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اجلمعة ٣ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

األمير هنأ رئيسي أستونيا وڤيتنام بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى آالر كاريس الرئيس 
املنتخب جلمهورية استونيا الصديقة عبر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة 
انتخابه رئيسا جلمهورية استونيا، متمنيا 
ســموه له كل التوفيق والســداد وموفور 
الصحة والعافية وللعالقات الوطيدة بني 
البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى آالر كاريس الرئيس 
املنتخــب جلمهوريــة اســتونيا الصديقة 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناســبة 
انتخابه رئيسا جلمهورية استونيا، متمنيا 

سموه له كل التوفيق والسداد.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة. 

إلــى ذلك، بعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقيــة تهنئة الى 
الرئيس جنوين شوان فوك رئيس جمهورية 
ڤيتنام االشتراكية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا ســموه لــه موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية ڤيتنام االشــتراكية 

وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جنوين 
شــوان فــوك رئيــس جمهوريــة ڤيتنام 
االشتراكية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

سموه له موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

احلمود استقبل أمني سر جمعية احملامني
اســتقبل املستشــار 
بالديوان األميري الشيخ 
فيصل احلمود امس أمني 
ســر جمعيــة احملامــني 
احملامي عدنان محمود أبل، 
وذلك مبناسبة حصوله 
علــى عضويــة االحتــاد 
الدولي حملامي كرة القدم 
(AIAF) الــذي يضم أكثر 
مــن ١٠٠ محــام من ذوي 
اخلبــرة مبجــال رياضة 

الشيخ فيصل احلمود خالل استقباله احملامي عدنان أبلكرة القدم.

آمر القوة البحرية خلريجي دورة األفراد 
رقم ٩٢: ترجموا ما تعلمتموه إلى واقع عملي

العالطي أثنى على اجلهود التي تُبذل من معهد القوة البحرية لرفع قدراتهم

من طابور العرض

احتفلت القوة البحرية 
الكويتــي  فــي اجليــش 
األفــراد  بتخريــج دورة 
التــي عقدت  رقــم (٩٢) 
البحرية  القــوة  مبعهــد 
برعاية وحضور آمر القوة 
البحريــة العميــد الركن 

هزاع العالطي.
وقالت رئاسة األركان 
العامة في بيان صحافي 
إن حفل التخريج استهل 
بتــالوة عطرة مــن آيات 
الذكــر احلكيم ثــم بدأت 
مراســم طابــور العرض 
أمــام املنصــة  باملــرور 
الرئيســية، بعدهــا ألقى 
مشرف الدورة كلمة رحب 
فيهــا باحلضــور الكرمي 
بــني من خاللهــا املناهج 
والــدروس والتدريبــات 
التــي تلقاهــا  العمليــة 
منتسبو هذه الدورة خالل 
فترة تدريبهم وشــملت 
دروسا عسكرية نظرية 

وعملية أساسية.
ثم قدمت مجموعة من 

الطلبة اخلريجني عرضا حلركات الفصيل 
الصامت للقدرات العسكرية ومهارات امليدان 

ثم أدى اخلريجون القسم القانوني.
وقــام راعي احلفل آمــر القوة البحرية 
العميــد الركــن هــزاع العالطــي بتوزيع 
الشــهادات واجلوائــز علــى اخلريجــني 
واملتفوقني منهم وأثنى على اجلهود التي 

تبــذل من معهــد القوة البحريــة في رفع 
قدرات وكفاءة منتسبي هذه الدورات ومتنى 
للخريجني التوفيق والنجاح وأن يترجموا 
ما تلقوه من علوم ودروس إلى واقع عملي 
في حياتهم العسكرية لتحقيق أعلى درجات 
اجلاهزيــة. حضر احلفل عــدد من ضباط 

القوة البحرية.

آمر القوة البحرية العميد الركن هزاع العالطي مكرما صاحب املركز األول

٨٨٫٤٠٪ نسبة إجناز 
مشروع صيانة طرق خيطان

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعة في الهيئة 
العامــة للطــرق والنقل 
البري أن نســبة اإلجناز 
الفعلي ملشــروع إنشــاء 
وإجنــاز وصيانــة طرق 
أمطــار منطقة  ومجاري 
خيطان قطعتي ٣ و٤ هو 

.٪٨٨٫٤٠
وأضافــت املصــادر أن مــدة تنفيذ هذا 
املشروع ٢٤ شهرا ويهدف الى تطوير شبكة 
الطــرق في املنطقــة وان الطول الكلي ٣٥ 
كيلومترا وذلك من خالل توســعة الطرق 
من طريق مزدوج الى طريق ذي اجتاهني 

لكل جهة وانشاء دوارات مبنطقة خيطان 
اجلنوبي.

ولفتت املصادر الى انه سيتم انشاء عدة 
مرافق تخدم العديد من املرافق املستقبلية 

والقائمة في املنطقة.

