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العنجري مفّندًا افتراءات قرداحي: كذب علني
وال ميكن اختزال العالقات مع لبنان باملساعدات

أسماء ١٠ موظفني في «نزاهة» 
مت منحهم «الضبطية القضائية»

اعتبــر عبدالعزيز محمد 
العنجري، املؤسس والرئيس 
التنفيذي ملركز «ريكونسنس» 
ان  والدراســات  للبحــوث 
تصريحــات وزيــر االعــالم 
الســابق جــورج  اللبنانــي 
قرداحي املسيئة للخليج مرة 
اخرى، «مؤشر افالس» وكذب 
مفضوح رغم توافر احلقائق 
التــي تدحض ما ذهــب اليه 
املتسبب باألزمة اخليرة بني 

لبنان وأشقائه اخلليجيني. 
وفــي معــرض تفنيــده 
الدعــاءات قرداحي التي زعم 
فيهــا «أن اخلليجيني تخلوا 
عــن لبنــان فــي الســنوات 
العشــر األخيرة، ولم يقدموا 
لــه «وال نقطة ماي.. أو حتى 
صهريــج بنزين أو مازوت»، 
قال العنجري: من املؤسف أن 
يكون الكذب علنا رغم توافر 
احلقائق وســهولة الوصول 

إليها»، مؤكدا انه «مؤشــر لالفالس التام الذي 
يعانــي منه حزب اهللا انعكس في تصريحات 
قرداحي األخيرة. فكلنا يعلم أن حزب اهللا هو 
املتحكم في كل مفاصل الدولة اللبنانية، وهو 
املتسبب فيما يعانيه اللبنانيون من أذى وظلم». 
ورأى العنجري أن مشكلة لبنان كانت ومازالت 
لبنانية بحتة وليســت بسبب طرف خارجي، 
مســتدال بقيام االحتاد االوروبي مبنع حتويل 
مساعدات مالية الى لبنان وفرض عقوبات على 
عدد من الوجوه البارزة في املشهد السياسي، 
كان آخرهــا جتميد أصــول قيمتها ١٣٢ مليون 
دوالر ضد حاكم مصرف لبنان املركزي رياض 
سالمة. ولفت كذلك الى طلب االحتاد األوروبي من 
السلطات اللبنانية استكمال اإلجراءات املطلوبة 
من صندوق النقد الدولي، كشــرط من شروط 
إرســال مساعدات مالية الى لبنان. وأشار إلى 
تأكيد األمم املتحدة قبل اســابيع على ضرورة 
«إمتام االتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع 
تنفيذ اإلصالحات الالزمة لتحقيق االســتقرار 

في االقتصاد وحتسني احلكم».
وتساءل العنجري: فهل السعودية تتحكم 

في االحتاد االوروبي واألمم املتحدة ايضا؟ 
واستعرض مؤسس «ريكونسنس» بعضا من 
الدعم الذي قدمته دول اخلليج للبنان، مذكرا على 
سبيل املثال ال احلصر، بتقدمي الكويت للبنان 
«قروضا بنحو ٣٥٠ مليون دوالر منذ عام ٢٠١٢، 
كان آخرها اتفاقية بقيمة ٦٠ مليون دوالر إلنشاء 

منظومات للصرف الصحي في 
قضاء البترون ومت توقيعها 

في مارس املاضي».
هذا بخالف التجارة البينية 
املتدفقة بني اجلانبني اللبناني 
واخلليجي، وعلى سبيل املثال 
فإن قيمة الصادرات اللبنانية 
للســعودية كانت مبتوسط 
٢٧٥ مليون دوالر سنويا في 
٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠. ولم يعكر 
صفوهــا إال عمليــات تهريب 
املمنهجــة خــالل  املخــدرات 
العامني املاضيني عبر املنتجات 
الزراعية اللبنانية كشحنات 
البرتقال والرمان، مؤكدا أنه 
«تصرف غير مسؤول يعرف 
اجلميع من هو املستفيد منه 
في بيروت». وشدد العنجري 
علــى انــه «ال ميكــن اختزال 
العالقات اخلليجيةـ  اللبنانية 
في جانب املساعدات النقدية 
واملنــح، فهنــاك مئــات آالف 
اللبنانيني الذين يعملــون في اخلليج بحرية 
ويجنــون أموالهــم بتعب واجتهــاد، في بيئة 
حاضنة توفــر لهم كما لغيرهم فرص العيش 
الكرمي. وال ننسى أيضا مئات آالف اخلليجيني 
الذين مازالوا يزورون لبنان سنويا للسياحة 

