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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد 
والنواف و٤ وزراء

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 نائب رئيس 
احلــرس الوطني الفريــق أول متقاعد 

الشيخ أحمد نواف األحمد.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي ونائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 

ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي وأنس الصالح والشيخ ثامر العلي 
والشيخ د.أحمد ناصر احملمد

رئيس الوزراء بحث مع ولي عهد البحرين 
القضايا ذات االهتمام املشترك

الكويت تدين استمرار استهداف األراضي 
السعودية من قبل امليليشيات احلوثية

سفاراتنا في قطر وإسبانيا وجاكرتا وتركيا 
تدعو املواطنني لاللتزام بالقرارات الصحية

«األشغال»: تطرح ممارسة لصيانة محطات األمطار 

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالــد اتصاال هاتفيــا من أخيه 
صاحب الســمو امللكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء مبملكة البحرين الشقيقة.
وجرى خــالل االتصال مناقشــة أهم 
القضايــا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشــترك وبحث ســبل تعزيــز التعاون 
املشتـــرك مبــــا يخدم مصالح البلديــن 

والشعبني الشقيقني.

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة 
واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار 
استهداف أراضي اململكة العربية السعودية 
الشقيقة بطائرات مسيرة مفخخة من قبل 

امليليشيات احلوثية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن 
اســتمرار هذه اجلرائم النكراء يعد إمعانا 
بتهديــد أمــن اململكة العربية الســعودية 

الشقيقة واستقرار املنطقة.
وأضافت أن استمرارها يعد أيضا انتهاكا 
صريحا وصارخا للقانون الدولي واإلنساني 
الذي يجرم االعتــداء على املناطق املدنية 
واملدنيني األمر الذي يستوجب وعلى الفور 
حتركا سريعا من املجتمع الدولي، السيما 
مجلس األمن للجم هذه االعتداءات ووضع 

حد لها.
وأكــدت على وقــوف الكويت التام إلى 
جانب األشقاء في اململكة  العربية السعودية 
وتأييدها جميع اإلجــراءات التي تتخذها 
للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.
هــذا، و أعربــت وزارة اخلارجيــة عن 
ترحيبهــا مبــا تضمنــه خطــاب رئيــس 
الواليــات املتحدة األميركية الصديقة جو 
بايــدن مــن تأكيد  على مواصلــة التعاون 

مع اململكة العربية الســعودية الشــقيقة 
للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات 

التي تستهدفها.
كمــا رحبت «اخلارجية» فــي بيان لها 
بتأكيد الواليات املتحدة على دعم اجلهود 
الديبلوماسية حلل األزمة اليمنية مبا فيها 
جهود مبعوث األمــني العام لألمم املتحدة 
مارتــن غريفث ورحبت أيضا بتعيني تيم 
ليندركنغ مبعوثا للواليات املتحدة األميركية 
لليمن، مشيدة مبا يتمتع من خبرة ودراية 

كبيرتني في شؤون املنطقة واليمن.
وأشادت باجلهود الكبيرة واملتواصلة 
للمملكة العربية الســعودية الشقيقة في 
سبيل الوصول إلى احلل السياسي املنشود 
لألزمة اليمنيــة وفق املرجعيــات الثالث 
املعتمدة (املبــادرة اخلليجية ومخرجات 
احلوار الوطني وقرار مجلس األمن ٢٢١٦).
وأكــدت في ختام بيانهــا على موقف 
الكويــت الثابــت والداعــم إليجــاد حل 
سياسي لألزمة اليمنية وفق املرجعيات 
الـ ٣ املشار إليها وتأكيدها املستمر على 
ضرورة اإلســراع في التوصل إلى احلل 
السياســي املنشود إلعادة عناصر األمن 

واألمان لربوع اليمن الشقيق.

دعت ســفارتنا لــدى قطــر املواطنني 
الكويتيني املتواجدين في قطر إلى ضرورة 

التواصل معها لتسجيل بياناتهم.
وقالت الســفارة في بيان ان التواصل 
ســيكون على الرقمني (٠٠٩٧٤٤٤٨٣٢١١١) 
و(٠٠٩٧٤٤٤٨٣٢١١٢) أوقات الدوام الرسمي او 
من خالل أرقام الطوارئ (٠٠٩٧٤٣٣٣٤١٢٠٠) 
و(٠٠٩٧٤٣٣٣٠٧٠٠٤) و(٠٠٩٧٤٦٦٢٧٧٢٢٢) 
و(٠٠٩٧٤٥٠٠٦٩٠٦٥) و(٠٠٩٧٤٥٠٥٣٩١٢٣) 

