
أش��اد نائب وزي��ر اخلارجية 
خالد اجلارالله بتميز العالقات 
امل��ت��ط��ورة وامل��م��ت��دة ب��ن دول��ة 
ال��ك��وي��ت وك���ن���دا، م��ع��رب��اً عن 
تطلع الكويت إلى مزيد من دعم 
وتعزيز هذه العالقات املتميزة 

مع األصدقاء في كندا.
وق�������ال اجل�����ارال�����ل�����ه ف��ي 
ت��ص��ري��ح��ات للصحفين على 
ه��ام��ش مشاركته م��س��اء أمس 
األول ف��ي اح��ت��ف��ال ال��س��ف��ارة 
الكندية لدى البالد بيوم العلم 
الوطني الكندي: إننا نشارك 
أصدقاءنا بهذه املناسبة الوطنية 
والعالقات الثنائية بن البلدين 
متميزة وهناك تواصل مستمر 

ومصالح مشتركة بينهما.
وأضاف أن ذلك أكدته الزيارة 
األخيرة لرئيس الوزراء الكندي 
إلى البالد جاسنت ت��رودو حيث 
عقد مباحثات معمقة مع كبار 
امل��س��ؤول��ن وت��ن��اول��ت أوج��ه 
العالقات املختلفة بن البلدين 
ال��ص��دي��ق��ن وه���ن���اك مصالح 
واس��ت��ث��م��ارات كويتية ال تقل 
عن 10 مليارات دوالر في كندا 
مشيرا إلى أن هناك 500 طالب 
كويتي يدرسون في كندا، إضافة 

إلى مجاالت أخرى من التعاون.
وذك��ر أن هناك فرصاً عديدة 
لدولة الكويت الستثمارها في 
كندا وتشكل إضافة للعالقات 

الثنائية بن البلدين الصديقن، 
الف��ت��اً إل��ى ال��ت��ع��اون البترولي 
املتميز بن الكويت وكندا، الذي 
يعد م��ج��االً واس��ع��اً للتواصل 
والتنسيق بن البلدين، وكذلك 
ب��ال��ن��س��ب��ة ف��ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة 
بشكل ع��ام »ونعتقد أن فرص 
االستثمار وتطوير العالقات 
بن البلدين مواتية وواع��دة في 

الوقت نفسه«.
وأع���رب ع��ن التقدير للدور 
الكندي املساند للحق الكويتي 

إب���ان محنة ال��غ��زو ال��ع��راق��ي 
ل��ل��ك��وي��ت، م��ض��ي��ف��اً أن »ه��ن��اك 
دائ��م��اً ج��دي��داً ف��ي عالقاتنا مع 
كندا التي حتتل مكانة مرموقة 
في االقتصاد العاملي وأن هناك 
لقاءات مفيدة تصب في مصلحة 

الكويت«.
وردا ع��ل��ى س���ؤال ع��ن لقاء 
الشيخ ال��دك��ت��ور أح��م��د ناصر 
احمل���م���د وزي������ر اخل���ارج���ي���ة 
الكويتي م��ع نظيره اإلي��ران��ي 
محمد جواد ظريف على هامش 

مؤمتر ميونخ لألمن أخيراً، أفاد 
اجل��ارال��ل��ه ب��أن ه��ن��اك تواصال 
مستمرا م��ع اجل��ان��ب اإلي��ران��ي 
وزيارات ملسؤولن إيرانين إلى 
الكويت ومن الطبيعي أن يلتقي 
ال��وزي��ران وكانت مباحثاتهما 
إيجابية وب��ن��اءة مت التطرق 
خاللها إلى األوضاع في املنطقة 
وإل���ى ال��ع��الق��ات الثنائية بن 
البلدين، »بالتالي نعتقد أن 
ه��ذه اللقاءات مفيدة وستصب 
ف��ي مصلحة املنطقة واجلهود 

ال��ه��ادف��ة ل��ل��ت��ه��دئ��ة ف��ض��ال عن 
العالقات الثنائية بن البلدين«.