واالستثمار هناك رغم توتر العالقات».
واضاف العنجري «قرداحي ترك مشــاكل 
لبنان، وجتاهل املتسببني فيها، وهو الذي يعلم 
علم اليقني أنه كلما تصدرت السعودية ودول 
اخلليــج ملف دعم وإعمار لبنان، جنده يتدمر 
بســبب أنانية حزب اهللا الــذي ال يريد اخلير 
للبنان، فاملساعدات اخلليجية للبنان لم تتوقف 
كما يزعم قرداحي، لكنها تراجعت بفعل عوامل 
لبنانية بحتة، ومطالبات األمم املتحدة واالحتاد 
االوروبي تتوافق مع رؤى دول اخلليج في أنه 
البد للمســاعدات واملنح أن تذهب ملستحقيها، 
وهم الشــعب اللبناني، ال جليوب مثقوبة في 
لبنان يعرفها قرداحي جيدا».  واعتبر أن قرداحي 
وكل مــن هم على شــاكلته من اململوكني لغير 
هواهم سيســتمرون في مهاجمة دول اخلليج 
والتحريض عليها. وقال «علينا دائما توضيح 
احلقائق، فالقلب يعتصر ملا آلت إليه األوضاع 
في لبنان، ونتعاطف مع شعبها الطيب. ولعل 
مــا يحدث فيها اآلن ورغم بشــاعته، ما هو اال 
بداية لتطهير لبنان من خطاب املكونات الذي 
استمر لســنوات في تدميرها. ولن يشفى من 

الطائفية أحد، بال إرادة صادقة ذاتية».

أصدر رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
قرارا مبنح عدد من موظفي الهيئة سلطة ضبط 
املخالفات وحترير احملاضر، ونص القرار في 

مادته األولى:
يتولى موظفو الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
املالي التالية أسماؤهم ضبط املخالفات وحترير 
احملاضر بالنسبة للجرائم املنصوص عليها في 
القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفســاد والئحته التنفيذية الصادرة 

باملرسوم رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٦:
٭ فهد شايع سعيد الكداري

٭ عبدالعزيز فارس مزيد الوعالن
٭ منيرة فهد محمد الصميط

٭ طارق حطاب دويح الشمري

٭ فاطمة عبدالكرمي سليمان الشراد
٭ عبدالرحمن طالل عبدالهادي العجمي

٭ عبدالعزيز عبداهللا أحمد الكندري
٭ عبداهللا فهد جديع العدواني

٭ فاطمة عبدالعزيز فيصل بالم
٭ حمود جمال إبراهيم الشايع

وتضمنت املادة الثانية من القرار أن يباشر 
املوظفــون املذكورون في املادة األولى من هذا 
القرار أعمال ضبط املخالفات وحترير احملاضر 
وفق ما نص عليه القانون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ 
والئحته التنفيذية من أحكام في هذا الشأن.

ونصت املادة الثالثة أنه على جميع جهات 
االختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، 

ويلغى كل ما يخالف ذلك.

ذّكر بتقدمي الكويت قروضاً بنحو ٣٥٠ مليون دوالر منذ عام ٢٠١٢

عبدالعزيز العنجري

األمير هنأ رئيس البرتغال  بالعيد الوطني
بعــث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي 
سوزا رئيس جمهورية البرتغال 
الصديقــة، عبر فيها ســموه عن 
خالــص تهانيه مبناســبة العيد 
الوطني لبــالده، متمنيا ســموه 
لــه موفــور الصحــة والعافيــة 
وجلمهوريــة البرتغال وشــعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيــس مارســيلو ريبيلــو دي 
سوزا رئيس جمهورية البرتغال 
الصديقة، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناســبة العيــد الوطني 
لبــالده، راجيــا له وافــر الصحة 
والعافية. كما بعث ســمو رئيس 
مجلس الــوزراء الشــيخ صباح 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمداخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

رئيس بعثة الصليب األحمر لدول «التعاون»: لدينا أمل في العثور
على مواقع جديدة لرفات شهداء الكويت في العراق

أسامة دياب

قال رئيس البعثة اإلقليمية 
للجنة الدولية للصليب األحمر 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
عمــر عودة، إن الكويت تعتبر 
من أولــى الدول غير األجنبية 
التي تقــدم مســاعدات للجنة 
الدولية للصليب األحمر، منذ 
عقود، مقدما الشكر والتقدير إلى 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا، 
على كل ما يقدمونه من اهتمام 
لعمل اللجنة، فضال عن التعاون 
املســتمر مع وزارة اخلارجية 
ممثلة بوزيرها الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمــد، علــى احلوار 
املفتوح واملستمر والشفاف مع 
البعثة في الكويت والتي تغطي 