و(٠٠٩٧٤٥٥١٤٣٢١٢).
وأوضح البيان ان ذلك يأتي في ظل ما 
يشهده العالم من تزايد في أعداد اإلصابات 
من جراء تفشي ڤيروس (كورونا املستجد 
- كوفيد ١٩) واإلجراءات االحترازية العاملية 

بهذا اخلصوص.
كمــا دعــت ســفارتنا لــدى جاكرتــا 
جميــع املواطنني الكويتيــني املتواجدين 
في جمهورية إندونيســيا التواصل معها 
لتسجيل أسمائهم وأرقام التواصل اخلاصة 
بهم لتســهيل عملية التواصل معهم عند 

احلاجة.
وقالت السفارة في بيان تلقت «كونا» 
نسخة منه أنها تقوم بهذه اإلجراءات في 
ظل ما يشــهده العالم من تزايد في أعداد 
اإلصابات من جراء تفشي ڤيروس (كورونا 
املستجد كوفيد ١٩)، داعية املواطنني إلى 
التواصل مع السفارة على األرقام التالية: 
(٠٠٦٢٨١٥١٥١٥١٥١١) و(٠٠٦٢٨١٢٨١٨١٣٧٥٨) 

و(٠٠٦٢٨١٥١٣٢٥٢٥٩٧).
كما دعت سفارتنا لدى إسبانيا املواطنني 
الكويتيــني املتواجدين في إســبانيا الى 

التواصل معها لتسجيل بياناتهم.
وأكدت الســفارة في بيان على أهمية 

تواصل املواطنني الكويتيني معها في حاالت 
الطوارئ على مدار الســاعة على الرقمني 
و(٠٠٣٤٦٥١١١١١١٦)   (٠٠٣٤٩١٣٨٦٩٦٦٦)

خلدمتهم ومتابعة أوضاعهم.
ودعــا البيــان املواطنني الــى ضرورة 
االلتزام بالقرارات التي تصدرها السلطات 
الصحية في ظل ما تشهده إسبانيا والعالم 
مــن ارتفاع حصيلــة اإلصابات بڤيروس 

(كورونا املستجد - كوفيد ١٩).
كما دعت سفارتنا في تركيا املواطنني 
الكويتيني املوجودين على األراضي التركية، 
الــى ضــرورة التواصل معها لتســجيل 

بياناتهم.
وقالت السفارة في بيان: ان ذلك يأتي 
فــي ظل ما يشــهده العالم مــن تزايد في 
أعــداد اإلصابات جــراء تفشــي ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) واإلجراءات 

االحترازية العاملية بهذا اخلصوص.
الكويتيني  الســفارة املواطنني  ودعت 
املوجودين في عموم املدن التركية، ما عدا 
اسطنبول وبورصة وياالوا وبولو وازمير 
وأنطاليا، الى ارسال صورة اجلواز ورقم 
الهاتف النقال ومكان االقامة وصورة عن 
تذكرة السفر عبر تطبيق «واتسأب» على 

الرقم التالي: ٠٠٩٠٥٣٤٤٣٢٦٩٠٦.
كمــا دعــت املواطنني في املدن الســت 
املذكورة أعاله، الى التواصل مع القنصلية 
العامة للكويت في اســطنبول على الرقم 

التالي: ٠٠٩٠٥٣٠٦٩٠٢٠٩٧.
الســفارة للمواطنــني  كمــا وضعــت 
الكويتيني في تركيا الرقم: ٠٠٩٠٣١٢٤٤٥٠٥٧٦ 
لالستفســار، والرقم: ٠٠٩٠٥٣٣١٦٤٨٤٧٩ 

للحاالت الطارئة.

عاطف رمضان

طرحت وزارة األشغال ممارسة 
رقــم «هـــ ص/ط/٢٨٥» لصيانــة 
وتشغيل محطات ضخ مياه األمطار 
لألنفــاق التــي تقــع علــى الطرق 
الســريعة، واملوعــد املقــرر إليداع 
العطاءات «تاريخ اإلقفال» ٩ مارس 

املقبل.
مــن جهة أخــرى، أعلنت وزارة 
األشغال عن طرح مزايدة الستثمار 
موقع مبيعات لتقدمي املشــروبات 
واملــواد الغذائيــة ذات املواصفات 

العاملية في مبنى الوزارة.