وج���دد اجل��ارال��ل��ه التأكيد 
ع��ل��ى أن ال��وس��اط��ة الكويتية 
حلل األزمة اخلليجية موجودة 
ومستمرة ول��ن نفقد األم��ل في 

استمرار هذه الوساطة.
وع���ن ت��واص��ل ال��ك��وي��ت مع 
اجلانب الصيني بشأن فيروس 
كورونا املستجد )كوفيد 19( 
أف��اد ب��أن للكويت ت��واص��ال مع 
األصدقاء في الصن وقد أعربت 

الكويت عن تضامنها معها حيال 
ه��ذه الكارثة الصحية الكبيرة 
وسبق ملجلس ال��وزراء أن أعلن 
عن مساعدات طبية ستقدمها 
الكويت إلى الصن »وسنستمر 
ف��ي ت��ق��دم ال��دع��م وامل��س��اع��دة 
لالصدقاء في الصن ملواجهة 

هذه الكارثة الصحية الكبيرة«.
وع��م��ا يسمى خطة السالم 
األم��ري��ك��ي��ة ح���ي���ال ال��ق��ض��ي��ة 
الفلسطينية قال: سبق أن أشرنا 
إلى أن الكويت عبرت عن موقفها 

حيالها بأننا نؤيد ونثمن عاليا 
جهود الواليات املتحدة وأن هذه 
اخل��ط��ة تتعلق بقضية شعب 
عانى أكثر من 70 عاما، بالتالي 
البد من وضع حد لهذه املعاناة 
وه��ذا اجلهد لن يتحقق إال بحل 
ق��ائ��م على الشرعية الدولية 
وق�����رارات مجلس األم���ن ذات 
الصلة ومبادرة السالم العربية 
وح��ل ال��دول��ت��ن بقيام ال��دول��ة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس 

الشرقية.

أع��ل��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل األح��م��ر 
الكويتي تنظيمها اليوم األربعاء حملة 
تبرعات إلغاثة الالجئن السورين في 
دول اجلوار لسورية والذين يعانون 
اوضاعا صعبة نتيجة البرد القارس 

وذلك ضمن حملة )الشتاء الدافئ(.
وقالت األمن العام في اجلمعية مها 
البرجس ل� )ك��ون��ا( أم��س: إن تنظيم 
اجلمعية حلملة التبرعات يأتي تضامنا 
مع الظروف التي يواجهها الالجؤون 
السوريون، مشيرة إلى حشد اجلمعية 

لطاقاتها البشرية وكوادرها التطوعية 
لتعزيز احلملة وإجناحها.

وأض���اف���ت ال��ب��رج��س أن حملة 
التبرعات ستنطلق ال��ي��وم وتستمر 
مل��دة يومن على فترتن م��ن الساعة 
التاسعة صباحا إل��ى ال��واح��دة ظهرا 
وم��ن اخلامسة عصرا حتى الثامنة 
مساء في مقر اجلمعية، أو من خالل 

موقع اجلمعية اإللكتروني.
وذك�����رت أن ف��ري��ق��ا م��ي��دان��ي��ا من 
اجلمعية توجه إلى لبنان لتقدمي الدعم 

واملساندة لالجئن السورين هناك 
بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني.

وبينت أن اجلمعية وزعت مساعدات 
عاجلة في بلدة )عرسال( بالتعاون مع 
الصليب األحمر اللبناني للمتضررين 
من الالجئن السورين ملواجهة برد 
الشتاء والتخفيف من حجم األض��رار 
التي حلقت بهم ج��راء البرد القارس 

والرياح الشديدة واألمطار والثلوج.
وأوضحت أن الفريق امليداني سيقدم 
امل��س��اع��دات ألك��ث��ر م��ن 2000 الج��ئ 

سوري، إضافة إلى الوقوف على كافة 
احتياجاتهم ملساعدتهم على تخطي 

األحوال اجلوية الصعبة.
ودع���ت ال��ب��رج��س أه���ل اخل��ي��ر في 
الكويت من مواطنن ومقيمن وجميع 
اجلهات الى املشاركة بحملة )الشتاء 
الدافئ( للتخفيف من معاناة النازحن 
وال��الج��ئ��ن ال��س��وري��ن وغ��ي��ره��م في 
ظل ظ��روف الطقس القاسية من برد 
قارس وأمطار غزيرة وثلوج، مبينة أن 
اجلمعية تستقبل الزكوات والصدقات.

