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2.3 مليون دينار وزير »األشغال« يوقع عقد مشروع ملراكز تابعة لوزارة »التجارة« بـ 
وق���ع وزي���ر األش��غ��ال ال��ع��ام��ة ووزي���ر 
الدولة لشؤون البلدية الكويتي املهندس 
حسام ال��روم��ي عقد مشروع ه��دم وإع��ادة 
بناء وصيانة مراكز خارجية للتراخيص 

التجارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة 
الكويتية بقيمة بلغت حوالي 3ر2 مليون 
دي��ن��ار كويتي )ن��ح��و 5ر7 مليون دوالر 

أمريكي(.

وقالت وزارة األشغال العامة في بيان 
صحفي أمس إن أعمال العقد تتضمن إنشاء 
خمسة م��راك��ز تابعة ل���وزارة )التجارة( 
لتقدمي خدماتها للمراجعني ف��ي مناطق 

املنصورية وح��ول��ي وخيطان واجل��ه��راء 
والظهر مبساحات مختلفة وبنفس املكونات 
والتقسيمات املعمارية التي تلبي احتياجات 

املوظفني واملراجعني.
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39 سموه ترأس وفد الكويت في القمة اخلليجية الـ 

أمير البالد: نحرص على مجلس التعاون واستمرار آلية انعقاد دوراته واحملافظة على إجنازاته
ألقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد كلمة دول��ة الكويت في اجتماع ال��دورة 
ال39 للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية هذا نصها: يسرني بداية أن 
أت��ق��دم بخالص الشكر والتقدير ألخ��ي خ��ادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
على املبادرة الكرمية باستضافة أعمال دورتنا 
التاسعة والثالثني وعلى حفاوة االستقبال 
وحسن اإلعداد لهذا اللقاء الهام الذي يجمعنا في 
إطار بيتنا اخلليجي مؤكدين حرصنا على دعمه 
وسعينا املتواصل على احلفاظ عليه كما يسرني 
مبناسبة انعقاد دورتنا هذه والتي تتزامن مع 
ذكرى تولي أخي خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز مقاليد احلكم في الثالث 
م��ن ربيع الثاني أن أت��ق��دم جلاللته بخالص 
التهنئة متضرعا إلى الباري عز وجل أن ميده 
مب��وف��ور الصحة والعافية ليواصل مسيرة 

العطاء واالزدهار للمملكة الشقيقة.
إن انعقاد ه��ذه ال���دورة ملجلسنا املوقر في 
موعدها احملدد رغم الظروف التي منر بها يؤكد 
حرصنا جميعا على مجلس التعاون واستمرار 
آلية انعقاد دورات��ه كما يجسد إدراك��ن��ا حلجم 
اإلجن��ازات التي حتققت لنا في إط��اره وسعينا 
للحفاظ على هذه املنجزات باعتبارها حتقيقا 

واستجابة لتطلعات وطموح أبناء دول املجلس.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد فقد توصلنا ولله احلمد 
وبفضل توجيهاتكم وحرصكم إلى عقد إجتماعات 
لعدد من اللجان الوزارية على مدى العام املاضي 
والتي تؤكد على حيوية وفعالية مسيرة التعاون 
بني دول املجلس في كافة املجاالت واملرفوعة 

اليوم ملجلسكم املوقر إلقرارها.
إننا ن��درك األوض��اع التي تعيشها منطقتنا 
والتحديات اخلطيرة التي تواجهها وتصاعد 
وتيرتها املقلق األمر الذي يدعونا أن جنسد وحدة 
كياننا وأن نعزز عملنا املشترك لدعم مسيرتنا 
ولعل أخطر ما نواجهه من حتديات اخلالف 
الذي دب في كياننا اخلليجي واستمراره لنواجه 
تهديدا خطيرا لوحدة موقفنا وتعريضا ملصالح 
أبناء دولنا للضياع وليبدأ العالم وبكل أسف 
بالنظر لنا على أننا كيانا بدأ يعاني االهتزاز وأن 

مصاحله لم تعد حتظى بالضمانات التي كنا 
نوفرها له في وحدة موقفنا ومتاسك كياننا. 

