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السفيران السعودي األمير سلطان بن سعد واألردني صقر  أبوشتال يباركان

الفارس ترفض ٤ قرارات لـ «البلدي» أبرزها 
تخصيص أرضٍ لتربية اإلبل في «الشقايا»

«أمانة البلدي» أنهت استعداداتها 
الفتتاح الفصل التشريعي الـ ١٣

بداح العنزي

اعترضت وزيرة الدولة 
البلدية ووزيرة  لشؤون 
الدولة لشؤون االتصاالت 
املعلومات  وتكنولوجيــا 
الفـارس علــى  د.رنــا 
٤ قرارات للمجلس البلدي 
ابرزها قرار رفض املجلس 
تخصيــص موقع لتربية 
االبل في منطقة الشقايا.

الفــارس في  وقالت 
كتابها إلى رئيس املجلس 

البلدي نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر 
اجتماع املجلس البلدي رقم (٢٠٢٢/١٨د.٤) 
لدور االنعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني 
عشر املنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٦، ونفيدكم 
بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، 

عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
١ـ  القــرار رقم (م ب/٢٠٢٢/١٨/٣٨٣د٤) 
صفحة (٢٣٠) بشأن «املوافقة على االقتراح 
املقدم من نائب رئيس املجلس البلدي عبداهللا 
عبدالعزيز احملري بشــأن حتويل املوقع 
املخصص لروضة أطفال بالقطعة رقم (٢) 
في ضاحية عبداهللا السالم حسب الكروكي 
املرفق الى حديقة عامة خلدمة أهالي املنطقة».

لعدم موافقة وزارة التربية وعدم وجود 
دراسة مستوفاه من اجلهاز التنفيذي باملخالفة 
ألحكام املادة (٢٢) من القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ وتعديالته في شــأن بلدية الكويت 
وفقا ملا ورد في كتاب اجلهاز التنفيذي رقم 
(٠٠٠١٣-٢٠٢٢-١٦٠١٢٥٥٣) املؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٩

املرفق ضمن اوراق املعاملة باحملضر.
٢ ـ القرار رقم (م ب/٢٠٢٢/١٨/٣٩٠د٤) 

صفحــة (٣٠٠) بشــأن 
«املوافقة علــى االقتراح 
نائب رئيس  املقدم مــن 
الســيد  البلدي  املجلس 
عبداهللا عبدالعزيز احملري 
العضو مشعل  والســيد 
محمد احلمضان بشــأن 
تقدمي خدمات الصرافة من 
خالل السيارات املتنقلة».

لألسباب الواردة بكتاب 
اجلهــاز التنفيــذي رقم 
 (٠٠٠٠٩-٢٠٢٢-١٦٠-١٢٥٥٣)
املؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ املرفق 

ضمن أوراق املعاملة باحملضر.
٣ـ  القــرار رقم (م ب/٢٠٢٢/١٨/٣٩١د٤) 
صفحة (٣٠٤) بشأن «املوافقة على االقتراح 
املقدم من نائب رئيس املجلس البلدي السيد 
عبداهللا عبدالعزيز احملري بشــأن إضافة 
انشــطة ترفيهية (منتزه ترفيهي ـ مالهي 
ـ ألعاب تســلية للكبار) ملنطقة الشــويخ 
اخلدمية احلرفية مع التنســيق مع الهيئة 

العامة للصناعة».
لألسباب الواردة بكتاب اجلهاز التنفيذي 
رقــم (٠٠٠١٤-٢٠٢٢-١٦٠-١٢٥٥٣) املــؤرخ 
٢٠٢٢/٣/٣١ املرفــق ضمــن أوراق املعاملة 

باحملضر.
٤ ـ القرار رقم (م ب/٢٠٢٢/١٨/٣٩٥د٤) 
صفحة (٣٣١) بشأن «عدم املوافقة على الطلب 
املقدم من الهيئة العامة لشــؤون الزراعة 
والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية 

االبل مبنطقة الشقايا طريق الساملي».
إن طلب الهيئة العامة لشــؤون الزراعة 
والثروة السمكية يهدف لدعم مشروع األمن 
الغذائي وتنمية الثروة احليوانية في الدولة.