ب��رع��اي��ة وح���ض���ور سمو 
رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 
صباح اخلالد، وبحضور عدد 
من الوزراء والقيادين والسلك 
الدبلوماسي ستنطلق فعاليات 
مهرجان “حّنا لها” مساء اليوم 
األربعاء بذكرى مرور 14 عاما 
على تولي صاحب السمو أمير 
البالد مقاليد احلكم، والذكرى 
ال���� 59 الس��ت��ق��الل ال��ك��وي��ت، 
ومرور 29 عاما على التحرير، 
وذل����ك ف���ي ح��دي��ق��ة الشهيد 

املرحلتن األولى والثانية.
وقالت الوكيل في الديوان 
األميري مدير عام مكتب الشهيد 
فاطمة األمير: سترتدي حديقة 
الشهيد أبهى ُحللها استعدادا 
الستقبال ض��ي��وف املهرجان 
ال��وط��ن��ي  “حّنا لها”، ال��ذي 
حتتضنه احلديقة بعد ظهر 
أيام 19-20-21  فبراير، الذي 
ينظمه مكتب الشهيد احتفاال 
باألعياد الوطنية وسيتم من 
خالله   إع��ادة افتتاح جدارية 
شهداء الكويت تخليدا لذكراهم  
ك��م��ا س��ت��ش��ارك ش��رك��ة نفط 
الكويت بفيلم “غالية علينا”، 
ك��ذل��ك سيعرض فيلم خاص 
بالشهداء الرياضين بالقبة 
اخلاصة بالعروض، كما سيتم 
افتتاح أوب��ري��ت “حّنا لها “  
مب��ش��ارك��ة ال��ف��رق الشعبية 
الكويتية، كما ال ننسى فريج 
بدرالشقردي الذي سيقدم عدة 

فقرات وبرامج تخص الطفل .
وأض���اف���ت أن امل��ك��ت��ب قد 
استعد استعدادا كبيرا إلجناح 

مهرجان “حّنا لها”، فكان مكتب 
الشهيد ورش���ة عمل م��ع عدة 
جهات لتجهيز احلديقة، فقد 
أمت املنظمون االس��ت��ع��دادات 
الكاملة الن��ط��الق امل��ه��رج��ان، 
ال���ذي يستمر مل��دة ث��الث أي��ام 
ويشمل العديد من الفعاليات 
واألنشطة واملسابقات، مشيرة 
إلى أن الفعاليات سيشارك فيها 
العديد من اجلهات احلكومية 
واأله��ل��ي��ة ح��ت��ى ي��ت��م إظ��ه��ار 

املهرجان بالصورة املشرفة.
وق���ال���ت ف��اط��م��ة األم���ي���ر: 
يسعدني ويشرفني باسمي 
ونيابة عن أسر الشهداء وأسرة 
مكتب الشهيد  أن أتقدم بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وإلى سمو ولي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد، 
وإل����ى س��م��و رئ��ي��س مجلس 

ال��وزراء الشيخ صباح اخلالد، 
وإل���ى الشعب الكويتي كافة 
مبناسبة الذكرى الرابعة عشرة 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، والعيد الوطني 
التاسع واخلمسن، والذكرى 
التاسعة والعشرين للتحرير، 
داعيه املولى عز وجل أن يحفظ 
الكويت وأهلها وأن يدمي علينا 
نعمة األم��ن واألم���ان والتقدم 

واالزدهار.
وب��ي��ن��ت أن ال��ش��ع��ار ال��ذي 
أطلقته الكويت ل��ه��ذه السنة 
“أميرنا سندنا ترابطنا قوتنا”، 
رائ����ع، ف��ه��و رب��ان��ا لسفينتنا 
ال��ت��ي ت��ب��ح��ر ب��ن��ا دائ���م���ا إل��ى 
ب��ر األم���ان، بحنكته ونظرته 
الثاقبة وسياسته الفريدة التي 
أصبحت مدرسة عاملية تدرس، 
كما أن ترابطنا قوتنا كلمتان 
تتضمنان في معانيهما دروسا 
ومنهاجا نحو التقدم واالزدهار 
وسبيال للتغلب على التحديات 
احمليطة وال��ص��ع��وب��ات التي 

