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صاحب السمو يعّزي الرئيس التركي 
بضحايا حريق وحدة رعاية مرضى «كورونا»

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا ورعــاه، 
ببرقيــــة تعزية إلى رئيس اجلمهورية 
التركيـــة الصديقة رجـب طيب أردوغان، 
أعرب فيها سمــــوه، عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا احلريق الذي 
اندلـــع بوحدة لرعايـــة مرضى «كوفيد 
-١٩» في إقليم غـــازي عنتاب بجنوب 
شــرق تركيــــا والذي أسفـــر عن سقوط 
العديـــد مــــن الضحايا واملصابني، سائال 
سمـــوه الباري جـــــل وعال أن يتغمد 
الضحايا بواســـــع رحمته ومغفرتـــه 
وأن يسكنهم فسيـــــح جناته وأن مين 
علـــى املصابيـــن بسرعة الشفـــاء ومتام 

العافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، ببرقية تعزية إلى 
التركية الصديقـــة  رئيس اجلمهورية 
رجب طيب أردوغان ضمنها سمـــــوه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
احلريق الذي اندلع بوحدة لرعاية مرضى 
«كوفيــد- ١٩»، مبتهــــــال ســموه إلى 
املولــــــى جل وعال أن يتغمد الضحايا 
بواســع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم 

فســيح جناته وأن ميــن على املصابني 
بالشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد ببرقيــة تعزية 

مماثلة.
من جهة أخرى، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه، ببرقيــة تهنئة إلــــــى رئيس 
جمهوريــة النيجــر الصديقــة محمدو 
إيســوفو عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبــــة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفــــــور الصحة والعافية 
وللبلــد الصديــق املزيــد مــن التقــدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، حفظه اهللا، ببرقية تهنئة إلى 
رئيــس جمهورية النيجر الصديقــــــة 
محمدو إيسوفو ضمنها سموه خالــــص 
تهانيــــه مبناسبة العيــــد الوطنــــي 
لبــالده، راجيــا لـــــه وافـــــر الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد ببرقيــة تهنئة 

مماثلة.

الكويت هنّأت النيجر بالعيد الوطني

العنزي يدعو الفارس إلى سحب الئحة إشغاالت الطرق
بداح العنزي

املجلــس  دعــا عضــو 
العنزي  البلــدي م.حمــود 
وزيــرة االشــغال وزيــرة 
الدولة لشؤون البلدية د.رنا 
الفارس الى سحب مشروع 
الئحة تراخيص اشــغاالت 
الطــرق مــن جــدول اعمال 
املجلس البلدي لتعارضه مع 
توجهات احلكومة اجلديدة 
اخلاصة بتحقيق االستدامة 

املالية العامة للدولة.
وقال العنزي ان املجلس 
البلدي في جلسة غدا االثنني 
ســيّبت في مشروع الئحة 
الطرق  تراخيص اشغاالت 
العامة وامليادين واالرصفة 
التــي نصــت على رســوم 
زهيــدة غيــر عادلــة على 
احملالت التجارية واعفاءات 
غيــر مســتحقة وغرامــات 
متواضعــة تتناقــض مــع 
أهداف احلكومة اجلديدة التي 
جاءت في مضامني كلمة سمو 

الكبيرة التي تقدمها، اال ان 
إيرادات اخلدمات ال تتجاوز 
٢٪ فقط مــن مصروفاتها، 
معتبرا أن الئحة تراخيص 
اشغاالت الطرق هي استمرار 
للنهج القدمي غير املستدام 
ماليــا، حيــث تعتمد بلدية 
الكويــت على ما تخصصه 
الدولــة من إيــرادات مالية 
وان مشروع الئحة اشغاالت 
الطرق اذا أقر فسيؤدي ملزيد 
من االفقــار لبلدية الكويت 

وامليادين، باإلضافة الى أن 
االعفــاءات التــي تضمنتها 
الالئحــة لبعــض احملاالت 
التجارية من الرسوم متثل 
تفريطا كبيرا في حق الدولة 