وف��ي س��ي��اق حديثنا ع��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
نواجهها فال بد لنا من التأكيد على قلقنا من 
تنامي ظاهرة اإلرهاب واستنكارنا لها مشددين 
على ض���رورة تضافر جهودنا للتصدي لها 

وتخليص العالم من شرورها.
وانطالقا من حرصنا على احلفاظ على وحدة 
املوقف اخلليجي وسعيا منا لتدارك األم��ر في 
وض��ع ح��د للتدهور ال���ذي نشهده ف��ي وح��دة 
ه��ذا امل��وق��ف وجتنبا ملصيٍر مجهول ملستقبل 
عملنا اخلليجي فإننا ندعو إلى وقف احلمالت 

اإلعالمية التي بلغت حدودا مست قيمنا ومبادئنا 
وزرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا 
وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه إننا 
على ثقة أيها األخ��وة أنكم تشاركونني ال��رأي 
بأهمية االستجابة لهذه الدعوة بوقف احلمالت 
اإلعالمية التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعا 
لتهيئة األج��واء التي ستقود حتما إلى تعزيز 
الفرص بقدرتنا على احتواء أبعاد مما نعانيه 

اليوم من خالف.
وإننا نؤكد بأن استمرار الصراع في اليمن 
يشكل تهديدا مباشرا لنا جميعا ون��أم��ل كل 
التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة اآلن في 

السويد والتي استجابت ب��الدي بتقدمي الدعم 
اللوجستي لها وص���وال إل��ى احل��ل السياسي 
املنشود القائم على املبادرة اخلليجية وآلياتها 
التنفيذية ومخرجات احل��وار الوطني وق��رار 
مجلس األم��ن 2216 مشيدين في ه��ذا الصدد 
ب��األص��دق��اء ف��ي ال��س��وي��د على رعايتهم لهذه 
املشاورات وسعيهم لتوفير الظروف املناسبة 
إلجناحها وال يفوتني هنا اإلش���ادة باجلهود 
الكبيرة التي يبذلها التحالف الدولي لدعم تلك 
امل��ش��اورات وإجناحها إضافة إل��ى املساعدات 
اإلن��س��ان��ي��ة الضخمة ال��ت��ي يقدمها التحالف 
للتخفيف من آثار الظروف اإلنسانية القاسية 

التي يكابدها أشقاؤنا في اليمن.
ال تزال الكارثة اإلنسانية في سورية الشقيقة 
مستمرة ول��م تفلح اجلهود الدولية في إيجاد 
حل لها لتستمر املعاناة ويتضاعف التهديد 
ألمن واستقرار املنطقة والعالم متمنني ملبعوث 
األمني العام لألمم املتحدة اجلديد لسورية السيد 
بيدرسن التوفيق في مهمته اجلديدة وصوال 
إلى احلل السياسي املنشود القائم على قرارات 
الشرعية الدولية وجنيف ومقدرين اجلهود التي 

بذلها سلفه السيد ستيفان دميستورا.
ونهنئ األشقاء في العراق على التطورات 
اإليجابية التي حتققت لهم باستكما العملية 

السياسية باختيار القيادات الثالث ونعرب 
عن تطلعنا بأن يتمكن األشقاء في العراق من 
إعادة البناء إلزالة آثار ما شهده العراق الشقيق 
من دم��ار وليتحقق ألبنائه تطلعاتهم باألمن 

واالستقرار واالزدهار.
وح���ول مسيرة ال��س��الم ال��ت��ي وب��ك��ل أسف 
تعاني جمودا وجتاهال من قبل املجتمع الدولي 
فأننا نؤكد حرصنا على املسارعة باستئناف 
عملية السالم وص��وال إل��ى اتفاق س��الم شامل 
ودائم وفق ق��رارات الشرعية الدولية ومبادرة 
السالم العربية دعما وتعزيزا الستقرار املنطقة 

والعالم.
ونؤكد مجددا على أن تستند عالقاتنا مع 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على مبادئ 
أقرها ميثاق األمم املتحدة وف��ي مقدمتها عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة 
الدول وااللتزام بقواعد حسن اجلوار حتقيقا لكل 
ما نتطلع إليه جميعا من أمن واستقرار وسالم 
ملنطقتنا.وفي اخلتام أج��دد الشكر لكم جميعا 
داعيا املولى جل وعال أن يحفظ دولنا ويعزز 
وحدتنا ويوفقنا ملا فيه العزة واملنعة ألوطاننا 

والرفاه لشعوبنا.
وك���ان ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه قد 
وصل ظهر أمس إلى العاصمة الرياض باململكة 
العربية السعودية الشقيقة وذل��ك لترؤس 
وفد دولة الكويت في اجتماع ال��دورة التاسعة 
والثالثون للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وك��ان في استقبال سموه على أرض املطار 
أخ��وه خ��ادم احل��رم��ني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وصاحب السمو امللكي االمير فيصل بن 
بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واألمني 
العام ملجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية 
الدكتور عبداللطيف الزياني وأصحاب السمو 
امللكي األم��راء و ال��وزراء ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة صاحب السمو امللكي األمير تركي بن 
محمد بن فهد بن عبدالعزيز املستشار في الديوان 

امللكي وسفيرا البلدين.

