 
الغذائي  التعليــم واألمــن 
والدفاعي مبا يعزز املصلحة 
املشتركة للبلدين ويحقق 
تطلعات شعبيهما الشقيقني.
واتفــق الوزيــران على 
أهمية اســتمرار التشــاور 
وتنســيق املواقــف جتــاه 
والتحديــات  القضايــا 

فــي تعزيز العالقــات بني 
الدولتني الشقيقتني ويحقق 
املصالح املشــتركة بينهما 
واالنطــالق بهــا إلــى آفاق 
أوسع، مرحبني باخلطوات 
اإليجابية واإلجراءات التي 
يقوم بهــا اجلانب العراقي 

في هذا الشأن.
اللقــاء  أثنــاء  كمــا مت 

الشعب الفلسطيني الشقيق 
وانتهاكاته لقرارات الشرعية 
الدولية. وأكد اجلانبان في 
هذا الســياق على مركزية 
الفلســطينية  القضيــة 
وضــرورة تكاتف اجلهود 
العربيــة والدوليــة حللها 
على أســس حــل الدولتني 
ومبــا يضمن قيــام الدولة 

التعامل  اإلقليمية وســبل 
معهــا مبــا يســهم في حل 
األزمات في املنطقة ويحقق 
األمــن واالســتقرار فيهــا، 
مؤكدين في  السياق نفسه 
على أهمية استكمال ترسيم 
احلدود البحرية بني الكويت 
وجمهورية العراق الشقيقة 
ملا بعد العالمة ١٦٢ مبا يسهم 

بحــث التطــورات الراهنة 
الســاحتني اإلقليمية  على 
والدولــيـــــة والتنسيـــق 
املشــترك حيالهــا، حيــث 
تقدمت التطورات املرتبطة 
الفلســطينية  بالقضيــة 
احملادثات وإدانة االعتداءات 
اجلســيمة التي يقــوم بها 
االحتالل اإلســرائيلي على 

املســتقلة  الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشرقية. 
وتناولــت احملادثات أيضا 
األوضاع في سورية واليمن 
ولبنان وليبيا ودعم العراق 

ومحاربة اإلرهاب.
وكان وزيــر اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا 
الســبت  اســتقبل مســاء 
الــوزراء  رئيــس  نائــب 
ووزير اخلارجية وشؤون 
املغتربني في اململكة األردنية 
الهاشــمية الشــقيقة أمين 
الصفدي مبناسبة زيارته 
الرسمية للبالد، حيث كان 
في االســتقبال على أرض 
املطار كل من السفير أحمد 
عبدالرحمن البكر مســاعد 
وزيــر اخلارجية لشــؤون 
العربــي وصقــر  الوطــن 
أبوشــتال ســفير اململكــة 
الهاشــمية لدى  األردنيــة 
البــالد الكويــت والوزيــر 
املفوض نواف عبداللطيف 
وزيــر  مســاعد  األحمــد 
اخلارجية لشــؤون مكتب 
الوزير والوزيــر املفوض 
عبداحملسن جابر الزيد نائب 
مســاعد وزيــر اخلارجية 
لشــؤون املراسم وعدد من 
كبار املســؤولني في وزارة 

اخلارجية.

وزيرا خارجية البلدين أوضحا أن ذلك سيسهم في تعزيز العالقات الثنائية بني الدولتني الشقيقتني ويحقق مصاحلهما املشتركة

الشيخ سالم العبداهللا لدى استقباله أمين الصفدي عند وصوله إلى البالدوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مع نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية في اململكة األردنية الهاشمية أمين الصفدي

وأكــد اجلانبــان علــى 
صالبــة التعــاون الثنائي 
واحلــرص املشــترك على 
املضي بها الى آفاق أوســع 
وأكثــر شــمولية تنفيــذا 
القيادتــني  لتوجيهــات 
الشقيقتني وبحث مجاالت 
املتعددة الســيما  التعاون 
االقتصادية واالستثمارية 

«الفتوى»: الكويت تكسب حكمًا دوليًا 
ضد ائتالف شركات إيطالية وإسبانية

املقدمة من اخلصوم بشأن عدم األحقية في 
التعويض املطالب فيه ودحض أسبابه.
وأضافت ان الدعوى قد اســتمرت على 
مدى ست سنوات تبادل فيها الطرفان الدفوع 
واملســتندات واألدلة، حيث متكن الفريق 
القانوني من إقناع هيئة التحكيم بعدم صحة 
مزاعم وادعاءات اخلصوم وعدم أحقيتهم 