ً تنفذه هيئة الطرق ومدة تنفيذه ٢٤ شهرا

جانب من أعمال املشروع

وزير اخلارجية: حريصون على دعم مشاريع بوتان التنموية

ترأس وزير اخلارجية ووزير الدولة 
الشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد وفد الكويت املشارك في 
أعمــال اجتمــاع الطاولة املســتديرة 
اخلامس عشر بني حكومة مملكة بوتان 
وشــركائها في التنميــة والتي عقدت 
عبر تقنية املرئي واملسموع وقد ألقى 
وزير اخلارجية كلمة الكويت في هذا 

االجتماع فيما يلي نصها:
أود بداية أن أتقدم بجزيل الشــكر 
والتقدير على الدعوة الكرمية للمشاركة 
في اجتماع الطاولة املستديرة اخلامس 
عشــر وأن أؤكد على متيــز العالقات 
الثنائية التاريخية بني الكويت ومملكة 
بوتــان والتــي تعــد منوذجــا فريدا 

للتعاون.
كما أتقدم بأحر التعازي واملواساة 

بضحايا وباء (كوفيد-١٩) مع متنياتي 
بالشــفاء العاجل للمصابــني. إن هذه 
اجلائحة تستلزم تعاون املجتمع الدولي 
بأســره ملواجهة تداعياتهــا والقضاء 

عليها.
وفي هذا الصدد أشيد بجهود مملكة 
بوتان في توفير اللقاحات حلوالي ٩٠٪ 
من املواطنني البوتانيني ما جعل بوتان 
رابع بلد في العالم من حيث التطعيم 
ضد ڤيروس كورونا وذلك أمر جدير 

باإلشادة واالحتفاء.
كمــا ال يفوتني أن أتقــدم بصادق 
املواســاة والتعزية للشعب البوتاني 
جراء ما خلفته الســيول من خســائر 
فــي األرواح واملمتلكات مشــددا بهذا 
الصــدد على موقــف الكويت في دعم 
املشــاريع التنمويــة التي تســهم في 

تطوير البنيــة التحتية ودعم املوارد 
البشــرية وتوفير فرص العمل حيث 
تساهم تلك املشاريع في تعزيز املجاالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة املختلفــة 
خاصة دعمهــا للمشــاريع الصغيرة 
التي متثل جزءا أصيال يضمن حيوية 

واستدامة االقتصاد.
وقال إنه ملن دواعي الفخر استضافة 
الكويت قبل جائحة (كوفيد-١٩) أللفني 
وســبعمائة بوتانــي حديثي التخرج 
حيث عملوا بدرجة عالية من الكفاءة 

واالقتدار وااللتزام.
وأجــدد حرص الكويــت على دعم 
املشــاريع التنمويــة في بوتــان عبر 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية الذي ميارس دورا أساسيا في 
دراسة ومتويل املشاريع التي تستهدف 

دعم الشــعوب حول العالم ولقد مول 
الصنــدوق الكويتي للتنمية خمســة 
مشاريع حيوية بقيمة ٢٥ مليون دوالر 
أميركي خــالل الفترة من ١٩٨٣-١٩٩٢ 
كما خصص الصندوق الكويتي مؤخرا 
مليون دوالر لتمويل دراســة جدوى 
اجلسر فوق نهر بوناتسانغتشو في 
مدينة بوناخا ويضاف إلى ذلك أربعة 
مشاريع التفاقيات قدمتها الكويت ململكة 
بوتان والتي ستسهم في تطوير مجاالت 
النقل اجلوي والتجارة واالستثمار بني 

بلدينا الصديقني.
تعتز الكويت مبشاركتها في جميع 
اجتماعات الطاولة املستديرة لبوتان 
وشركائها في التنمية وآخرها االجتماع 
الرابع عشر الذي انعقد في مدينة متبو 

خالل الفترة ١٢-١٤ مارس ٢٠١٩.

ترأس وفد الكويت املشارك بأعمال اجتماع الطاولة املستديرة الـ ١٥ بني حكومة بوتان وشركائها في التنمية

وزير اخلارجية أثناء مشاركته في االجتماع

وزير الصحة بحث مع تيودوراالشتراطات الصحية للسفر
بحــث وزيــر الصحــة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
مع سفير االحتاد األوروبي 
املعتمد للكويت كريستيان 
املرافق له  تيودور والوفــد 
اخلطط واإلجراءات املتعلقة 
الصحيــة  باالشــتراطات 
املرتبطــة بســفر املواطنني 

إلى دول االحتاد األوروبي.
وقالت الــوزارة في بيان 
صحافــي انه مت خــالل لقاء 
وزير الصحة بسفير االحتاد 
األوروبي لدى البالد التطرق 
لتبادل البيانات حول شهادات 
التطعيــم اإللكترونية ضد 
(كوفيد-١٩) وفقا للمنصات 

الرقمية املعتمدة.
إلــى  الــوزارة  ولفتــت 
ان االجتمــاع عقــد بأجــواء 
عمــق  عكســت  إيجابيــة 

وذكــرت ان اآلراء بــني 
علــى  توافقــت  اجلانبــني 
التنسيق لتسهيل  استمرار 
تطبيق اإلجراءات االحترازية 
وما يتعلق املنصات الرقمية 

وحرية السفر والتنقل.
مــن جانــب آخــر، أكدت 

مخالفــات أو إعالنــات بهذا 
الشأن.