كمــا أعلنــت الــوزارة عن طرح 
مزايدة ألصحاب املشاريع الصغيرة 
أو املتوسطة، وذلك الستثمار مواقع 
لتقدمي خدمات الصرف اآللي طبقا 
لشــروط معينة، منهــا أن املزايدة 
مفتوحــة للشــركات واملؤسســات 
املتخصصة التي تقوم بتقدمي اخلدمة 
املطلوبــة ذات املواصفــات العاملية 
«تكون لديه وكاله دولية» واملسجلة 
لدى الوزارة بسجل املوردين للعام 
٢٠٢١، وآخر موعد لتقدمي العطاءات 
إلدارة املشتريات واملخازن بوزارة 
األشغال سيكون الساعة الواحدة بعد 

ظهر اإلثنني ١ مارس املقبل.

رحبت بتأكيد خطاب الرئيس األميركي مواصلة التعاون مع السعودية

الوزارة طرحت مزايدة للمشاريع الصغيرة لتقدمي خدمات الصرف اآللي

األمير استقبل ولي العهد والغامن واخلالد والنواف
اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر الســيف صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
السيف رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه سمو 
الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه نائب 
رئيس احلرس الوطني الفريق 
أول م.الشيخ أحمد النواف.

واســتقبل ســموه بقصر 
الســيف صبــاح أمــس نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 
سيسيل ال غريناد حاكم عام 
غرينــادا الصديقة عبر فيها 
ســموه عن خالــص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالدها متمنيــا لها موفور 
الصحة والعافية ولغرينادا 

الوطني  العيــد  مبناســبة 
لبالدهــا راجيــا لهــا وافر 

الصحة والعافية.
كما بعث ســمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الــوزراء ببرقيــة تهنئــة 

مماثلة.

وشعبها الصديق كل التقدم 
واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى سيسيل ال غريناد 
حاكم عام غرينادا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 

صاحب السمو التقى العلي والصالح وهنأ حاكم عام غرينادا بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف

صاحب السمو األمير خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله مرزوق الغامن

صاحب السمو األمير خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي

كما استقبل سموه بقصر 
الســيف صباح أمــس نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح.
الــى ذلك، بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 

عمادي لـ «األنباء»: تعديالت جديدة تسمح باندماج
٤ حمالت حج بحد أقصى لتأسيس شركة للحج

أسامة أبو السعود

كشف وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االســالمية رئيس 
اللجنة العليا للحج والعمرة 
م. فريــد عمــادي ان اللجنــة 
اجتمعــت قبل ايام ملناقشــة 
الالئحة التنفيذية لقانون احلج 
الذي صدر برقم ١ لسنة ٢٠١٥.
فــي  عمــادي  وأشــار 
الى  لـ«األنبــاء»  تصريحــات 
ان القانــون صــدرت الئحته 
التنفيذية في حينه، ونتيجة 
مقترحات قدمت للجنة العليا 
للحج والعمرة ارتأينا تعديل 
الالئحة التنفيذية والذي يصب 
في تطوير احلج من الكويت 

وتنظيم آلياته.

اجلديدة تسمح بالشراكة بني 
اصحاب حمالت احلج بحيث 
يتم دمــج ٤ حمالت حج بحد 
أقصى في شركة للحج والعمرة 
وذلك ملن يرغب منهم في ذلك.

وكشــف ان هنــاك ترتيبا 
كامــال بــني وزارتــي االوقاف 

والتجارة في هذا االمر.
وردا علــى ســؤال عــن 
الكتاب الذي رفعته احلمالت 
لتعويضها عن بعض اخلسائر 
نتيجة إلغاء تعاقدات موسم 
احلج املاضي، أكد وكيل وزارة 
االوقاف ان جميع الشــركات 
واملؤسسات تضررت من أزمة 
كورونا وليس حمالت احلج 

فقط.
وشــدد علــى ان الــوزارة 

عدمــه، ونحــن ننتظر توجه 
الســلطات السعودية في هذا 

االمر.
الشــتراط  وبالنســبة 
التطعيمــات في احلج القادم، 
قال الوكيل عمادي «اعتقد انه 
لن يســمح الحد بالذهاب الى 
احلــج دون ان يكــون مطعما 
وأخذ اللقاحــات املعتمدة من 

الدولة ضد كورونا».
وختم وكيل وزارة االوقاف 
تصريحاتــه بالتأكيد على ان 
هنــاك تواصــال مســتمرا مع 
االخوة فــي اململكــة العربية 
السعودية ملعرفة ما توصلت 
اليه حتى ترتب حمالت احلج 
أوضاعها استعدادا ملوسم احلج 

هذا العام بإذن اهللا تعالى.

ليست معنية بالتعويض لهذه 
املطالبات.