العامة  األمانة  أعلنت 
البلدي عن  للمجلــس 
االنتهاء من استعداداتها 
الفصــل  الســتقبال 
التشريعي الثالث عشر. 
العام  وأوضح األمــني 
للمجلس البلدي باإلنابة 
جاســم احلبيــب عن 
جهوزيــة كل قطاعات 
األمانــة متمثلة باألمناء 
املســاعدين لشــؤون 
قطاعات املالية واإلدارية 
والهندســية والفنيــة 

واجللســات واللجان وذلك الســتقبال 
أعضاء املجلس البلدي املنتخبني واملعينني 
للفصل التشريعي الثالث عشر، حيث مت 
توفير كل السبل لتهيئة بيئة العمل، إلى 
جانب تقــدمي الدعم الفني واإلداري لهم 
اخلاص باإلعداد والتحضير الجتماعات 
وجلان وحضورهم وتسجيل محاضرهم 
وأرشفتها وتنظمها. وأشار احلبيب إلى أنه 
أشرف على إعداد لقاء تعريفي لألعضاء 
يوضح خالله اختصاصات املجلس البلدي 
ومنها إبداء الــرأي في املخطط الهيكلي 
العام للدولة باإلضافة إلى تعديل وإقرار 
اللوائــح املتعلقة بالعمل البلدي وتنظيم 

أعمال البنــاء واجلنائز 
والنظافة العامة وإشغاالت 
الطرق والزراعة واخليام 
املؤقتــة  واملعــارض 
واملظــالت واحملــالت 
إلى  العامة  واألســواق 
جانب مناقشــة رسوم 
مقابل خدمات البلدية أو 
االنتفاع مبرافق البلدية 
إلغائها  أو  أو تعديلهــا 
باإلضافة إلى مناقشــة 
مشروع امليزانية البلدية 
للسنة اجلديدة إلى جانب 
ومشروع احلساب اخلتامي لها. وأضاف ان 
اللقاء التعريفي سيتطرق إلى آلية القوانني 
والنظم اخلاصة باجللسات العامة والسرية 
واللجان واختصاصاتهم، ومنها التوصيات 
للمحافظة على صحة اإلنسان والرقابة 
على شركات النظافة وجتميل وحتسني 
البيئة احمليطة بكل محافظة، موضحا أن 
االجتماع األول الذي ســيعقد باجللسة 
االفتتاحية للفصل التشريعي الثالث عشر 
سيكون برئاسة األكبر أعضاء سنا حلني 
انتخاب األعضاء رئيسا لهم ونائبا للرئيس 
ومن ثم يتــرأس الرئيس املنتخب فترة 

أدوار االنعقاد.

د.رنا الفارس

جاسم احلبيب

بالدوتشي: الشركات اإليطالية تشارك مبشاريع البنية التحتية
أسامة دياب

الســفير اإليطالي  وصف 
لدى البالد كارلو بالدوتشــي 
املشاورات السياسية اإليطالية 
ـ الكويتية بالناجحة، مشيدا 
بقوة ومتانة العالقات الثنائية، 
موضحا ان العالقات الشعبية 
الفريــدة املصــدر احلقيقــي 

جلميع أشكال التعاون. 
وأشــاد بالدوتشــيـ  فــي 
مجمل كلمته خالل احلفل الذي 
أقامته السفارة مبناسبة العيد 
الوطنــي ـ مبواقــف الكويت 
القوية إليطاليا  ومســاندتها 
واالحتــاد األوروبي وأغلبية 
املجتمــع الدولي ضــد العمل 
العدواني الغاشم على السيادة 
األوكرانية وهذا يعني الكثير 
وموضع تقديــر كبير، داعيا 
املجتمع الدولي إلى مواصلة 
العمل الحترام القوانني الدولية 
ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
وأضــاف: نتشــارك مــع 
الكويتيــني نفس  أصدقائنــا 
التعامــل مــع  املواقــف فــي 
التهديــدات واألزمات الدولية 
من خالل احلوار والتسامح، 
وفــي العديد من املناســبات 
لدينــا حتليــالت ومواقــف 
مماثلة، مما ينتج عنه تفاهم 
متبــادل وتعزيــز عالقاتنــا 

تشــتهر بــه إيطاليــا عامليــا 
واكتشاف القطاعات املختلفة 
التي تتمتع بالدنا فيها مبكانة 
رياديــة دوليــة فإيطاليا كما 
تعلمون قــوة ثقافية هائلة، 
وادعو اجلميع لزيارة املعارض 
اإليطالية القائمة حاليا، مثل 
معرض «ديفــا» للمجوهرات 
اإليطالية برعاية البروفيسورة 
ألبــا كابيليــري، فــي منصة 
الفن املعاصــر «كاب» والذي 
سيســتمر حتــى ١٨ يونيــو 
الغامضة  ومعرض احلروف 
ألنتونيــال ليونــي، فــي دار 
الفنون وسيســتمر حتى ٢٣