وبيـنـــــت أن املريــــض 
املســتفيد من هــذه األجهزة 
أو مقدم الطلب يوقع إقرارا 
وتعهــدا بتســلم األجهــزة 
احملددة لــه مبوجب إيصال 
تأمــني ويتعهــد باحملافظة 
على تلــك األجهزة وإعادتها 
إلى إدارة التجهيزات الطبية 
مع حتمــل تكاليف األضرار 
والتلفيات التي قد تلحق بها.
وأشــارت إلــى أن قيمــة 
التأمــني على هــذه األجهزة 
تسجل ويتم إثباتها وتوثيقها 
فضــال عن أن مقــدم الطلب 
يعطى إيصاال بقيمة التأمني، 
الفتة إلى أنه في حال ضياعه 
أو فقدانــه لــن يؤثــر على 
وجوب إرجاع هذه األجهزة.

وزارة الصحــة أن األجهــزة 
الطبية التي تصرف للمرضى 
في املنــازل هي ملكية عامة 
ال يجوز التصرف بها وعلى 
املريــض املســتفيد منهــا 
إرجاعها الــى اجلهة املعنية 

بعد انقضاء احلاجة منها.
جاء ذلك في بيان صحافي 
من الــوزارة للرد على ما مت 
تداوله في وسائل التواصل 
االجتماعي حول عرض أحد 
املستفيدين من هذه اخلدمة 
إعالن بيع لهذه األجهزة التي 
حترص الوزارة على توفيرها 

للمرضى.
وأكــدت الــوزارة أن هذا 
التصــرف يضــع صاحبــه 
حتت طائلــة القانون داعية 
الــى  املواطنــني واملقيمــني 
التعــاون واإلبــالغ عــن أي 

«الصحة»: األجهزة الطبية التي تصرف للمرضى باملنازل ملكية عامة ال يجوز التصرف بها

الشيخ د.باسل الصباح خالل استقباله سفير االحتاد األوروبي كريستيان تيودور

العالقــات التاريخيــة بــني 
اجلانبــني واحلــرص علــى 
تطبيق اإلجراءات الصحية 
االحترازية وفقــا للمعايير 
الصادرة من املنظمات الدولية 
إثبــات  لتوثيــق شــهادات 
التطعيم ضد (كوفيد-١٩).

الدخنان لـ «األنباء»: ورشة عمل بني احتاد مكاتب العمالة 
والسفارة الفلبينية لتوعية أصحاب املكاتب بعقد االستقدام

كرمي طارق

أكد رئيس االحتاد الكويتي 
العمالــة  ألصحــاب مكاتــب 
املنزلية خالد الدخنان حرص 
االحتاد على توعية املواطنني 
واملقيمــني وأصحاب املكاتب 
بــكل بنــود عقد االســتقدام 
املنزليــة  العمالــة  وقانــون 
الكويتي، الفتا إلى أن الوعي 
باحلقوق والواجبات املمنوحة 
للعمالــة املنزليــة فــي هــذا 
القانون يســهم بشكل كبير 
في جتنب الكثير من املشاكل 

التي تقع بني أطراف العمل.
جاء ذلك في تصريح خاص 
لـ «األنباء» على هامش زيارة 
االحتــاد الكويتــي ألصحاب 
املنزليــة  العمالــة  مكاتــب 
للسفارة الفلبينية لدى البالد، 
وااللتقــاء بالقنصل العمالي 
الفلبينــي ناصــر مصطفى، 
مستشــار  برفقــة  وذلــك 

اجلانبــني اتفقــا على تنظيم 
ورشــة عمل مشــتركة خالل 
أســبوعني تهدف إلى توعية 
املنزليــة  العمالــة  مكاتــب 
والقائمــني عليها بــكل مواد 
قانون ٦٨ لســنة ٢٠١٥ بشأن 

أشــاد بالقانون وما تضمنه 
مــن حقوق هــي األفضل في 

ذلك الشأن.
وأضاف ان القانون الكويتي 
يعــد أحــد أفضــل القوانــني 
العاملية في مجال االستقدام، 
ملا مينحه للعمالة املنزلية من 
حقوق غير مسبوقة، وحتفظ 
كرامة وحقوق العمالة املنزلية 
على كل املســتويات، مناشدا 
القانون  بضــرورة تطبيــق 
وإنشــاء محكمة مســتعجلة 
للنظر في كل قضايا العمالة 
املنزلية خالل فترة ال تتعدى 

األسبوعني.
وقــال الدخنــان إن هناك 
اجتماعــا دوريــا مرتقبا بني 
وزارة اخلارجيــة الكويتيــة 
والســفارة الفلبينيــة خالل 
الشهر اجلاري وذلك لالطالع 
على آخر املستجدات املتعلقة 
ببنود مذكرة التفاهم وحتديثها 

إن لزم األمر.