وحق واملال العام.
العنــزي علــى  وشــدد 
ضــــــرورة ان تنسجــــم 
اعمــال بلديــة الكويت مع 
توجهات احلكومة اجلديدة 
لتحقيق االســتدامة املالية 
وال تشــرق بلدية الكويت 
خارج الســرب خاصة في 
ظل األوضاع املالية للدولة 
لزيادة مصروفات الدولة عن 
اإليرادات النفطية، معتبرا 
أنــه ال ميكــن إدارة بلديــة 
الكويت بعقلية اخلمسينيات 
ويجب ان تبذل البلدية كل 
اجلهــود الالزمــة لتحقيق 
االستدامة املالية واالستقالل 
التام في إيراداتها املالية عن 
وزارة املالية وسيتم تقدمي 
العديــد مــن األســئلة بهذا 

اخلصوص.

ليظل عبئا كبيرا على موازنة 
الدولــة في ظــل أن بلديات 
املنطقة غنية جدا بإيراداتها.
وقال العنزي ان اجلهاز 
التنفيذي لم يقدم دراســة 
مالية واضحــة حتدد األثر 
املالــي لتعديــل مشــروع 
الئحة اشــغال الطرق، كما 
أن الزيادات الطفيفة للرسوم 
على احملالت غير عادلة ولم 
تغط حتى تكلفة التضخم 
طوال العشرين سنة املاضية 
ما يجعل هذه الرســوم أقل 
من ناحية اقتصادية اذا مت 
حســاب اثر التضخم املالي 
الكويتي،  الدينــار  وقيمــة 
كمــا أن غرامــة ٥٠٠ دينار 
تدفــع مرة واحدة تشــجع 
احملــالت علــى املخالفــات 
واستغالل اشغاالت الطرق 
بــدون ترخيــص، حيــث 
ان هــذه الغرامــات زهيدة 
وغير رادعة وال تأخذ بعني 
الكبيرة  االعتبار اإليرادات 
للمحالت من اشغال األرصفة 

تعرض على جلسة البلدي غداً.. وأكد أن الغرامات غير رادعة وتساعد أصحاب احملالت على االستمرار في املخالفات

د.رنا الفارسم.حمود العنزي

رئيــس مجلس الوزراء في 
اجللسة االفتتاحية ملجلس 
االمة والتي دعت إلصالحات 
ماليــة للجهــات احلكومية 

تضمن استدامتها املالية.
وكشف العنزي أن بلدية 
الكويــت تعتبــر مــن أفقر 
التعاون  بلديــات مجلــس 
اخلليجــي بــل ومــن افقر 
بلديات العالم في اإليرادات 
رغــم ما متلكه مــن أصول 
كثيــرة ورغــم اخلدمــات 

محافظ األحمدي بحث وسفير االحتاد األوروبي 
تعزيز التعاون املشترك وتبادل اخلبرات

استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
في مكتبه بديوان عام احملافظة، سفير االحتاد 
الكويت د.كريستيان تودور،  األوروبي لدى 
حيث جرى التعارف وتبادل األحاديث الودية 
حول العالقات الثنائية التي تربط الكويت ودول 
االحتاد وسبل تعزيزها، وبحث فرص تطوير 
وتعزيز إمكانيات التعاون املشــترك وتبادل 

اخلبرات.

وفي ختام اللقاء أعرب احملافظ عن متنياته 
للســفير تودور بالتوفيق والنجاح في الدفع 
بعالقات الصداقة بني اجلانبني إلى آفاق أرحب، 
فيما عبر السفير تودور عن سعادته وامتنانه 
حلفاوة استقبال اخلالد، معربا عن التقدير البالغ 
للرعاية التي حتظى بها بعثات الدول أعضاء 
االحتاد األوروبي على الصعيدين الرســمي 

محافظ األحمدي مهديا سفير االحتاد األوروبي درعا تذكاريةوالشعبي في الكويت.