أيضا دول مجلس التعاون.
وذكر خالل مؤمتر صحافي 
عقده نهاية األســبوع املاضي 
مبناسبة انتهاء فترة عمله في 
البالد، أن رئيس البعثة اجلديد، 
ممادو ســيصل إلــى الكويت 
األســبوع اجلــاري، ملواصلة 
جهود اللجنة في املنطقة، الفتا 
إلى أن الهالل األحمر الكويتي، 
شريك أساسي للجنة الدولية 
للصليب األحمر في ظل وجود 
تبادل وجهــات النظر لتقدمي 
أفضل اخلدمات للمتضررين 
في مناطق النزاعات املسلحة 
سواء في املنطقة او في مختلف 

أنحاء العالم.
وتطرق عودة إلى موضوع 
األسرى واملفقودين الكويتيني 
وجهود اللجنة الدولية للصليب 

واستدرك: ال أستطيع القول 
اآلن أي شــيء عن فحوى هذا 
االجتماع الذي تتســم أعماله 
إعــالن عــن  بالســرية، وأي 
النتائج يجب أن يكون موثقا 
ومعتمــدا، وأن كان اجتمــاع 
الرياض األخير جيدا وإجنازا 
في حــد ذاته، مشــيرا إلى أن 
مــا حققته اللجنة مبســاعدة 
األطــراف املعنيــة فــي إعادة 
العراق  الرفات املفقودين من 
والتعرف على هوياتهم، ومن 

ثم تسليمهم إلى ذويهم.
وتابع: من مســؤولياتنا، 
أننا نقوم بحوار ونقاش فيما 
يخص تقدمي املســاعدات في 
مناطق النزاعات نفســها، أو 
رصــد االنتهــاكات أو تضرر 
املدنيــني، ومنها اليمن، حيث 
يوجد حوار ســري ومستمر 
مع التحالــف وفريق اللجنة 
فــي مكتــب الريــاض، ويتم 
خالل هــذا احلــوار، احلديث 

إلى جانب دورها في الكويت.
ووجــه عودة الشــكر إلى 
الصنــدوق الكويتي ورئيس 
مجلس إدارته، وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد الناصر الذي 
يوجه دائما ويوصي بتعزيز 
التعاون مــع اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر، وذلك من 
خــالل تبادل اخلبــرات، رغم 
أن مهمة الصندوق األولى هي 
تطوير البنى التحتية وإنشاء 

املشاريع اجلديدة.
ولفــت إلــى تعــاون بــني 
الدوليــة للصليــب  اللجنــة 
األحمر ووزارة الدفاع الكويتية 
مــن خالل دورات ملنتســبيها 
بشأن تطبيق القانون الدولي 
اإلنســاني، وذلك ضمن خطة 
عمــل مت االتفــاق عليهــا منذ 
سنوات، مضيفا: أنا ممنت لهذا 
التطور املهم، حيث استطعنا 
بناء وإنشــاء هــذه املبادرات 

التوعوية.

عن كيفية توزيع املســاعدات 
اليومية للمتضررين في اليمن 
بالتعاون مع بعثات اللجنة في 
صنعاء وعدن واحلديدة، من 
خالل أنشطة إنسانية يومية.
وردا علــى ســؤال عــن 
املؤسسات اخليرية الكويتية 
والشعب الكويتي املبادر دائما 
إلى العمل اخليري، أكد عودة 
دور وأهمية هــذه اجلمعيات 
في تقدمي املساعدات، مستدركا: 
ولكن ال يوجد تعامل مباشر ما 
بــني اللجنة الدولية للصليب 
األحمر واملؤسسات اخليرية 
الكويتية، الفتا إلى أن الهالل 
األحمــر الكويتــي وافــق في 
مشــروع ميداني فعــال على 
دعــم بعثة الصليــب األحمر 
فــي بنغالديش مع مشــروع 
لزيــارة ميدانيــة لهــذا البلد 
في املســتقبل، وهذا يدل على 
الدور الدولي الذي تضطلع فيه 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 

ذكر مبناسبة انتهاء مهام عمله أن رئيس البعثة اجلديد ممادو سيصل إلى البالد األسبوع اجلاري