تواجهنا.
وأك���دت ض���رورة االهتمام 
بأسر وأب��ن��اء الشهداء اللذين 
أصبح لهم دور فعال في العديد 
من الفعاليات واألنشطة التي 
يقدمها املكتب مبشاركتهم، 
السيما أن الكويت تولي اهتماما 
كبيرا باسر وأب��ن��اء الشهداء 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات صاحب 
السمو وال��ق��ي��ادة السياسية 
بتلبية احتياجاتهم ودعمهم 
وإبراز جهودهم على املستوين 

احمللي والدولي.
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ال������ل������ق������اءات م������ع اجل������ان������ب اإلي������ران������ي 
املنطقة مصلحة  ف��ي  وت��ص��ب  م��ف��ي��دة 

ح�����ل ال���ق���ض���ي���ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ق���ائ���م 
ع���ل���ى ال���ش���رع���ي���ة ال����دول����ي����ة وق��������رارات 
م����ج����ل����س األم�����������ن وم���������ب���������ادرة ال�����س�����ام 
الفلسطينية  ال��دول��ة  وق��ي��ام  العربية 
وع�����اص�����م�����ت�����ه�����ا ال��������ق��������دس ال����ش����رق����ي����ة

تنطلق اليوم ملدة يومني 

»الهال األحمر الكويتي« تنظم
حملة تبرعات لصالح الاجئني السوريني

جانب من حملة التبرعات اإلنسانية

ينطلق اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء

فاطمة األمير: »حديقة الشهيد« سترتدي 
أبهى ُحّلة الستقبال ضيوف مهرجان »حّنا لها«

فاطمة األمير
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خالد اجلار الله يشارك في قطع كيكية خالل حفل السفارة الكندية

أشاد بتميز العاقات املتطورة بني الكويت وكندا

اجلار الله: الوساطة الكويتية حلل األزمة اخلليجية مستمرة ولن نفقد األمل 

جانب من احلضور

استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
الشيخ م��ب��ارك ال��دع��ي��ج مبكتبه أمس 
رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس 
بالكليات التطبيقية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور 
ي��وس��ف ال��ع��ن��زي وع����دد م��ن أع��ض��اء 

الرابطة.
ومت خ��الل اللقاء استعراض ال��دور 
الذي تقوم به الرابطة وأهدافها وجهودها 
في تعزيز التعاون مع مختلف اجلهات 
احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني من 

أجل دفع املسيرة التعليمية في الكويت.
وتركز احلديث حول أهمية التنسيق 
م��ع وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية وتفعيل 
التعاون بينهما واملساهمة في حتقيق 
اه����داف ال��راب��ط��ة ل��ت��ط��وي��ر العملية 
التعليمية وحتقيق غاياتها املنشودة.
واكد الشيخ مبارك الدعيج خالل اللقاء 
على التزام )كونا( بالتعاون مع مختلف 
اجلهات واملؤسسات الوطنية والعمل 
على دعم اجلهود التي تقوم بها مشيدا 
بالدور الذي تقوم به مؤسسات املجتمع 

املدني في خدمة الكويت.
وأوض��ح حرص )كونا( على نهجها 
الثابت في مساندة كافة اجلهود التي 
حتقق املصلحة العامة وتهدف إلى خدمة 
ال��وط��ن وامل��واط��ن��ن وتساهم ف��ي دفع 

عجلة التنمية واخلطط احلكومية.
من ناحيته أش��اد الدكتور العنزى 

ب��ال��دور اإلع��الم��ي املهم ال��ذي تقوم به 
)ك��ون��ا( وتوفير االخ��ب��ار واملعلومات 
واملساهمة في نشر الوعى والثقافة بن 

املواطنن.
وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عدنان الراشد ونائب املدير العام 
للشؤون اإلداري��ة واملالية واالتصاالت 

عبداحلميد ملك ونائب رئيس الرابطة 
الدكتور أحمد مندني واملتحدث الرسمي 
ورئ��ي��س اللجنة اإلع��الم��ي��ة الدكتور 
سعد املطيري وعضو اللجنة الثقافية 
بالرابطة ال��دك��ت��ورة باسمة بوظهير 
وعضو اللجنة الفنية الدكتورة رشا 

أشكناني.

