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االربعاء ١٠ فبراير ٢٠٢١ محليات

األمير: عالقات تاريخية راسخة تربط دول وشعوب مجلس التعاون
صاحب السمو وسمو ولي العهد استقبال الغامن واحملمد ووزير اخلارجية التركي والسفير القطري

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبالً وزير اخلارجية التركي

صاحب السمو يتسلم الرسالة اخلطية املوجهة لسموه من أمير قطر صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله مرزوق الغامن

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله السفير القطري

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبالً سمو الشيخ ناصر احملمد

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان سمو الشيخ ناصر احملمد.
واســتقبل ســموه وزيــر 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمــد 
ناصر احملمد ووزير اخلارجية 
بجمهوريــة تركيــا مولــود 
تشاووش أوغلو وذلك مبناسبة 
زيارتــه للبــالد. كما تســلم 
ســموه بقصر بيــان صباح 
امس رسالة خطية من أخيه 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بــن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر الشــقيقة أعــرب فيها 
ســموه عن عميــق تقديره 
وتثمينــه للجهود املخلصة 
واملســاعي احلميدة لسموه 
فــي إجناح اجتمــاع الدورة 
الـ٤١ للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والتي عقدت في محافظة العال 
باململكة العربية السعودية 
الشــقيقة وأثمرت بنتائجها 

بندر العطية.
حضــر املقابلتــني وزيــر 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ورئيس الديوان 
األميري الشيخ مبارك الفيصل 
ونائب وزير شــؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا 
ووكيل الديوان األميري ومدير 
مكتب صاحب الســمو األمير 

أحمد فهد الفهد. 
الى ذلك، استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشــعل األحمد 

السمو الشــيخ متيم بن حمد 
آل ثاني من طيب املشاعر التي 
تعكس عمق العالقات التاريخية 
الراســخة بني دول وشــعوب 
مجلس التعاون اخلليجي مبا 
يعزز مسيرة التعاون والعمل 
اخلليجــي املشــترك كما نقل 
ســموه أطيب حتياته ألخيه 
سمو األمير الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني وألخيه أمير 
دولة قطر الشقيقة، متمنيا لهما 
موفور الصحة ودوام العافية 
ولشــعب دولة قطر الشقيق 

دوام الرفعة واالزدهار.
حضر املقابلتني مدير مكتب 
سمو ولي العهد الفريق متقاعد 
جمال الذياب ووكيل الشؤون 
اخلارجية مبكتب ســمو ولي 

العهد مازن العيسى.
من جانبه، اســتقبل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد في قصر السيف 
سفير دولة قطر الشقيقة لدى 
الكويت بندر بن محمد العطية 
حيث سلم سموه رسالة خطية 
مــن معالــي رئيــس مجلس 

رئيس مجلــس االمة مرزوق 
الغامن. واســتقبل ســمو ولي 
العهــد ســمو الشــيخ ناصر 
احملمــد. كما اســتقبل ســمو 
ولــي العهد وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد 
ووزير اخلارجية بجمهورية 
تركيا مولود تشاووش أوغلو 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
واستقبل سمو ولي العهد 
سفير دولة قطر الشقيقة لدى 

الكويت بنــدر محمد العطية، 
حيث سلم سموه رسالة خطية 
من أخيه صاحب السمو الشيخ 
متيم بــن حمــد آل ثاني أمير 
دولــة قطــر الشــقيقة، أعرب 
فيها ســموه عن بالغ شــكره 
وتقديــره للجهــود املخلصة 
واملســاعي احلميدة لســموه 
في إجنــاح اجتماع الدورة الـ 
٤١ للمجلــس األعلــى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والتي عقدت في محافظة العال 

باململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة واثمــرت بنتائجها 
اإليجابيــة اخليرة على حلمة 
الشعوب اخلليجية الشقيقة، 
كما تضمنت الرسالة العالقات 
االخويــة الطيبــة التي تربط 
البلدين والشــعبني الشقيقني 
وسبل تعزيزها وتنميتها في 

مختلف املجاالت.
وأعرب سمو ولي العهد عن 
خالص شــكره وبالغ تقديره 
على مــا أبداه أخــوه صاحب 

الوزراء ووزيــر الداخلية في 
دولة قطــر الشــيخ خالد بن 
خليفة آل ثاني. كما اســتقبل 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وبحضور 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد وزير اخلارجية 
التركيــة  اجلمهوريــة  فــي 
الصديقــة مولود تشــاووش 
أوغلو والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
بــدوره، اســتقبل وزيــر 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمــد 
ناصر احملمــد وزير خارجية 
اجلمهورية التركية الصديقة 
مولود تشــاووش أوغلو في 
ديــوان عــام الــوزارة وذلــك 
مبناســبة زيارتــه الرســمية 
والوفد املرافق إلى الكويت. ومت 
خالل اللقاء استعراض مجمل 
العالقــات الوثيقة التي تربط 
البلدين الصديقني وبحث سبل 
تعزيزها وتطويرها على جميع 
األصعدة، إضافة إلى مناقشة 
آخر التطورات على الصعيدين 

اإلقليمية والدولية.