يونيو.
ولفت إلى وجود شركات 

من اآلالت واملعدات امليكانيكية 
والكهروميكانيكيــة األخرى 

والتكنولوجيا املتقدمة.
واســتذكر مــع احلضور 
الظروف الصعبة التي عاشها 
العالم بسبب «كورونا» كأحد 
أكبــر التحديــات التــي متت 
مواجهتهــا، مشــيرا إلــى ان 
إيطاليــا تضررت بشــدة من 
اجلائحة، مجددا شكره للكويت 
علــى تضامنها ومســاعدتها 
الفوريــة، مثمنا ما قدمته من 
مساعدات إنسانية حول العالم 
وخاصة إليطاليا، خالل بداية 
فترة املأســاة التــي مرت بها 
بالده بســبب كثــرة ضحايا 

الوباء.

إيطاليــة متعــددة تعمل في 
الكويت، مما يؤكد اإلمكانات 
الكبيرة التي يوفرها السوق 
احمللــي للنظــام االقتصادي 
لبالده، فالشــركات اإليطالية 
تشارك بانتظام وبنجاح كبير 
في العطاءات اخلاصة مبشاريع 
البنيــة التحتيــة الكبرى في 
الكويت، والتبادل االقتصادي 
بني البلدين في منو مستمر وقد 
تضاعفت الواردات الكويتية 
العقــد  إيطاليــا خــالل  مــن 
املاضي وال تشتهر بالدنا فقط 
بعالماتها التجارية القيمة من 
األزياء واألثاث واملواد الغذائية 
التي حتظى بتقدير كبير، ولكن 
أيضا بصادراتها إلى الكويت 

السفير اإليطالي أشاد خالل االحتفال مبناسبة العيد الوطني بنجاح املشاورات السياسية بني البلدين

القائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدرعبداهللا بشارة يقدم التهاني

السفير مجدي الظفيري والسفير اإليطالي كارلو بالدوتشي يقطعان كيكة االحتفال

الثنائية املمتازة يوما بعد يوم، 
وفــي ديســمبر ٢٠٢١، احتفل 
البلدان مبــرور ٦٠ عاما على 
االعتراف الرسمي بسلسلة من 
الفعاليــات فــي الكويت منها 
حفالت موســيقية ومعارض 
فنية ومعمارية حتدد التعاون 
املتبــادل وتاريــخ غنــي من 

اإلندماج والتفاعل.
وتابع: بدأنا هذا العام أيضا 
بأجنــدة ثقافية غنية، تتمثل 
ببرامج وأنشطة مختلفة مثل 
احلفالت املوسيقية والندوات 
وفن الطهو وفعاليات مختلفة 
جللــب املزيــد مــن إيطاليــا 
إلــى الكويــت، بهــدف جعل 
الكويتيــني يســتمتعون مبا 

السفير السعودي: التأشيرات «أونالين» أو عبر الهواتف بعد انتهاء موسم احلج

أسامة دياب

قال سفير خادم احلرمني الشريفني لدى البالد 
األمير سلطان بن سعد ان اململكة العربية السعودية 
على استعداد الستقبال مليون حاج ١٥٪ منهم من 
الداخل و٧٥٪من خارج اململكة موزعني على جميع 
الدول اإلســالمية وفق احلصص املخصصة لهما 
ومت التواصل بني وزارة احلج والعمرة في اململكة 
ووزرات الشؤون اإلسالمية واملسؤولة عن احلجاج 
في جميع الدول اإلســالمية وكذلك بعض املكاتب 

املعنية في الدول غير اإلسالمية.
وأوضح أن سفارة اململكة العربية السعودية 
ال يوجد عليها أي عبء أو عالقة بتأشيرات احلج 
والعمــرة التي أصبحت تصدر مــن وزارة احلج 
والعمــرة في اململكة مباشــرة والســفارة تلصق 
التأشــيرة وتســلمها للمكاتب، وبعد االنتهاء من 

موسم احلج ستكون التأشيرات «اونالين» أو عبر 
التطبيقات اخلاصة عبر الهواتف الذكية، حيث إن 
كل مســلم أو راغب في أداء العمرة عليه الدخول 
علــى التطبيق املختــص وميأل بياناتــه وبعدها 
تصــدر له التأشــيرة وهو جالــس دون احلاجة 

للذهاب إلى السفارة.
وحول استقبال اململكة لعدد كبير من املعتمرين 
في الفترة املاضية خصوصا خالل األيام األخيرة 
من شهر رمضان املاضي، قال: جميع املسلمني من 
اصقاع األرض مشــتاقون للذهــاب إلى بيت اهللا 
احلرام خصوصا بعد فترة سنتني من مرور جائحة 

