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املويزري يشيد بقرار الشعلة تشكيل 
جلنة ملعاجلة مشاكل جليب الشيوخ

الغامن يهنئ إندونيسيا والغابون باألعياد الوطنية

أشــاد عضــو املجلس 
البلــدي ورئيــس جلنــة 
محافظــة األحمــدي فهيد 
املويــزري بقــرار وزيــر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
البلدية فهد الشعلة بتشكيل 
جلنة مختصة تضم العديد 
من اجلهات احلكومية ذات 
االختصاص واملسؤولية في 
موضوع معاجلة مشــاكل 

منطقة جليب الشيوخ.
وبــن املويــزري فــي 

تصريح صحافي ان مهام هذه اللجنة تتركز 
على رصد كل السلبيات املوجودة في جليب 
الشيوخ عن طريق كل جهة واختصاصاتها 
ووضع احللول الالزمة لها، وذلك خالل فترة 
زمنية محددة في 6 أشهر، على ان يتم رفع 
تقرير بذلك بعد انتهاء مهام اللجنة للوزير.
وأعرب املويزري عن شــكره وتقديره 
للوزير الشعلة والذي وضع خطة ناجحة 
حلل هذه املشكلة، موضحا ان هذا األمر ليس 
بغريب عنه خصوصا انه المس مشــاكل 
هذه املنطقة قبل ان يتبوأ منصبه الوزاري 

عندما كان رئيسا إلدارة نزع 
امللكية بوزارة املالية.

وقال ان مشاكل املنطقة 
ال تعــد واألوضاع البيئية 
والصحية واألمنية تتفاقم 
يوما بعــد يوم فهي كارثة 
بجميــع املقاييس، إضافة 
الى وجود مراكز بيع غير 
مرخصــة وأغذية فاســدة 
منتهية الصالحية والتالعب 
والتزوير وتهريب وتصنيع 
الصاحلــة  غيــر  املــواد 
لالستهالك اآلدمي وتعبئتها 
إلعادة بيعها. ولفت الى ان املنطقة تعد وكرا 
ومأوى للخارجن عــن القانون ومخالفي 
قانــون اإلقامــة وحتتوي علــى اكوام من 
القمامة والنفايات واحلشرات والقوارض مع 
غياب الوعي الصحي والثقافي بن اجلاليات 
اآلســيوية، ناهيك عــن الفوضى املرورية 
والتي تتجسد في زحام دائم للسيارات الى 
جانب ظاهرة احليوانات السائبة وانتشار 
الروائح الكريهة النتنة بسبب كثرة املجاري 
الطافحة في معظم شوارع املنطقة مما يهدد 

بكارثة صحية.

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في 
جمهورية إندونيسيا بامبانغ سيساتيو، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.
كمــا بعــث الرئيس الغــامن ببرقيتي 

تهنئــة إلى رئيس اجلمعية الوطنية في 
جمهوريــة الغابون الصديقة فوســتن 
بوكوبي ورئيسة مجلس الشيوخ لوسي 
ميليبو- أوبوسون، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلدهما.

فهيد املويزري

جلنة احلّد من سكن العزاب في »اخلاص«: 
نتعامل مع 303 منازل مخالفة

عقــدت جلنــة متابعة احلد مــن ظاهرة 
ســكن العــزاب في مناطق الســكن اخلاص 
والنموذجي برئاسة نائب املدير العام لشؤون 
محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.عمار 
العمار اجتماعها التنسيقي ومبشاركة مدير 
أمن محافظة الفروانية ومدير ادارة شرطة 
البيئة بوزارة الداخلية ومدير ادارة املخلفات 
بالهيئــة العامــة للبيئة والوكيل املســاعد 
لشــبكات التوزيع بــوزارة الكهرباء واملاء 
ومدير التسجيل العقاري بوزارة العدل وممثل 
الهيئــة العامة للمعلومات املدنية وحضور 
عدد من املســؤولن في بلدية الكويت ضم 
مستشــار اإلدارة القانونيــة ومديري افرع 
البلدية باحملافظات ومديري ادارات التدقيق 

واملتابعة الهندسية.
وتناول االجتماع أهم العواقب التي واجهت 
الفريق املشكل بهدف تذليلها للحد من ظاهرة 
ســكن العــزاب في مناطق الســكن اخلاص 
والنموذجي، مت خالله اســتعراض النتائج 
التي حققتها حملة #اطمئن والتي شــملت 
قطع التيار عن ١35 منزال مخالفا باإلضافة الى 
رصد 3٠3 منازل يسكنها عزاب جار التعامل 

معها من اصل 55٨ من املنازل املخالفة.

