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القيادة السياسية هنأت رئيس أوكرانيا بالعيد الوطني
بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية
تهنئة ال��ى الرئي�س ف�لادمي�ير زيلين�سكي رئي�س
�أوكرانيا ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة
العيد الوطني لبالده ،متمني ًا �سموه له موفور ال�صحة

والعافية وللبلد ال�صديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية
تهنئة �إل��ى الرئي�س ف�لادمي�ير زيلين�سكي رئي�س
�أوكرانيا عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة

العيد الوطني لبالده ،راجيا �سموه له موفور ال�صحة
والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء بربقية تهنئة مماثلة.

خالل لقاء مجلس السفراء العرب ببيت الكويت في بكين

حيات :العالقات الكويتية  -الصينية واصلت
االزدهار في عهد صاحب السمو

• �سمو �أمري البالد

بمناسبة تعافيه من العارض الصحي

األمير تلقى برقية تهنئة
من نادية مراد
تلقى �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد برقية تهنئة من نادية مراد
احلائزة على جائزة نوبل لل�سالم لعام  2018اعربت فيها عن خال�ص
تهانيها بتعايف �سموه من العار�ض ال�صحي� ،سائلة املولى تعالى ان
يدمي على �سموه موفور ال�صحة ومتام العافية.
كما ا�شارت نادية مراد الى �أن املنطقة بحاجة �إلى القادة من �أمثال �سموه
لكي يبنوا لل�شعوب م�ستقبال ي�سوده االمن والرخاء واالزدهار ،وا�صفة
�سموه ب�أنه �صاحب القلب الكبري ،ومتمنية ل�سموه العمر املديد.
وقد بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية �شكر
جوابية �إلى نادية مراد �ضمنها �سموه خال�ص �شكره وتقديره على ما
ٍ
تهان وطيب امل�شاعر و�صادق الدعاء ،متمنيا �سموه لها
�أعربت عنه من
موفور ال�صحة والعافية ودوام التوفيق وال�سداد.

�أكد رئي�س دائرة العالقات اخلارجية
للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي
ال�صيني �سونغ ت��او حر�ص ال�صني
على العمل مع ال��دول العربية على
توطيد الثقة اال�سرتاتيجية املتبادلة
وتعميق التعاون العملي وتعزيز
اال�ستفادة املتبادلة والك�سب امل�شرتك
بني اجلانبني.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها �سونغ تاو
يف لقاء نظمه جمل�س ال�سفراء العرب
يف «بيت الكويت» بالعا�صمة بكني
يف وقت ي�شهد تعزيز ًا للعالقات بني
ال�صني والدول العربية ،خا�صة بعد
�إطالق مبادرة «احلزام والطريق» عام
 2013التي وقعها ما يزيد على 120
دولة و 29منظمة دولية.
و�أ���ش��ار �سونغ ت��او �إل��ى ما ت�ضمنته
كلمة الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ يف ال��دورة الثامنة لالجتماع
ال���وزاري ملنتدى التعاون ال�صيني
العربي يف يوليو  2018من اعالن عن
�إقامة عالقات ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
القائمة على التعاون ال�شامل والتنمية
امل�شرتكة وا�ست�رشاف م�ستقبل �أف�ضل،
ما فتح ف�صال جديدا لتاريخ العالقات
ال�صينية  -العربية.
م��ن جانبه �أك��د �سفري الكويت لدى
ال�صني �سميح حيات يف كلمة على
عمق العالقات الكويتية  -ال�صينية
التاريخية ،م�ستذكر ًا يف هذا ال�سياق
الزيارة الأولى التي قام بها �سمو امري