عمر عودة

األحمر في مســاعدة األطراف 
(الكويت والعراق) في التعرف 
على مصير املفقودين، مشيرا 
إلى أنه في العام املاضي ومن 
خالل اللجنة الدولية للصليب 
األحمر واللجنة الثالثية املعنية 
مبلف األسرى، مت إغالق ٦٠ ملفا 
من ملفــات املفقودين، وإعادة 
رفات شخصني من الكويت الى 
العراق والســعودية، وعقد ٥ 
اجتماعات للجنة الفنية الفرعية 
و٣ اجتماعات للجنة الثالثية.
وذكــر عــودة انــه وألول 
مــرة منــذ التســعينيات، مت 
عقد اجتماع في الرياض منذ 
٣ أسابيع، حيث مت التركيز فيه 
من الشركاء (الكويت والعراق) 
على ضرورة التعاون والعمل 
الفعال، للبحث عن املفقودين، 
مضيفا: لدينا أمل في العثور 
علــى مواقع جديــدة للرفات 
وحتقيــق نتائــج مهمة، على 

هذا الصعيد اإلنساني.

سفراء «فيشغراد»: حريصون على تعزيز التعاون الثقافي مع الكويت
أسامة دياب

نظمت مجموعة فيشــغراد 
معرضا للصور الفوتوغرافية 
يســتمر حتى ١٦ اجلــاري في 
بحضــور  األڤنيــوز  مجمــع 
ديبلوماســي وشعبي ضم ٦٠ 
صورة مميزة لكنوز الطبيعة 
في بلدان مجموعة «V٤» التي 
تضــم دول املجر وســلوفاكيا 

والتشيك وپولندا.
وعلــى هامش املعرض أكد 
ســفراء املجموعــة حرصهــم 
على تعزيز التعــاون الثقافي 
السيما أن الشعب الكويتي محب 
للســياحة والثقافة والفنون، 
مشيرين إلى أن املعرض يتضمن 
صورا تبــرز الطبيعة اخلالبة 

في بالدهم.
وفــي هــذا اإلطــار أكــدت 
ســفيرة هنغاريا استر توردا، 
أنه مت اختيار أفضل مصوري 
الطبيعــة مــن دول املجموعة، 
مضيفة أن «فيشغراد» عبارة 

الطبيعة البولندية، وهي أقدم 
وأكبر اجلمعيات البولندية التي 
جتمع بــني مصوري الطبيعة، 
وقد أسســها عام ١٩٩٥ حوالي 
٢١ عضوا، وتتألــف حاليا من 

نحو ٥٠٠.
بدوره، قال سفير سلوفاكيا 
إيجــور هادوســك، إن احلياة 

بلدنا شديد التنوع، وعلى الرغم 
من صغــر حجمه فإنه يتمتع 
العاليــة واألراضي  باجلبــال 
املنخفضــة الرطبة، والغابات 
البدائيــة القدميــة، واألنهــار 

البرية أيضا.
وبالنيابة عن سفير التشيك 
جاروســالف ســيرو، حتدثت 
نائبته إيفا دراكوفا عن مشاركة 
بلدها في املعــرض قائلة: «إن 
اجلمهور الكويتي محب للفنون 
ويقبــل على املعارض بشــكل 

مستمر».
وأوضحت أن صور الطبيعة 
التشيكية مت اختيارها من بني 
مجموعة نادرة لدى نادي مصور 
الطبيعة التشيكي الذي أسس 
عام ١٩٩٠ في إطار جمعية الصيد 
 ،(CMMJ) التشــيكية املورافيا
ويضم حاليا ٢٥ عضوا، وتعمل 
اجلمعية على تصوير عمليات 
«الصيد بدون أسلحة» للجمهور، 
وفقا لقوانــني محلية ودولية 

صارمة.

البريــة فــي بــالده جاذبــة 
وساحرة، لذلك قامت الرابطة 
الســلوفاكية ملصوري احلياة 
البرية بتكثيف جهودها إلرسال 
أفضل إنتاجاتها من التصوير 
البــري لدعــم ونشــر حماية 
الطبيعة، من خالل التقاط صور 
أنواع نادرة من احليوانات في 

خالل معرض «كنوز الطبيعة لدول املجموعة» الذي انطلق في «األڤنيوز» ويستمر حتى ١٦ اجلاري

سفيرة هنغاريا استر توردا وسفير پولندا بافيل ليهوفيتش وسفير سلوفاكيا إيجور هادوسك ونائبة سفير التشيك 
إيفا دراكوفا أثناء افتتاح املعرض