في أي من املبالغ املطالب بها كتعويض.
وذكرت أن جلسات املرافعة عقدت بتاريخ 
٢٧ ســبتمبر ٢٠٢١ حتــى ٨ أكتوبــر ٢٠٢١
أمام هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي، 
وحضر الفريــق القانوني املكلف باإلدارة 
هذه اجللســات (عن بعــد) وقد خصصت 
هذه اجللسات لسماع األطراف واستجواب 

الشهود واخلبراء ومناقشة األدلة.
وبينــت أنه صــدر احلكــم التحكيمي 
ملصلحــة الكويــت برفض جميــع طلبات 
اخلصــوم ورفض التعويــض املطالب به 
بقيمة ٢٦٤ مليون دوالر وإلزامهم بنسبة 
من التكاليف واملصروفات واألتعاب التي 
تكبدتها الكويت خالل إجراءات التحكيم، 
حيث ألزمت اخلصــوم بدفع ما يقارب ١٢

مليون دوالر تسلم للكويت.

أعلنت إدارة الفتوى 
والتشــريع عن صدور 
حكم ملصلحــة الكويت 
بشــأن دعوى التحكيم 
الدولــي املرفوعــة مــن 
ائتالف شركات إيطالية 
بصفتهــم  وإســبانية 
ائتــالف مقاولي  ضمن 
العقد رقــم (و هـ/١٦٧) 
املشارك إلنشاء وإجناز 
وصيانة شــارع جمال 
ضــد  عبدالناصــر 
حكومــة الكويت ممثلة 
في وزارة األشغال أمام 

مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات 
االستثمار التابع للبنك الدولي (آي سي 

إس آي دي).
وقالت اإلدارة في بيان لها أمس األحد 
إن «التحكيــم يتعلــق باملطالبــة مببلغ 
يقارب ٢٦٤ مليــون دوالر تعويضا عن 
املخالفات املنسوبة للكويت والغرامات 
املطبقة دون وجه حق حســب زعم هذه 
الشــركات إضافــة للفوائــد ومصاريف 
التحكيــم، كما زعمت هذه الشــركات أن 
الكويت انتهكت عددا من األحكام الواردة 
مبوجــب االتفاقيات الثنائية املبرمة مع 
كل من إيطاليا وإســبانيا بشــأن حماية 

وتشجيع االستثمارات».
وأوضحت أن الكويت قدمت عدة دفوع 
إجرائية وموضوعية للتصدي للدعوى 
أهمها أن هيئة التحكيم غير مختصة بنظر 
النزاع لكونه ميثل نزاعا ناشئا عن عقد 
مقاولة جتاري وليس استثمارا باملفهوم 
الذي يجعله حتت مظلــة احلماية وفقا 
لالتفاقيات الدوليــة، كما دفعت بانتفاء 
صفة املدعني، كما قدمت الكويت دفاعها 
مفصال فيما يتعلق باملطالبات املوضوعية 

أمام هيئة التحكيم في البنك الدولي

الكويت واألردن تؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكاتف اجلهود العربية والدولية حللها على أسس حل الدولتني ومبا يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
تأكيد على صالبة التعاون الثنائي واحلرص املشترك على املضي به إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية وبحث مجاالت التعاون االقتصادي واالستثماري والسياحي وفي مجاالت التعليم واآلمن الغذائي والدفاعي

مبنى جهاز األمن الوطني يواكب األنظمة احلديثة والذكية

عاطف رمضان

تشرف وزارة االشغال العامة على عدد من 
المشاريع ومن ضمنها مشروع مبنى جهاز االمن 
الوطني الكائن بمنطقة غرب مشــرف بتكلفة 
١٢٫٧ مليون دينار وبمساحة ارض ٨٠٠٠ متر 

مربع ومساحة البناء ٦٢٫٦ الف متر تقريبا.
ويتكــون مبنى جهــاز االمــن الوطني من 
مبنى بثالثة سراديب و٤ طوابق فوق االرض 
ومواقف ســيارات وملجأ بمساحة ٢٠٠٠ متر 

مربع.
وتم تنفيذ اعمال االلكتروميكانيك ليواكب 
االنظمة الحديثــة والذكية، وتصميم وتنفيذ 
االنظمة الخاصة بالجهد المنخفض التي تتوافق 
مع تصميم وطبيعة االستخدام لمختلف غرف 

المبنى وتفي بمتطلبات االمان.

تكلفة املشروع ١٢٫٧ مليون دينار في غرب مشرف

املبنى يتكون من ٣ سراديب و٤ طوابق فوق األرض

مساحة األرض ٨٠٠٠ متر مربع 
ومساحة البناء ٦٢٫٦ ألف متر تقريبًا