سمو ولي العهد يستقبل جابر املبارك
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ولي العهد يستقبل املبارك

مساهمة دوالر  مليون  الكويت: 
الطوارئ ملواجهة  املركزي  الصندوق  في   

أك�����دت ال���ك���وي���ت ال��س��ب��ت 
مواصلتها ت��ق��دمي املساهمة 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ص��ن��دوق امل��رك��زي 
ملواجهة الطوارئ التابع لألمم 
امل��ت��ح��دة معلنة ع��ن تعهدها 
بتقدمي مساهمة طوعية بقيمة 
مليون دوالر امريكي لصالح 

الصندوق للعام 2019 .
ج����اء ذل����ك ف���ي ك��ل��م��ة وف��د 
دولة الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة التي ألقتها السكرتير 
األول ج��واه��ر إبراهيم دعيج 
الصباح ف��ي احل��دث السنوي 
رفيع املستوى لتقدمي التعهدات 
للصندوق امل��رك��زي ملواجهة 
الطوارئ.وأعربت الصباح عن 
عميق تقديرها وامتنانها لالمني 
العام ل��ألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس على ترؤسه احلدث 
السنوي رفيع املستوى مثمنة 
اهتمامه واجل��ه��ود اإلنسانية 
التي يبذلها في سبيل تعزيز 
دور األمم املتحدة في االستجابة 
االنسانية السريعة والفعالة 
من خ��الل حرصه على إيصال 
امل��س��اع��دات اإلنسانية امللحة 
وال��ع��اج��ل��ة للمتضررين في 

الوقت املناسب.
كما أعربت عن تقدير الكويت 
للجهود احلثيثة التي يبذلها 

وكيل األمني العام لألمم املتحدة 
ومنسق ال��ش��ؤون اإلنسانية 
حلاالت الطوارئ مارك لوكوك 
ودوره املتميز في االضطالع 
مبسؤولياته اإلنسانية منذ 

توليه مهام عمله.
وق��ال��ت ال��ص��ب��اح »ف��ي زمن 
تزداد فيه النزاعات والكوارث 
الطبيعة في كافة أرجاء العالم 

جتدد دولة الكويت التأكيد على 
أهمية تعزيز التعاون الدولي 
واجل��ه��ود امل��وح��دة ون��ؤك��د أن 
االزدي�����اد ف��ي ت��ل��ك ال��ن��زاع��ات 
والكوارث يحتم علينا مضاعفة 

اجلهود والتعاون والشراكة«.
وأضافت انه »يتعني علينا 
تقاسم األع��ب��اء واملسؤوليات 
ب���ه���دف ت���ق���دمي امل���س���اع���دات 

اإلن��س��ان��ي��ة ال����ى امل��ن��ك��وب��ني 
وامل��ت��ض��رري��ن وإن���ق���اذ حياة 
األرواح امل���ه���ددة ع��ل��ى وج��ه 
السرعة وضمان ع��دم جتاهل 

وترك أي منكوب ومتضرر«.
وأشارت الصباح الى ان هذا 
التعاون يأتي انطالقا من إميان 
دول���ة الكويت ب���دور وأهمية 
ال��ص��ن��دوق امل��رك��زي ملواجهة 
ال���ط���وارئ وال�����ذي اس��ت��ط��اع 
ومنذ إنشائه ف��ي ع��ام 2006 
االستجابة للعديد من احلاالت 
اإلنسانية امللحة والعاجلة في 

أكثر من 101 دولة.
وأش������ادت ب����دور وج��ه��ود 
امل��س��ؤول��ني وال��ق��ائ��م��ني على 
ال��ص��ن��دوق مب��ن فيهم الفريق 
االس��ت��ش��اري للصندوق ال��ذي 
طاملا يقدم االستشارة املباشرة 
وإع��ط��اء التوصيات النهائية 
واس������داء ال��ن��ص��ح ل��ت��وج��ي��ه 
املساعدات واإلغ��اث��ة العاجلة 
للمتضررين. وثمنت الصباح 
عاليا اختيار رئ��ي��س مجلس 
إدارة جمعية ال��ه��الل األحمر 
الكويتي الدكتور هالل الساير 
لعضوية الفريق االستشاري 
ل��ه��ذا ال��ص��ن��دوق وال����ذي يعد 
تقديرا لدور دولة الكويت الرائد 

في العمل االنساني.

جواهر إبراهيم دعيج الصباح 

سمو األمير وخادم احلرمني الشريفني خالل القمة اخلليجيةسمو األمير يلقي كلمة الكويت
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