البالد الراحل ال�شيخ جابر الأحمد
لل�صني عندما ك��ان وزي��را للمالية
وال�صناعة يف عام .1965
و�شدد على ان هذه العالقات وا�صلت
النمو واالزدهار بعهد �سمو امري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد بتمثيل دبلوما�سي
هو الأكرب للكويت عرب ان�شاء �سفارة
وثالث قن�صليات عامة بال�صني.
وق���ال ان���ه م��ن��ذ �أن ن��ال��ت الكويت
ع�ضوية غري دائمة يف جمل�س الأمن
يف يناير  2018وت�ستمر ملدة عامني
وه��ي تلم�س جتاوبا من ال�صني مع
الق�ضايا العربية وعلى ر�أ�سها الق�ضية
الفل�سطينية «ق�ضية العرب املركزية
واجلوهرية الأولى» ،داعيا يف الوقت
ذات��ه �إل��ى �أهمية ال�سعي امل�شرتك
حلماية امل��م��رات امل��ائ��ي��ة وحرية
املالحة.
بدوره قال �سفري اجلزائر لدى ال�صني
رئي�س اللجنة االقت�صادية يف جمل�س
ال�سفراء العرب ح�سن بوخالفة يف
كلمة مماثلة ان حجم التبادل التجاري
بني الدول العربية وال�صني ارتفع من
 36مليار دوالر يف عام � 2004إلى 244
مليار دوالر عام  ،2018كما حافظت
التبادالت التجارية على وترية منو
مطردة كل عام ،يف حني �سجلت منوا
بن�سبة  % 28يف  2018مقارنة بالعام
الذي �سبقه.
و�أو�ضح ال�سفري بوخالفة �أن اجلانبني
يهدفان �إل���ى االرت��ق��اء بالتبادالت

التجارية �إل��ى رق��م طموح يتجاوز
 600مليار دوالر خالل الأعوام املقبلة
«وه��ذا ما �سيتحقق �إن قام الطرفان
باتخاذ تدابري حتفيزية �إ�ضافية �سواء
على ال�صعيد الثنائي �أو يف �إطار منتدى
التعاون العربي ال�صيني».
و�شدد على �رضورة درا�سة ال�سبل الكفيلة
ب�إحداث التوازن يف امليزان التجاري
بني ال�صني والبلدان العربية ،حيث
فاقت ال���واردات العربية من ال�صني
عام  2018مبلغ  139مليار دوالر،
يف ح�ين كانت ال�����ص��ادرات العربية
نحو ال�سوق ال�صينية يف حدود 105
مليارات دوالر.
ال��ى ذل��ك ،ق��ال رئي�س بعثة جامعة
الدول العربية يف بكني ال�سفري حممود
الأم�ي�ن ان ان�شاء منتدى التعاون
العربي ال�صيني عام  2004مثل عالمة
ب��ارزة يف م�سرية التعاون العربي
 ال�صيني ج�سدت ارادة اجلانبنيالقوية وت�صميمهما على دفع وترقية
العالقات الرا�سخة التي جمعت بني
الأمة العربية وال�صني منذ القدم.
وقال ان ت�رشيف �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد لأعمال الدورة الثامنة
لالجتماع ال��وزاري ملنتدى التعاون
العربي  -ال�صيني التي عقدت يف بكني
يف يوليو  2018كان «عالمة بارزة يف
م�سرية املنتدى وفتحت �صفحة جديدة
وم�رشقة �ستنعك�س ايجاب ًا على اعمالنا
يف امل�ستقبل».

نقطة التقاء تاريخية لتبادل الثقافات

سفيرنا بالسعودية :سوق عكاظ
يعكس اإلرث الحضاري العربي
قال �سفري الكويت لدى ال�سعودية ال�شيخ علي اخلالد ان مهرجان «�سوق
عكاظ» «يعك�س االرث احل�ضاري والثقايف واالدبي» للإن�سان العربي وملدينة
«الطائف» ال�سعودية.
و�أ�شاد ال�سفري اخلالد باجلهود الكبرية التي يبذلها م�ست�شار خادم احلرمني
ال�رشيفني �أمري منطقة مكة املكرمة خالد الفي�صل يف �إجناح املهرجان يف
ن�سخته الـ  13ودعمه للمنا�سبات الثقافية الوطنية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
و�أكد خالل زيارته لفعاليات ال�سوق �ضمن «مو�سم الطائف ال�سياحي» «ان
«�سوق عكاظ» يعد خمزونا ثقافيا ا�صيال لل�شعر العربي كما ميثل نقطة
التقاء تاريخية لتبادل الثقافات بني العرب».
و�أع��رب ال�سفري اخلالد بهذه املنا�سبة عن �سعادته بزيارته لل�سوق
وامل�شاركة يف االحتفاالت الوطنية ال�سعودية والفعاليات الأدبية متمنيا من
املعار�ض الكويتية وال�شباب الكويتيني امل�شاركة يف مثل هذه املهرجانات
«ال�ضخمة» التي تعد «مفخرة وطفرة» لل�سياحة يف اململكة.
يذكر ان «�سوق عكاظ» ي�شهد هذا املو�سم م�شاركة وا�سعة من ال�شعراء
واخلطباء يف م�رسح ال�سوق ،بالإ�ضافة الى م�شاركة فنانني ور�سامني
وجنارين كما ي�ضم اجنحة لدعم الأ�رس ال�سعودية املنتجة.