كورونا، حيث كان السفر والتنقل غير متاح. 
وأضاف: بالنســبة لنا كســعوديني فشرف ال 
يضاهــى خدمة احلرمني الشــريفني وقاصديهما، 
واململكة منذ قيامها على يد املؤسس امللك عبدالعزيز 
آل ســعود حتى وقتنا احلاضر والى آخر الزمان 

سوف تظل حتظى بهذا الشرف، وستبذل الغالي 
والنفيس من أجل خدمة وراحة احلجاج واملعتمرين، 
ولذلك صادف فتح موسم العمرة في شهر رمضان 
وســمح للدخول إلى احلرمني بطاقتهما القصوى 
واجلميع أتى مع سهولة احلصول على التأشيرات 
والتنقــل وكانت بعض الدول قــد واجهت بعض 
الصعوبات في الطيران، ولكن احلمد هللا استطاع 
معظمهــم املجيء وأداء مناســك العمرة والحظوا 

بأنفسهم ما تقوم به اململكة. 
وحول الســماح باســتخدام تأشــيرة العمرة 
للســياحة وزيارة املدن السعودية األخرى، قال: 
ال شــك أن احلاصل على تأشيرة العمرة له احلق 
فــي زيارة جميــع مناطق اململكــة، وكذلك الذين 
لديهم تأشــيرة الدخول إلــى اململكة لديهم احلق 
في أداء العمرة ســواء احلاصلون على تأشــيرة 

عمل أو زيارة.

مواقف الكويت ومساندتها إليطاليا واالحتاد األوروبي ضد العدوان على السيادة األوكرانية موضع تقدير كبير

مجلس بلدي

أكد أن احلاصل على تأشيرة العمرة له احلق في زيارة جميع مناطق اململكة

التأشيرات تصدر من وزارة احلج والعمرة في السعودية مباشرة والسفارة تلصقها وتسلمها للمكاتب

ملشاهدة الڤيديو

العجمي: مبرة البغلي أصبحت رائدة في تعزيز فضيلة البر
بشرى شعبان

نظمت مبرة إبراهيم طاهر 
البغلي لالبن البار ممثلة في 
اللجنــة االجتماعيــة، حفل 
تكرمي «والدي» كل من األبناء 
الفائزين في مسابقة جائزة 
البغلــي لالبن البــار للعمل 
التطوعي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
تزامنــا مــع اليــوم العاملي 
للوالدين، والذي أقيم مساء 
أمس األول في فندق هوليدي 
إن الســاملية حتــت رعايــة 
وكيل وزارة الشؤون لقطاع 
التنميــة االجتماعية ســالم 
بطاح الرشــيدي وبحضور 
مدير إدارة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات عبدالعزيز العجمي.
وأكــد مدير إدارة املبرات 
واجلمعيــات اخليريــة فــي 
وزارة الشــؤون عبدالعزيز 
العجمي أن الوزارة تســعى 
مــن خالل مختلــف إداراتها 
للعمل على حتقيق وتنفيذ 
ما جــاء من قرارات وقوانني 
متعلقة بقضايا االسرة والتي 
ستصب في صاحلها، مشيرا 
إلى أن الوزارة ومؤسســات 
املجتمــع املدنــي املســاهمة 
تســعى في مساعدة األسرة 
لتحمل أعباء التربة والرعاية 
وتوفير االحتياجات وحماية 
األبناء في ظل الظروف التي 

واألنشــطة  والفعاليــات 
والتي كان لها األثر الواضح 
فــي تفعيل دور مؤسســات 
املجتمع املدني في املساهمة 
في حتقيق سياســة الدولة 
العامــة وخططهــا وأهدافها 

املرتبطة باألسرة وكيانها.
من جهته، أكد رئيس املبرة 
إبراهيم البغلي أهمية ترسيخ 
دعائــم العمــل االجتماعــي 
واإلنســاني والتطوعي في 
الكويــت، مضيفا فــي كلمة 
ألقاها باإلنابة عنه جنله رائد 
البغلي: نحن نشــارك دول 

إلى ذلــك، تقــدم البغلي 
الشــكر والتقدير  بخالــص 
لوكيل وزارة الشؤون املساعد 
للتنمية االجتماعية ســالم 
بطاح الرشيدي على رعايته 
الكرمية، معربا عن اعتزازه 
بهذا الدعم املتواصل واملتميز 
لعمل املبرة باعتباره دافعا لنا 
ملواصلة العمل وبذل اجلهد 
والعطــاء لتحقيــق أهدافنا 
املنشــودة حتت ظل القيادة 
احلكيمــة لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 

حفظه اهللا.