وأثنــى رئيس اللجنة عمار العمار اثناء 
االجتمــاع على اســتجابة أصحــاب املنازل 
املخالفة مع األجهزة الرقابية التي أخلتها من 
العزاب بعد حترير كل اإلنذارات والتعهدات 
واملخالفات الالزمة بحقهم، مؤكدا على تشديد 
العقوبة القانونية في حــال تكرار مخالفة 
ســكن العزاب في العقارات التي ســبق مت 

قطع التيار عنهم.
ولفت العمار الــى حصر العقارات التي 
تســتغل لســكن العزاب في مناطق السكن 
اخلــاص والنموذجــي الــواردة عبر اخلط 
الســاخن وحســابات البلديــة فــي مواقع 
التواصل االجتماعي أو عبر أفرع البلديات 

في احملافظات الست.
وفــي اخلتام، دعا العمــار املواطنن الى 
املســاهمة بدورهــم االجتماعــي مــن خالل 
تعاونهــم مع األجهــزة الرقابيــة للحد من 
ظاهرة ســكن العــزاب في مناطق الســكن 
اخلاص والنموذجي، وطالبهم بعدم التردد 
فــي التواصل مع البلديــة عن طريق اخلط 
املباشر أو حســابات البلدية التي تستقبل 
الشــكاوى خالل ٢4 ساعة أو مراجعة أفرع 

البلدية خالل ايام العمل الرسمي.

استعرضت في اجتماعها نتائج حملة اطمئن

جانب من اجتماع اللجنة

عمادي: عمل بعثة احلج انتهى ونستقبل الشكاوى ملدة شهر
أعلن رئيــس بعثة احلج 
الكويتيــة م.فريد عمادي عن 
انتهــاء عمــل البعثة بشــكل 
رسمي إثر انتهاء موسم احلج 

لهذا العام ١44٠ هجرية.
وقال عمادي في تصريح 
صحافــي: مع انتهاء موســم 
احلــج بنجاح، بعــد التنظيم 
املميز من قبل اململكة العربية 
السعودية، وجناح عمل البعثة 
فــي مكــة املكرمــة، وكذلــك 
احلمــالت الكويتية التي أدت 
مهامهــا على الوجــه األكمل، 
ينتهي العمل في هذه املرحلة، 
علــى أن تبــدأ مرحلة جديدة 
بعد العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح: ان املرحلة الثانية 

هناك فترة شهر تقريبا لتلقي 
الشــكاوى واملالحظــات مــن 
قبل احلجــاج على حمالتهم، 
موضحا: اننا لن نتهاون أبدا 
في أي شكوى، أو أي مالحظة، 
وإمنا ســوف نضعها في عن 
االعتبــار، وســتأخذ مجراها 
إلــى أن  القانونــي، مشــيرا 
وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلسالمية ممثلة في إدارة احلج 
والعمرة ستتابع كل املالحظات 
والشكاوى لوضع احللول ألي 
مشــكلة أو أي نقص سيظهر 
وكل ذلك من أجل احملافظة على 
الريادة في العمل اإلســالمي، 
واحملافظة على املكانة املميزة 
التي بلغتها البعثة واحلمالت 

بها على الوجه األكمل، بهدف 
احملافظة على الريادة والسمعة 
التي تتمتع بها حمالت احلج 

الكويتية.
من جهة أخرى أكد عمادي 
وصول العديد من احلمالت إلى 
أرض الوطن بسالم، وسوف 
تتبعها حمالت أخرى، مشيرا 
إلى أن عددا من أعضاء البعثة 
سيبقون في األراضي املقدسة 
إلى حن مغادرة آخر حاج من 
الكويت. وقدم عمادي التهاني 
جلميع حجــاج الكويت على 
أداء مناسكهم بيسر وسهولة، 
ســائال املولــى عــز وجل أن 
يجعل حجهم مقبوال وسعيهم 

مشكورا وذنبهم مغفورا.