وردا علــى االســتعدادات 
ملوســم احلج املقبل وخاصة 
ان التجهيــزات تبــدأ كل عام 
من الفترة احلالية قبل شــهر 
رمضان املبارك، قال عمادي «ال 
احد يعرف حتــى اآلن ما هي 
صورة احلج القــادم، وهناك 
تواصل مع املعنيني في اململكة 
العربية السعودية واالخوة في 

حمالت احلج.
ان  عمــادي  وأوضــح 
السلطات السعودية قد تخفض 
االعداد هذا العام وتتخذ بعض 
االحتــرازات املشــددة، وكلها 
التزال مجرد مقترحات نسمعها 
وال نعــرف مدى تطبيقها من 

وكيل وزارة األوقاف أكد أن هناك تنسيقاً كامالً مع وزارة التجارة في هذا الشأن

وأعــرب عــن املــه في ان 
تصدر الالئحــة بقرار وزاري 
قريبا لتطور عمل حمالت احلج 

وشركات تسيير العمرة.
وأعلن ان بعض التعديالت 

الوزارة ليست معنية بتعويض احلمالت عن بعض اخلسائر نتيجة إلغاء تعاقدات موسم احلج املاضي
ننسق مع السلطات السعودية ملعرفة أعداد احلجاج هذا العام والترتيبات الالزمة للحمالت

ملشاهدة الڤيديو

«السكنية» توّزع اليوم بطاقات احتياط 
شقق مدينة جابر األحمد

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع بطاقات 
االحتياط لقرعة شــقق مدينة جابر األحمد اليوم االثنني ابتداء من الساعة 
١٠صباحا (في مســرح املؤسســة) وحتى نفاد بطاقات االحتياط، ونظرا 
للظــروف الطارئة، وفي ضوء اإلجراءات الوقائية واالحترازية، ســتكون 

األولوية للمخصص لهم حتى تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وما قبل.
ودعت املؤسســة املواطنني إلى االلتزام بتطبيق االشتراطات الصحية 

أثناء زيارتهم مبنى املؤسسة حفاظا على سالمتهم.

م. فريد عمادي

سمو الشيخ صباح اخلالد

محافظ العاصمة: إخالء العقارات املخالفة في «شرق» 
وقطع التيار الكهربائي عنها

محافــظ  بتوجيهــات 
العاصمة الشيخ طالل اخلالد، 
تستمر حملة إزالة مخالفات 
البنــاء للمحافظــة في إدراك 
مرحلة تلو أخرى في مختلف 
املناطق التي تعمل فيها، حيث 
متكنت احلملة في منطقة شرق 
- حتــى اآلن - مــن إزالة ١١ 
عقارا استثماريا مخالفا ألنظمة 
البناء، باإلضافة إلى توجيه 

٢٧ إنذارا لعقارات مخالفة.
كمــا مت إخــالء العقارات 
واملنــازل املخالفة من جميع 
القاطنة فيهــا، إلى  العمالــة 
جانب إزالــة الغرف الكيربي 

جانب من جولة الشيخ طالل اخلالد

ودورات املياه املخالفة فيها، 
باإلضافــة إلــى قطــع التيار 

الكهربائي عنها.

وفيمــا تســير احلملــة 
بخطاها الثابتة للقضاء متاما 
على مخالفات وتراكمات منذ 

ســنني مضــت، إال أن األمــر 
بحاجة لبعض الوقت لالنتهاء 
متامــا من مشــكلة مخالفات 
القدمية واملتهالكة  العقارات 
في احملافظــة والتي ال تليق 
بالعاصمة ومبا تتسبب فيه 
من تشــويه للمشــهد العام، 
وبعض حاالت لسرقة التيار 
الكهربائي، إلى جانب استغالل 
البعض ملجــرور األمطار في 
الصرف الصحــي، باإلضافة 
إلى تكدس العمالة في السكن 
مبــا ال يناســب مســاحات 
السكن املوجودة ومبا يخالف 
االشــتراطات الصحية. وبال 

شك فإن هذا النمط املعيشي 
الذي ال تتناسب فيه مساحات 
الســكن مــع عــدد الســكان، 
ينطوي على تأثيرات سلبية 
غاية في الســوء على صحة 
العمالة التي تعيش في هذه 
العقارات املخالفة، باإلضافة 
إلــى تأثيراته الســلبية على 
املجتمع احمليط. وتبقى رؤى 
الشــراكة وخدمة الوطن هي 
الدافع حلملة إزالة مخالفات 
البناء في كافة املناطق وذلك 
بالتعاون بني احملافظة وفريق 
الطوارئ لفرع بلدية احملافظة 

برئاسة زيد العنزي.