العالم في االحتفال بهذا اليوم 
الذي خصص من قبل األمم 
املتحدة لالحتفال بالوالدين، 
وإبراز إجنازاتهــم وتعزيز 
مكانتهم في املجتمع، مشيدا 
بالتميــز الذي حققه أبناؤنا 
في «بــر الوالديــن» ونقدر 
لهــم جهودهــم املتميزة في 
استكمال املسيرة التي بدأها 
اآلباء واألجداد والتي كان لها 
بالغ األثر في ترسيخ قواعد 
العمل االجتماعي واإلنساني 
والتطوعــي والتنمــوي في 

الكويت احلبيبة.

خالل تكرمي «والَدي» الفائزين في مسابقة «االبن البار» للعمل التطوعي للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠

إبراهيم البغلي وعبدالعزيز العجمي ونادية الشطي خالل تكرمي عبداإلله معرفي

مير بها العالم بشــكل عام، 
موضحا أن هذا احلل يسهم 
في حتقيق أهــداف التنمية 
املجتمعية واالرتقاء باألجيال 

ملا فيه الصالح العام.
وقــال العجمــي إن مبرة 
البغلــي لالبــن البــار مــن 
املؤسسات األهلية اخليرية 
الرائدة في املساهمة في تنفيذ 
التي  األنشــطة والفعاليات 
تهدف إلى تعزيز فضيلة البر 
ورعايــة األباء واالمهات من 
خالل إطالقها جائزة البغلي 
لالبن البار مبختلف املسابقات 

«الشؤون»: ٥٣ مليون دينار حصيلة 
التبرعات اخليرية في رمضان

قال مدير إدارة اجلمعيات 
التابعة  اخليرية واملبرات 
لوزارة الشؤون عبدالعزيز 
العجمــي إن حصيلة جمع 
التبرعــات مــن مختلــف 
الوسائل املرخصة جتاوزت 
خالل شهر رمضان املاضي 

٥٣ مليون دينار.
العجمي في  وأضــاف 
تصريح صحافي أمس أن 
وصول قيمة هذه التبرعات 
إلى هذا املبلغ يدل على ثقة 
املتبرعــني وزيادة الوعي 
واالجتاه إلى منح التبرعات 

والصدقــات والــزكاة ملصلحــة اجلهات 
اخليريــة املرخصة اخلاضعة إلشــراف 

ورقابة وزارة الشؤون.
وأشــار الــى أن هــذه 
التبرعات ستسخر لتنفيذ 
املشاريع اخليرية املرخصة 
ســواء داخــل الكويت أو 
خارجهــا بالتنســيق مع 
وزارة اخلارجية الكويتية.
وزارة  أن  وأوضــح 
الشؤون قامت خالل شهر 
رمضــان بالتنســيق مع 
مختلف اجلهات احلكومية 
ذات الصلة بإزالة العديد 
من املخالفات كاألكشــاك 
واإلعالنات غير املرخصة 
وإحالة بعض املخالفني الى جهات التحقيق 

املختصة التخاذ الالزم بشأنهم.

ر لتنفيذ املشاريع اخليرية املرخصة سواء داخل الكويت أو خارجها العجمي: ستسخَّ

عبدالعزيز العجمي

إطالق خدمة للتبليغ عن مخالفي
حظر تشغيل العمالة في الظهيرة

بشرى شعبان

أعلنت مديــرة إدارة العالقات العامة واإلعالم 
املتحدث الرســمي للهيئة العامــة للقوى العاملة 
أســيل املزيد عن إطالق خط ساخن للتواصل مع 
فريق تفتيش على األماكن املكشوفة وقت الظهيرة 
خــالل فترة احلظر من الســاعة ١١ إلــى ٤ عصرا 
للتبليغ عن املواقع املخالفة وغير امللتزمة بإيقاف 
العمل خالل ذروة احلرارة، مشيرة إلى أنه بإمكان 
أي مواطن أو مقيــم التبليغ عن املخالفني للقرار 
عبر إرسال صور أو «لوكيشن املوقع» عبر الرقم 

«٩٩٥٢٣٥٩٠» خالل فترة حظر العمل.

عبر إرسال صور أو «لوكيشن املوقع» من خالل الرقم ٩٩٥٢٣٥٩٠

أسيل املزيد