الكويتية مقارنة بنظيراتها في 
العالم اإلسالمي. ودعا عمادي 
كل من لديه مالحظة تخص أي 
حملة، بسبب تقصيرها في أي 
أمر، أو عدم تطبيقها لشروط 
العقد املبرم مع احلاج، عليه أن 
يتقدم بشكوى إلى إدارة احلج 
والعمرة في الوزارة في برج 
التوأم، الــدور الثالث أو عبر 
https:// :الرابــط اإللكتروني
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وتابــع: نعلم أن احلمالت 
الكويتية شريك معنا في كل 
جنــاح نحققه، مشــيدا بهذه 
احلمالت التي أبدعت في عملها 
ومتيزت، وأدت األمانة املنوطة 

أكد عدم التهاون مع أي مالحظات والتعامل معها بشكل مدروس

م. فريد عمادي 

التي تنتظرنا ال تقل أهمية عن 
املرحلة األولــى، فمن خاللها 
نستطيع تقييم أنفسنا بشكل 
علمي ومدروس، كما ستكون 

»مهندسون بال حدود« و»املستوطنات البشرية« بالكويت
يواصالن تنفيذ أفضل وحدة سكنية لالجئني في اليمن

تواصل »مهندســون بال 
حــدود - الكويت« جهودها 
ملتابعــة دراســة إمكانيــة 
تنفيذ املشــاريع الفائزة في 
مسابقة تصميم أفضل وحدة 
سكنية مستدامة لالجئن في 
مخيم داداب - كينيا، حيث 
مت عقــد اجتماع فــي مكتب 
األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية في الكويت ملتابعة 
إمكانية تنفيذ هذا املشروع 
وبحث االستعدادات لتنفيذه، 
وجرى خالل االجتماع عقد 
لقاء عبــر األقمار الصناعية 
مــع ذوي العالقــة فــي كل 
اليمنيــة  مــن اجلمهوريــة 
العربية  وجمهورية مصــر 

وكينيا. 
وقدمت عضوات األفرقة 
الفائزة مبسابقة »التحدي« 
املهندســات هنــادي الهولي 
القحطاني وشــبنام  وهدى 
محمودي وكل من املهندسات 
وبدريــة  احلمــدان  نــوف 

في أســرع وقــت ممكن في 
ظــل االحتياجــات املتنامية 
للمرحلن والالجئن في مدينة 
عدن باجلمهورية اليمنية. 

وقالت رئيسة »مهندسون 
بال حدود - الكويت« م.زينب 
قراشــي: إننا مستمرون في 
دراســة مقتــرح تنفيذ هذه 
ذات  الســكنية  الوحــدات 

املســتدامة واحلفــاظ علــى 
موارد البيئة. 

من جانبها، جددت مديرة 
مكتب برنامج األمم املتحدة 
البشــرية  للمســتوطنات 
بالكويت د. أميرة احلســن 
احلــرص علــى دعــم هــذا 
املشروع اإلسكاني الهام بكل 
اإلمكانيات املتاحة لتنفيذه، 
مؤكدة أن مثل هذه املقترحات 
ستساهم في حل مشاكل إيواء 

الالجئن.
وأشــادت احلسن بجدية 
فــرق عمل »مهندســون بال 
حــدود - الكويــت« في هذا 
املشروع وغيره من املشاريع 
التنموية التي يتم التعاون 
إلــى  معهــم بهــا، مشــيرة 
ابتــكار مجموعة جديدة من 
احللول وجتــاوب عضوات 
األفرقة الفائزة مع متطلبات 
املقاييس التنموية املستدامة 
التي ننشدها في دعم ايواء 

الالجئن حول العالم. 

التصاميم املعمارية املستدامة 
بالتعاون مــع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي للمستوطنات 
البشرية )املوئل( في الكويت 
واليمن، مشــيرة الى أن هذا 
املشــروع يحقــق واحدا من 
أهدافنــا في تشــجيع الفكر 
االبداعــي والعمل التطوعي 
الهادف الى حتقيق التنمية 

في اجتماع موسع عبر األقمار الصناعية استعرض الصعوبات التي تواجه املشروع

د.أميرة احلسن وم.زينب القراشي مع أعضاء الفرق الفائزة مبسابقة التحدي

الرفاعــي وفاطمــة الزلزلــة 
وردينــة الزايــد التحديثات 
التــي متت علــى التصميم، 
والصعوبات التي قد تعترض 
عملية تنفيذ املشروع وركز 
املجتمعون على الصعوبات 
املالية وسبل توفير التمويل 
الالزم لتنفيذ املشروع على 
أكمل صورة مشرفة للكويت 