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله مولود تشاووش أوغلو

اإليجابية اخليرة على ُحلمة 
الشعوب اخلليجية الشقيقة، 
كما تضمنت الرسالة العالقات 
األخوية الطيبة التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني 
وسبل تعزيزها وتنميتها في 

مختلف املجاالت.
هذا، وأعرب صاحب السمو 
عن خالص شكره وبالغ تقديره 
على مــا أبداه أخــوه صاحب 
السمو الشــيخ متيم بن حمد 
آل ثاني من طيب املشاعر التي 
تعكس عمق العالقات التاريخية 
الراســخة بني دول وشــعوب 
مجلس التعاون اخلليجي مبا 
يعزز مسيرة التعاون والعمل 
اخلليجي املشــترك، كما نقل 
ســموه أطيب حتياته ألخيه 
سمو األمير الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني وألخيه أمير 
دولة قطر الشقيقة، متمنيا لهما 
موفور الصحة ودوام العافية 
ولشــعب دولة قطر الشقيق 

دوام الرفعة واالزدهار.
هذا وقد قام بتسليم الرسالة 
لسموه سفير قطر لدى الكويت 

أحمد النواف استقبل السفير املصري

اســتقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، 
سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة في 

الكويت طارق القوني.

ورحب نائب رئيــس احلرس الوطني 
بالســفير املصري، ومت خالل اللقاء بحث 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك، مؤكدا 
عمــق العالقــات التي جتمــع الكويت مع 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال السفير املصري طارق القوني

السفير الكندي: عالقات ثنائية قوية ومتنامية مع الكويت
قــام ســفير كنــدا لــدى 
بييــر  لويــس  الكويــت 
إميونــد بزيارة مقــر مركز 
للبحــوث  ريكونســنس 
والدراســات، والتقــى مــع 
املؤسس والرئيس التنفيذي 
للمركز عبدالعزيز العنجري 
التنفيذي  الرئيــس  ونائب 

يوسف الغصني.
وقــال الســفير ان كندا 
والكويت تتمتعان بعالقات 
ثنائيــة قويــة ومتناميــة، 
ونحن نســعى الستثمارها 
في إنشــاء مزيد من جسور 
بــني  التواصــل والترابــط 

البلدين.
وأضاف انه مع اهتمامنا 
بدميومــة ومتانة العالقات 
الرســمية، ومــا يصاحبها 
ايضا من تقويــة للعالقات 
االقتصاديــة والتجاريــة، 
ال ميكننــا أن نغفــل ايضــا 
الكبيــر مبجــال  اهتمامنــا 
األبحــاث والدراســات، فما 
ينتج عن املراكــز البحثية 
املهنية واملستقلة مهم على 
املــدى القريب والطويل في 

عبدالعزيــز العنجــري عن 
سعادته بهذا اللقاء ملا لكندا 
من أهمية خاصة ومميزة مع 

الكويت.
وأضاف العنجري: «اللقاء 
كان مثمــرا فيمــا حواه من 
موضوعات، وفيما مت االتفاق 
عليه من رسم واضح املعالم 
لسياسة التعاون املستقبلي 
مــع كندا، حيــث مت االتفاق 
مع الســفير علــى التعاون 
االقتصاديــة  باملجــاالت 
والتجارية، مع التركيز أيضا 
على ٣ ملفات رئيســية هي 
قضايا البيئة وحقوق املرأة 
وحقوق اإلنسان، فما تتمتع 
به كنــدا من ســجل ريادي 
ومشرف في هذه املجاالت قل 
نظيره، كما أن التنوع الثقافي 
للمجتمع الكندي وانفتاحه 
على جميع األعراق والديانات 
رسالة سالم لكل من يسعى 
للتعايش مع اآلخرين ضمن 
بيئــة تكفل احلقــوق للكل 
والعدالة املجتمعية في ظل 
تنامي اقتصادي يستفيد منه 

اجلميع».

