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مبعوث األمير سلم رسالتني إلى خادم احلرمني
وولي العهد السعودي حول سبل دعم العالقات الثنائية

قــام مبعــوث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
نائب وزير شؤون الديوان 
االميــري الشــيخ محمــد 
امــس  العبــداهللا صبــاح 
بتسليم رســالة خطية من 
ســموه إلــى أخيــه خــادم 
امللك  الشــريفني  احلرمــني 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ورسالة 
خطية من سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، إلــى أخيــه صاحــب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفــاع تضمنتــا العالقات 
األخوية الطيبة التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني 
وسبل دعمها وتعزيزها في 
مختلف املجاالت وعلى كل 
االصعــدة والقضايــا ذات 
االهتمــام املشــترك وآخــر 
املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
وقد سلم مبعوث سموه 
الرسالتني إلى صاحب السمو 
امللكي األمير تركي بن محمد 
بــن فهــد آل ســعود عضو 
مجلس الوزراء وزير الدولة.
وكان مبعــوث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، نائب وزير شؤون 
الشــيخ  الديــوان االميري 
محمد العبداهللا، قد وصل إلى 
العربية السعودية  اململكة 
الشــقيقة لتســليم رسالة 
خطية من صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل 

امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.
وقــد كان في اســتقبال 

العربية السعودية  اململكة 
الشقيقة الشيخ علي اخلالد 

اجلابر.
وكان مبعــوث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، نائب وزير شؤون 
الشــيخ  الديــوان األميري 
العبــداهللا، غــادر  محمــد 
متوجها إلى اململكة العربية 
السعودية الشقيقة لتسليم 
رســالة خطية من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد إلــى أخيــه خــادم 
امللك  الشــريفني  احلرمــني 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ورسالة 
خطية من سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد إلى 
أخيه صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.

مبعــوث ســموه صاحــب 
الســمو امللكي األمير تركي 
بن محمد بن فهد آل سعود 
عضو مجلس الوزراء وزير 
الدولة وسفير الكويت لدى 

تناولتا القضايا ذات االهتمام املشترك وآخر املستجدات اإلقليمية والدولية

صاحب السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد خالل استقبال الشيخ محمد العبداهللا مبعوث صاحب السمو األمير

مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبداهللا
خالل تسليم الرسالة إلى صاحب السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد

مبعوث صاحب السمو األمير لدى وصوله إلى اململكة

سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ورسالة 
خطية من سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، إلى أخيه صاحب السمو 

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد 
ووزيري الداخلية والدفاع

العفاسي: التزام املصلني والعاملني
في املساجد باالشتراطات الصحية

الكويت تدين وتستنكر
عملية الطعن اإلرهابية في فرنسا

استقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر الســيف صبــاح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف 

صباح امــس نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح. واســتقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشــعل األحمد بقصر السيف 
صباح أمــس نائب رئيس مجلــس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور.

أسامة أبو السعود

شــدد وزير العــدل ووزيــر األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية املستشار د. فهد 
العفاسي على مســؤولي قطاع املساجد 
بضــرورة التــزام العاملــني واملصلــني 
باالشــتراطات والتعليمات الصادرة من 
قبل اجلهات الصحية في البالد، السيما 

أن املساجد قدوة لآلخرين في االلتزام.
جاء ذلك خــالل االجتماع الذي عقده 
مع قطاع املساجد والذي ترأسه الوزير 
العفاسي وذلك بحضور الوكيل املساعد 
للقطاع محمد ناصــر املطيري ومديري 
إدارات املســاجد في احملافظات الســت. 
وأكد العفاســي عدم التهاون في تطبيق 
اإلجــراءات الالزمــة حلمايــة املصلــني 

خصوصا أن وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية حرصت منذ بداية اجلائحة على 
إطــالق عدة حمالت توجيهية وتوعوية 
اعالمية للمواطنني واملقيمني وفق منظور 
شرعي اللتزامهم بالتعليمات واالشتراطات 
الصادرة من السلطات الصحية، وتنفيذ 
قــرارات مجلــس الــوزراء الســيما عند 
الذهــاب ألداء صالة اجلماعة أو اجلمعة 
في املساجد. وفي ختام االجتماع، شكر 
العفاســي جميع املســؤولني فــي قطاع 
املساجد الذين بذلوا وسيبذلون جهودا 
كبيرة ومضنية في تنفيذ االشــتراطات 
والتعليمــات الصحية، مؤكدا انهم على 
قدر املسؤولية في االستمرار في التعامل 
مع هذه اجلائحة وفق توجيهات اجلهات 

املختصة.

أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية 
عــن إدانة واســتنكار الكويت الشــديدين 
لعملية الطعــن اإلرهابية التي وقعت في 
إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس 

والتي راح ضحيتها مواطن فرنسي.
وأكد املصدر في بيان للخارجية أن هذه 

اجلرمية تعــد انتهاكا صارخــا لكل القيم 
الدينيــة واإلنســانية. وأعلــن عــن تأييد 
الكويــت جلمهورية فرنســا الصديقة في 
كل مــا تتخذه من إجــراءات للحفاظ على 
أمنها وسالمة مواطنيها، معربا عن خالص 
التعازي وصادق املواساة ألسرة الضحية.

خالل اجتماع عقده مع قطاع املساجد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ أحمد املنصور

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

املستشار د. فهد العفاسي خالل االجتماع

سمو ولي العهد مستقبال أنس الصالح

فرج ناصر

أكد وكيل وزارة األشــغال لقطــاع التنمية 
والتخطيط حمد الغريب، أنه ال بعثات خارجية 
للراغبني من موظفي الوزارة للدراسة باخلارج 
في الوقت الراهن، وذلك بسبب وباء كورونا، 
ووفقــا للشــروط واملعايير اخلاصــة بوزارة 
األشغال وبالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية.

وأكد الغريب أن وزارة األشغال تدرس األمر 
العتماده خــالل الفترة القادمة بعد اســتقرار 

األوضاع. 
أنهت الهيئة العامــة للطرق والنقل البري 
أعمال فرش االسفلت لصيانة الطرق السريعة، 
وشملت اآلتي: طريق صبحان ـ املقوع باجتاه 
الشــمال، الدائــري الســادس مقابــل منطقــة 
الصليبيــة، طريق امللك فهــد ـ مقابل ضاحية 
فهــد األحمد باجتاه الشــمال، طريــق الغزالي 
باجتاه الشمال (الشــويخ)، امللك فهد بجانب 
منطقــة األحمدي، امللــك فهد ـ مقابــل منطقة 
العــدان، الطريق املــوازي للغزالي قبل مدخل 
الفروانية، امللك فهد مقابل منطقة الشــعيبة، 
امللك فهد ـ بجوار منطقة الشعيبة الصناعية، 
طريق اجلهراء السريع مقابل البنزين باجتاه 

مدينة الكويت.
وكشــف مصدر مســؤول في الهيئة، عن أن 
أعمال فرش االسفلت تتم وفق البرنامج الزمني 
لهذه املشاريع في جميع مناطق الكويت، والهيئة 
قامــت بزيادة هــذه األعمال بأعــداد كبيرة من 
األيدي العاملــة، إضافة الى ذلك وفرت اآلليات 
الكبيــرة حتى تتم تغطية كل أعمال االســفلت 
لهذه الطرق التي بحاجة إلى صيانة، وذلك وفقا 
خلطة الوزارة بإصالح هذه الطرق تلبية للرغبة 
السامية لسمو األمير الراحل، طيب اهللا ثراه.

وأشار املصدر إلى أن األعمال ال تشمل الطرق 
السريعة فقط وامنا تشمل كذلك الطرق الداخلية 
للمناطق الســكنية مبا يضمن انسيابية حركة 
املرور وإجناز العمال وفق الشروط املوضوعة.

جانب من عملية فرش الطرق

فرش الطرق في عدة مناطق

«األشغال»: ال بعثات خارجية للموظفني في الوقت الراهن

هيئة الطرق  تفرش ١٠  طرق باإلسفلت في عدة مناطق

ملشاهدة الڤيديو