»األنباء« تنشر نصوص مذكرة احلوار اإلستراتيجي بني الكويت وأميركا بعد املوافقة عليها
صدر مرســوم باملوافقة علــى مذكرة تفاهم 
بشأن احلوار االستراتيجي بن حكومة الكويت 
وحكومة الواليات املتحدة األميركية واملوقعة 
في مدينة الكويت بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩. وقد 
جاء في نص مذكرة التفاهم املوقعة بن البلدين:
إن حكومة دولة الكويت وحكومة الواليات 
املتحــدة األميركية املشــار اليهمــا فيما بعد بـ 
»املشــاركن«، بناء على رغبتهما املشتركة في 
مواصلة تعزيز عالقات الصداقة والتعاون الثنائي 
بينهما، وتقديرا للعالقات الثنائية القوية بن دولة 
الكويت والواليات املتحدة األميركية، والتعاون 
املتن في املجاالت السياســية والديبلوماسية 
واالقتصاديــة واألمنيــة، مبا في ذلــك مكافحة 
االرهاب، وبهدف تعزيز عالقات التعاون الثنائية 

بشكل أفضل يخدم مصاحلهما املشتركة.
وإدراكا ألهمية احلوار االستراتيجي االول بن 
الواليات املتحدة والكويت )املشار اليه فيما بعد 
بـ »احلوار االستراتيجي« الذي مت في ٢١ أكتوبر 
٢٠١6 والبيان املشترك للحوار االستراتيجي األول 
بن الواليات املتحدة ودولة الكويت والتي تشكل 
أساسا ملواصلة تعزيز الشراكة االستراتيجية 
بن البلدين، ورغبة في مواصلة الشــركة، فقد 

توصال الى التفاهمات التالية:

اجلزء األول
تنظم مذكرة التفاهــم هذه )MOU( اجلهود 

الثنائية ضمن االطار احلالي للحوار االستراتيجي، 
وألغراض هــذه املذكرة، تعتــزم حكومة دولة 
الكويت أن تكون ممثلة بوزارة اخلارجية، وتعتزم 
حكومــة الواليات املتحــدة األميركية أن تكون 

ممثلة بوزارة اخلارجية.

اجلزء الثاني
يعتــزم املشــاركان التعــاون فــي احلــوار 

االستراتيجي على النحو التالي:
١ - وضع األسس الالزمة لتعزيز العالقات 
بــن البلدين في جميع املجــاالت، وخاصة في 

املجاالت التالية:
- التعاون الدفاعي.
- التعاون األمني.

- التعليم.
- التجارة واالستثمار.
- القنصلية واجلمارك.

- الصحة.
- أي جوانــب أخــرى يحددها املشــاركان 

مجتمعن.
٢ - متابعة تنفيــذ االتفاقيات والترتيبات 
ومذكــرات التفاهــم املوقعة مــن البلدين خالل 
احلوارات االســتراتيجية السابقة والعمل على 

تنفيذها بالكامل.
3 - تســهيل تبادل املعلومات واخلبرات 
واملشــاورات املتبادلــة التي تخــدم جوانب 

التعاون بن البلدين.
4 - حتديــد االهداف واالجنــازات املتوقعة 
ملجموعات العمل املتخصصة التي قد ينشــئها 

املشاركان.

اجلزء الثالث
يعتــزم وزيــرا خارجيــة البلديــن أو مــن 
ينوب عنهما واالعضاء الذين ميثلون قطاعات 
التعاون املشترك في كال البلدين ترؤس احلوار 

االستراتيجي واملشاركة فيه.

اجلزء الرابع
ُيعقد احلوار االستراتيجي اجتماعه العادي 
سنويا في كل من البلدين على أساس التناوب. 
ويجوز أن يسعى كال املشاركن الى عقد اجتماعات 

استثنائية.

اجلزء اخلامس
عند الضرورة: يجوز للمشــاركن تشــكيل 
مجموعات عمل أو جلان فرعية دائمة أو مخصصة 
لتحقيــق مهام معينة ضمن نطاق عملها. ومن 
املتوقع أن تقدم مجموعات العمل/ اللجان الفرعية 
توصياتها الى اجتماع رفيع املستوى ملسؤولن 
مــن كال اجلانبن، يســبق كل اجتماع وزاري، 
وذلك لتقدمي التوصيات ووضع مسودة جدول 

أعمال االجتماع.