السفيرة األميركية تنعى سفير بالدها
لدى الكويت خالل الغزو

قالت السفيرة األميركية لدى البالد الينا 
رومانوسكي: «ببالغ احلزن واألسى أشارككم 
خبر وفاة السفير السابق نات هويل، الذي كان 
من كبار أبطال الصداقة األميركية- الكويتية، 
حيث كان ســفيرنا أثناء الغزو الغاشم وقام 

بحماية العديد من األرواح خالل تلك الفترة 
العصيبة. وتابعت رومانوسكي، عبر تغريدة 
على موقع التواصل االجتماعي تويتر، «نعم 
لقد كانت له بصمة في تاريخ الكويت! خالص 

التعازي ألسرته».

قام بحماية العديد من األرواح خالل تلك الفترة العصيبة

السفير الراحل نات هويلالينا رومانوسكي

السبيعي لـ «األنباء»: 
مسؤوليات جسام على عاتق 

النواب والوزراء لتنمية الكويت
محمد راتب

هنأ الناشــط السياسي 
والنائب في البرملان الدولي 
لعلمــاء التنمية البشــرية 
الوزراء  عبداهللا السبيعي 
اجلدد في احلكومة الكويتية 
بالثقة األميرية السامية التي 
أوالها لهم صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
متمنيا لهــم دوام التوفيق 
والنجاح والسداد، ومؤكدا 
أن هــذه الثقــة متثل أمانة 

عظيمة ودافعا كبيرا للوزراء في تنمية الكويت وحتقيق 
تطلعــات وآمال الشــعب، والنهوض بالبــالد ومواجهة 

التحديات احمللية واإلقليمية والدولية.
وأضاف السبيعي في تصريح لـ«األنباء»: ان مسؤوليات 
جساما تقع على عاتق كل من نواب مجلس األمة ووزراء 
احلكومة، وأن املواطنني يتطلعون إلى فتح صفحة جديدة 
مــن التعاون والتنســيق وتبني خطــة تنموية حقيقية 
لتغيير واقع البالد في كل املجاالت وعلى رأسها املنظومتان 
الصحية والتعليمية إضافة إلى البنى التحتية واإلسكان 

والتوظيف.
ولفت إلى أن حتسن الواقع الصحي وقلـــة اإلصابات 
بكورونا يوجبــــــان علينا املزيد مــن احليطة واحلذر، 
وفـــــي الوقت نفســـــه أخذ اجلانب االقتصادي في عني 
االعتبار مبا يضمن زيادة الوفرة املالية في الدولة وإقرار 
القوانــني التي حتقــق الرفاه للمواطنني، مشــيرا إلى أن 
محاربة الفساد بكــــل أنواعـــه يجب أن تكون على سلم 
أولويات مجلس األمة اجلديد واحلكومة إلنهاء ســنوات 
عجـــــاف شهدت الكويـت خاللهـــــا ملفـــات من الفساد 
اإلداري واملالــي الــذي أرهق مقدرات الدولــة ومدخرات 

األجيال القادمة.

عبداهللا السبيعي

مبارك القحطاني

محمد راتب

هنــأ رئيــس جلنــة 
املشــتريات في جمعية 
املسايل التعاونية مبارك 
القحطاني وزير الشؤون 
االجتماعية وزير األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية 
عيسى الكندري باملنصب 
اجلديد وحصوله على 
ثقة القيادة السياســية 
فــي البــالد، مؤكــدا أن 
ثمة تفاؤال بإدارة اإلرث 

الكبير في وزارة الشــؤون والقطاع التعاوني من 
قبل الوزير الكندري.

وقال الكندري في تصريـــح لـ «األنباء»: إنني 
كأحد التعاونيني أمتنــى إفادة هذا القطاع بخبرة 
الوزير اجلديد، مؤكــدا أن املطلوب منا جميعا أن 
مند يد التعــاون لتحقيق األفضـــــل لهذا القطاع 
احليــوي واالرتقاء به وتطويـــــره وتقدمي أرقى 
اخلدمات ملســاهمي اجلمعيــات التعاونية في كل 

مناطق البالد.

القحطاني لـ «األنباء»: القطاع 
التعاوني متفائل بخبرة وزير 

الشؤون اجلديد