التقى ممثل الكويت امل�ست�شار
بالديوان الأم�يري د.عبدالله
املعتوق �صباح �أم�س ،املفتي
العام لل�شي�شان ال�شيخ �صالح
جم��ي��ي��ف ،وذل����ك يف االدارة
الدينية مل�سلمي ال�شي�شان
بالعا�صمة غروزين.
• عبدالله املعتوق مع ال�شيخ �صالح جمييف

• ال�شيخ علي اخلالد

مزيك :نتطلع إلى تطوير آفاق التعاون
مع الهيئات اإلسالمية الكويتية
�أ�شاد رئي�س جمل�س امل�سلمني الأعلى
يف �أمل��ان��ي��ا �أمي���ن م��زي��ك بجهود
الكويت يف خدمة ق�ضايا امل�سلمني
يف جميع �أنحاء العامل ،معربا عن
تطلعه �إلى تطوير �آفاق التعاون مع
الهيئات اال�سالمية بها.
وقال مزيك قبيل زيارة �سيقوم بها
للكويت اليوم �إن الكويت لديها
جتربة ناجحة ورائ���دة يف خدمة
ق�ضايا امل�سلمني ،وا�صفا �إياها
ب�أنها «منوذج رائد لتعزيز مفاهيم
وقيم االعتدال والو�سطية والإن�سانية
ومواجهة الأفكار املتطرفة».
و�أ�ضاف انه يتطلع من خالل زيارة
الكويت الى تطوير �آفاق التعاون
املتبادل مع الهيئات اال�سالمية
واالطالع على خربتها وجتاربها يف
هذا الإطار.
ومن جانبه �أو�ضح �سفري الكويت
لدى �أملانيا جنيب البدر على هام�ش
اجتماعه مع رئي�س جمل�س امل�سلمني
الأعلى يف �أملانيا �أن زي��ارة مزيك
للكويت �ست�ستمر �أربعة �أيام وت�أتي
تلبية لدعوة من وزارة الأوق��اف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية الكويتية.
وذكر البدر �أن مزيك �سيلتقي خالل
ال��زي��ارة ع��ددا من كبار م�س�ؤويل
وزارة االوقاف وم�ؤ�س�سات وهيئات
�إ�سالمية بالكويت لبحث تعزيز
�أوجه التعاون امل�شرتك.

المعتوق
التقى مفتي
الشيشان

• جنيب البدر مع رئي�س جمل�س امل�سلمني الأعلى ب�أملانيا

«الطرق» :فرش الخلطة المحدثة
على الدائري السادس
كتب �أحمد يون�س:
قامت الهيئة العامة للطرق
والنقل ال�بري� ،أم�س ،بفر�ش
اخللطة امل��ح��دث��ة «،»2-MS
وم��ع��اجل��ات اال�سفلت و�أعمال
ق�شط الطبقة الثانية با�ستخدام
� 20سيارة ،على الدائري ال�ساد�س
«احلارة الو�سطى» و«ال�رسيعة»
و«ال�شولدر» من حمطة 13+400
ال���ى حم��ط��ة  15+500اجت��اه
اجل��ه��راء ،وذل��ك �ضمن العقد:
ق �ص/ط .324-
و�أ�شارت �إدارة الطرق ال�رسيعة
التابعة للهيئة� ،إلى ا�ستمرارها
يف فر�ش اال�سفلت على الطرق
ال�رسيعة وامل�شاريع القائمة،
على ان يتم ايقاف االعمال يف
حال �سوء الأحوال اجلوية.
ووا�صلت الهيئة اعمال اال�سفلت
للعقد  RA237لطريق الزور
الوفرة ،من نوع ،super pave
وك��ذل��ك �أع��م��ال اال�سفلت على
ط��ري��ق ال���دائ���ري  6.5جنوب
عبد ال��ل��ه امل��ب��ارك ،للعقد 5
ط  223لتطوير الدائري ،6.5
�إ�ضافة ملوا�صلتها اعمال العقد
 5ط ��� 264ش��ارع الغو�ص من
�ضاحية ���ص��ب��اح ال�����س��امل الى
الطريق الدائري ال�سابع.

• أثناء فرش اخللطة

• سميح حيات