بني كنــدا والكويــت ممكن 
من خالل التعاون مع مركز 
ريكونســنس الــذي متيــز 
رغم حداثته بحرفية العمل 
البحثــي اجلاد، ويســعدنا 
أن نعمل معا ملا فيه تعزيز 

العالقات الثنائية.
أعــرب  جانبــه،  مــن 

زار مقر مركز ريكونسنس ودعا إلى تفعيل احلوار احلضاري والثقافي بني البلدين

السفير الكندي خالل اللقاء مع عبدالعزيز العنجري ويوسف الغصني

إحداث تغيير مهم وإيجابي 
فــي الوعــي املجتمعي لدى 
شريحة املتابعني واملهتمني 
من البلديــن الصديقني في 
عــدد كبير من القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
وأشــار الــى ان تفعيــل 
احلوار احلضاري والثقافي 

صاحب السمو عزى ملك املغرب بضحايا األمطار
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ملك 
اململكة املغربية الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
جلاللته بضحايا األمطار الغزيرة التي 
هطلت على مدينة طنجة وأسفرت عن 
سقوط العشرات من الضحايا وإصابة 

آخرين، سائال سموه، رعاه اهللا، املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ومين على املصابني بسرعة 

الشفاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب 
اجلاللة امللك محمد السادس ملك اململكة 
املغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواساته جلاللته بضحايا 
األمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة 
طنجة، مبتهال سموه إلى الباري جل 
وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل.

كما بعث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد ببرقية 

تعزية مماثلة.

«الكهرباء» تفرض ١٠٪ من قيمة العقود 
غرامة تأخير على املشاريع

دارين العلي

شددت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء على تطبيق نسبة ١٠٪ من العقد على 
املقاولــني املتأخرين عن اجنــاز األعمال في 
املواعيــد احملــددة بالعقــود، حيــث فرضت 
وحصلت ٢٫٣٠٠ مليون دينار غرامات تأخير 
على عــدد من العقــود خالل الســنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩، ومت صدور شهادة تسّلم وقبول 

لهذه الغرامات.
واوضحــت املصــادر ان هنــاك عقد رقم 
٤٦٨٥ مت تطبيــق ١٠٪ غرامــة تأخير مببلغ 
١٫٢٥٠ مليون دينار وعقد آخر رقم ٤٧٦٩ مبلغ 
٥٧٢٫١٥٨ دينارا اضافــة الى العقد رقم ٤٩٧١ 
مبلــغ اجمالي ٧٨٫٦٠٥ دنانير، والعقد ٤٧٩٦ 

مبلغ ٤٥٢٫٣٣٩ دينارا.
وبينت املصادر ان هناك ٣ عقود (٤٧٢٩ـ  

٤٩٦٥ـ  ٥٠٠١) لم يثبت مسؤولية مقاول العقد 
عن التأخير كذلك العقد ٥٠١٦ مت حجز مبلغ 
الغرامة حلني صدور شهادة التسّلم والقبول 

وثبوت مسؤولية املقاول عن التأخير.
من جهة اخرى، أوضحت مصادر مطلعة 
في الوزارة ارتفاع معدالت املبالغ احملصلة إلى 
٨٠٨٫٨ ماليني دينار منذ السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٧ 
حتى الســنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ مرجعة ذلك 
لعــدد من االجــراءات طبقتها الــوزارة منها 
مخاطبة اجلهات احلكومية املختلفة للتعاون 
في حتصيل مستحقات الوزارة من املنتفعني 
بخدماتها والربط مع اجلهات احلكومية ذات 
الصلة اضافة الى قطع خدمة املياه عن السكن 
اخلاص وخدمة الكهرباء عن باقي االنشــطة 
واعتماد اقرار الدين املذيل بالصيغة التنفيذية 
كأداة وفاء للدين املستحق وتكامل اخلدمات 

مع اجلهات احلكومية االخرى.

«هيئة الطرق» تبدأ تنفيذ صيانة الدائري السادس بجانب أمغرة
عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري تنفذ حاليا العقد رقم ق ص 
ط ٣٢٤ ٣٢٤ التابــع إلدارة صيانــة الطرق 
الســريعة، حيــث تقوم «الهيئــة» بأعمال 
الصيانة وفرش األسفلت لطريق الدائري 
السادس باالجتاهني. وأوضحت املصادر أن 
أعمال فرش األسفلت بجانب منطقة أمغرة 

فرش االسفلتالصناعية باجتاه املسيلة. جانب من عمليات صيانة الطريق

ملشاهدة الڤيديو