الدعيج يستقبل رئيس وأعضاء رابطة هيئة 
التدريس بالكليات التطبيقية

جانب من اللقاء

وقعت وزيرة األشغال العامة 
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
الدكتورة رن��ا الفارس اتفاقية 
دراس��ة وتصميم وإش��راف على 
تنفيذ وصيانة شبكة الطرق 
مبنطقة )كبد( بقيمة 891 ألف 
دينار كويتي )نحو 9ر2 مليون 

دوالر(.
وق��ال��ت ال���ف���ارس ف��ي بيان 
ص��ح��ف��ي أم����س ال���ث���الث���اء: إن 
االتفاقية ت��أت��ي ضمن اهتمام 
احل��ك��وم��ة ب��ت��ط��وي��ر منطقة 
احل��رف��ي��ن الصناعية مب��زارع 
الصليبية )كبد( وتطوير الطرق 
القائمة واملقترحة لربط املناطق 
الصناعية وامل���دن اإلسكانية 
اجل���دي���دة م���ع ش��ب��ك��ة ال��ط��رق 

السريعة والرئيسية.
وب���ي���ن���ت أن االت���ف���اق���ي���ة 
تهدف ال��ى رف��ع ك��ف��اءة الطرق 
القائمة واملقترحة عبر إنشاء 
ط���رق وج��س��ور ج��دي��دة طبقا 
للمواصفات واملعايير القياسية.

م��ن جانبها قالت مدير عام 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
باإلنابة املهندسة سهى اشكناني 

وفقا للبيان إن اإلتفاقية تأتي 
ض��م��ن خ��ط��ة ال��ه��ي��ئ��ة لتطوير 
منظومة شبكة الطرق الرئيسية 
وال��س��ري��ع��ة مبختلف مناطق 

دولة الكويت.
وأوض���ح���ت اش��ك��ن��ان��ي أن 
االتفاقية تهدف الى ربط املدن 
اإلسكانية اجل��دي��دة بالشبكة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ط��رق ال��س��ري��ع��ة 

واجل���س���ور ال����ى ج��ان��ب رف��ع 
مستوى السالمة املرورية على 

شبكة الطرق احلالية.
وأف����ادت ب��أن م��دة ال��دراس��ة 
وال��ت��ص��م��ي��م وف��ق��ا لالتفاقية 
ال��ت��ي مت توقيعها م��ع املكتب 
اإلس����ت����ش����اري احمل���ل���ي دار 
الكويت ل��الس��ت��ش��ارات الفنية 
ستستغرق 24 شهرا وتشتمل 
على انشاء طرق رئيسية بطول 
24 كيلومترا وعرض 100 متر 
بثالث حارات في كل اجتاه قابلة 
للزيادة لتصبح أربع حارات في 

كل اجتاه.
وذكرت أن هناك طرقا ثانوية 
بطول 110 كيلومترات وعرض 
50 مترا بثالث ح��ارات في كل 
اجت���اه وط���رق محلية بطول 
50 كيلومترا وعرض 25 مترا 
يتضمن حارتن في االجتاهن، 
إض���اف���ة إل���ى ك��اف��ة اخل��دم��ات 
اخلاصة بالطرق امل��ذك��ورة من 
خ��دم��ات ص��رف م��ي��اه األم��ط��ار 
وص��رف صحي وشبكات مياه 
وش��ب��ك��ات تليفونات وإن���ارة 

الطرق والعالمات املرورية.

وزيرة »األشغال« توقع اتفاقية 
دراسة وصيانة شبكة طرق »كبد«

د. رنا الفارس