العمالة املنزلية، الفتا إلى أن 
تلك الورشــة ســتعمل على 
توضيــح كل بنــود القانون 
املكاتب  وشــرحها ألصحاب 
إلــى أن  وموظفيهــا، الفتــا 
احمللــق العمالــي الفلبينــي 

التقى القنصل العمالي الفلبيني ودعا إلى تفعيل القانون بشأن إنشاء محكمة مستعجل للنظر في قضايا العمالة املنزلية

خالد الدخنان خالل لقائه القنصل العمالي الفلبيني ناصر مصطفى ومستشار االحتاد عبدالعزيز العلي

االحتــاد عبدالعزيــز العلي، 
ضمــن اللقاءات التي يعقدها 
االحتاد بشــكل مســتمر مع 
كافة سفارات الدول املصدرة 

للعمالة املنزلية.
أن  الدخنــان  وكشــف 

العميد الركن هزاع العالطي خالل تكرمي صاحب املركز الثاني

«اخلارجية»: نتابع باهتمام عمليات نصب متت ضد سفراء
أكدت وزارة اخلارجية انها تتابع باهتمام 
عمليات النصب التي متت ضد سفراء في 
الوزارة من قبل أشخاص ينتحلون صفة 

قياديني في وزارة اخلارجية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي 
ان النيابــة العامة تنظــر حاليا في هذه 
القضايا، معربة عــن الثقة التامة باتخاذ 

اإلجراءات القانونيــة جتاه من قام بهذه 
األعمال اإلجرامية.

وناشــدت الوزارة اجلميع احلذر من 
التعامل مع أي اتصاالت مشبوهة تنسب 
إلى قيادات الوزارة، ودعت إلى التواصل 
معها في حــال تلقي مثل هذه االتصاالت 

للتأكد.

ولي العهد: عالقات راسخة جتمع الكويت والواليات املتحدة

تلقى ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اتصاال 
هاتفيا مساء امس من نائبة 
رئيــس الواليــات املتحــدة 
األميركيــة كامــاال هاريس، 
جرى خالله تناول العالقات 
الثنائية الوطيدة واملتميزة 
بني الكويت والواليات املتحدة 
األميركية الصديقة، وأشادت 
نائبة الرئيس األميركي خالل 

العالقــات  االتصــال بهــذه 
التاريخية والتطلع املشترك 
علــى تعزيزهــا واالرتقــاء 
بهــا والتأكيــد علــى موقف 
الواليات املتحدة األميركية 
الثابت الداعم ألمن واستقرار 
الكويت والوقوف دائما إلى 
جانبها، كما عبرت عن شكرها 
للكويت لدورها اإلنساني في 
تسهيل العبور اآلمن إلجناح 

خطــة اإلجالء األميركية من 
أفغانستان، متمنية لسموه 
وافــر الصحــة والعافيــة 
وللكويــت املزيد من التقدم 

واالزدهار.
هــذا، وأعرب ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
عن خالص شكره وتقديره لها 
على ما أبدته من طيب املشاعر 
جتاه الكويت، مؤكدا سموه 

على متانة العالقات الراسخة 
بــني البلدين الصديقني، كما 
هنأها ســموه بنجــاح أكبر 
عملية إجالء على الرغم من 
الصعوبات التي أحاطت بها.

وأعرب سموه عن خالص 
املواســاة  التعازي وصادق 
اجلنــود  مــن  بالضحايــا 
التفجيــر  األميركيــني فــي 
اإلرهابي الذي وقع في محيط 

مطار كابل وبضحايا إعصار 
«آيــدا» الــذي ضــرب والية 
لويزيانا. وقد ثمن سموه هذا 
التواصل واملجســد ألواصر 
العالقات املتينة بني البلدين 
والشعبني الصديقني، متمنيا 
لها موفور الصحة والعافية 
وللواليات املتحدة األميركية 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

سموه تلقى اتصاالً من نائبة الرئيس األميركي تناول العالقات الثنائية الوطيدة واملتميزة بني البلدين

كاماال هاريس: موقف الواليات املتحدة ثابت وداعم ألمن واستقرار الكويت والوقوف دائمًا إلى جانبها