اجلزء السادس
يجــوز عقــد اجتماعــات رفيعــة املســتوى 
للمسؤولن من املشاركن لوضع توصيات بشأن 
إجنازات مجموعات العمل واللجان الفرعية، ويجوز 
ملجموعات العمل صياغة مســودة جدول أعمال 
بالتشاور مع كال املشاركن. وُيوضع جدول األعمال 

بنية تقدميه الى االجتماع الوزاري العتماده.

اجلزء السابع
يتوقع أن يتحمل املشارك املرسل تكاليف سفر 
وفوده من وإلى البلد املضيف، واإلقامة، والنقل، 
والرعاية الطبية العاجلــة للوفود التابعة له، 
وذلك مبا يتفق مع القوانن احمللية للمشاركن 

ومبا يخضع للتمويل املخصص.

اجلزء الثامن
يعتزم املشاركان التعامل مع مداوالت احلوار 
االستراتيجي ووقائعه ونتائجه كمسألة خاصة، 
وال يجب تعميم هذه املداوالت والوقائع والنتائج 
في بيانات أو إعالنات رسمية، إال بقرار مشترك 

من كال املشاركن.

اجلزء التاسع
يجوز للمشاركن تعديل مذكرة التفاهم هذه 
بشكل مشترك خطيا، وتدخل هذه التعديالت حيز 

النفاذ من تاريخ إرســال حكومة دولة الكويت 
إخطارا الى حكومة الواليات املتحدة األميركية 
تفيد فيه باستكمالها لإلجراءات الداخلية الالزمة 

لنفاذ هذه التعديالت.

اجلزء العاشر
١ - ُيعتزم أن يبدأ العمل مبذكرة التفاهم هذه 
اعتبارا من تاريخ إرسال حكومة دولة الكويت 
إخطارا حلكومة الواليات املتحدة األميركية يفيد 
باستكمالها إلجراءاتها الداخلية الالزمة لدخول 

مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ.
٢ - ُيعتــزم أن تبقــى مذكــرة التفاهم هذه 
سارية املفعول الى أجل غير مسمى، ما لم يخطر 
أي من املشــارك اآلخر عن طريق إشعار خطي 
برغبته في التوقف عن املشــاركة فيها مبدة ال 

تقل عن 6 أشهر قبل التوقف.
3 - لــن يؤثر وقف االســتمرار فــي العمل 
مبذكرة التفاهم هذه على املهام القائمة مبوجب 
هذه املذكرة لغاية انتهائها، ما لم يقرر املشاركان 

بشكل مشترك خالف ذلك.
4 - تشكل هذه املذكرة التزاما سياسيا وليس 

التزاما قانونيا ملزما.
وقعت في مدينة الكويت - الكويت، بتاريخ 
٢٠ من شهر مارس/آذار، عام ٢٠١٩ ميالدي، املوافق 
ليوم ١3 من شــهر رجب، عام ١44٠ هجري، من 
نسختن أصليتن باللغتن االجنليزية والعربية.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيــة تعزية الى الرئيس عارف علوي رئيس 
جمهورية باكســتان اإلســالمية الصديقة، أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايــا حــادث االنفجار الذي وقع في مســجد 
بالقرب من مدينة كويتا وأسفر عن سقوط ضحايا 
ومصابن، ســائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان مين على 

املصابن بسرعة الشفاء والعافية.
بعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية الى الرئيس عارف علوي رئيس 
جمهورية باكســتان اإلسالمية الصديقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
حادث االنفجار الذي وقع في مسجد بالقرب من 
مدينــة كويتا، راجيا ســموه املولى عز وجل أن 

يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 
جناته ومين على املصابن بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.
مــن جهة أخرى، بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
علي بونغــو أوندميبا رئيس جمهورية الغابون 
الصديقــة عبر فيها ســموه عن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه، رعاه 
اهلل، له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
دوام التقــدم واالزدهار. وبعث ســمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
علي بونغــو أوندميبا رئيس جمهورية الغابون 
الصديقة، عبر فيها ســموه عــن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، راجيا سموه له 

موفور الصحة والعافية. كما بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة 
مماثلة. كذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوكو 
ويدودو رئيس جمهورية إندونيســيا الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس 
جمهورية إندونيسيا الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا سموه له موفور الصحة والعافية. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

األمير عزى الرئيس الباكستاني بضحايا انفجار مسجد كويتا
صاحب السمو هنأ رئيسي إندونيسيا والغابون باألعياد الوطنية