عن حتالف دولي وإقليمي عمره 
٣٠ عاما، ويشمل جوانب متعددة 
للتعاون بني الــدول األعضاء، 
ومنها أنشطة ثقافية وسياحية 

وترويجية لتلك البلدان.
من جهته، قال سفير بولندا 
بافيل ليهوفيتش، إن املعرض 
يشهد مشاركة جمعية مصوري 

الضويحي لـ «األنباء»: نثمن اعتماد وزير األوقاف ملقاعد الكادر 
الطبي واملرشد الديني في بعثة احلج خارج  أعداد احلمالت

أسامة أبو السعود

في بادرة كرمية اعتمد وزير 
األوقاف عيسى الكندري مقاعد 
الكادر الطبي واملرشــد الديني 
املرافقني حلمــالت بعثة احلج 
الكويتية وعدم احتسابهم ضمن 

األعداد احملددة للحمالت.
وقال رئيس احتاد حمالت 
احلج الكويتية أحمد الضويحي 
لـ «األنباء» في اتصال هاتفي من 
مكة املكرمــة، إن بادرة الوزير 
الكندري أتت بعد استشــعاره 
ضعــف أعــداد حمــالت احلج 
الكويتيــة هــذا العــام، والذي 
بلــغ ٤١ حاجــا فقــط للحملة 

فجزاه اهللا كل خير.
وأشاد الضويحي باجلهود 
الكبيرة التي يبذلها وكيل وزارة 
األوقاف ورئيــس بعثة احلج 
الكويتية م. فريــد عمادي في 
تذليــل الصعاب أمــام حمالت 
احلج الكويتيــة وتوفير كافة 
األجواء لتسيير أمور احلجاج 
بكل ســهولة ويسر بإذن اهللا، 
مثمنا جهود جلنة الكشف على 
مساكن احلجاج في مكة املكرمة 
وتفقدها جميع مساكن ضيوف 
الرحمــن مــن الكويت ســواء 
الفنادق أو العمارات السكنية، 
مؤكدا  قدرة احلمالت الكويتية 
علــى القيــام بخدمــة جمــوع 

عودتنــا دائمــا علــى كرمهــا 
املعهود جتاه إخوانهم الكويتيني 
واستشعارنا دائما بأننا أبناء 
وطن واحد. وشدد على التزام 
الكويتيــة  جميــع احلمــالت 
بااللتزام بتعليمات الســلطات 
فــي اململكة خاصة في اجلانب 
الصحــي حفاظا على ســالمة 

جموع احلجاج.
وختم الضويحي تصريحاته 
باإلشادة باجلهود الضخمة التي 
تبذلهــا حكومة خادم احلرمني 
الشريفني وحرصها الدائم على 
ســالمة ضيوف الرحمن وأداء 
املشــاعر املقدســة بــكل راحة 

واطمئنان.

احلجاج هذا العام وأكثر منهم 
بأضعاف بكل اقتدار.

وأوضــح أن حمالت احلج 
الكويتية كانت في السابق قبل 
انتشار ڤيروس كورونا تسير 
قرابة ١٠٠حاج لكل حملة وأكثر 
من ذلك في ســنوات ســابقة، 
وكانت كل حملة تقوم بدورها 
وتوفر جميع اخلدمات على اكمل 
وجه في مختلف املناسك املباركة 
وبأي وقت يســند لها أي عدد، 
وســتظل - بإذن اهللا - دائما 
مثار إشــادة اجلهات الرسمية 

في الكويت واململكة.
وأشــار الضويحــي إلى أن 
اململكــة العربيــة الســعودية 

رئيس احتاد احلمالت وّجه الشكر إلى الوكيل عمادي على جهوده في تيسير أمور حمالت احلج

أحمد الضويحي

نظــرا خلفض أعــداد احلجاج 
على مســتوى العالم بســبب 
املخاوف من ڤيروس كورونا، 

العليم: بعثة احلج الكويتية انتهت من وضع آلية التقسيمات 
واألعمال اإلدارية والتنسيقية في األراضي املقدسة

أسامة أبو السعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف املســاعد 
لإلعالم والعالقات اخلارجية، ونائب رئيس 
بعثة احلج الكويتية محمد ناصر العليم أن 
اللجنة العليا لبعثة احلج بدأت عملها بشكل 
متناغم هذا العام وفي وقت مبكر بعد أن 
من اهللا علينا وعلى األمة اإلسالمية بعودة 

احلياة الطبيعية وإعالن اجلهات املختصة في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة استقبال 
ضيوف الرحمن بعــد انقطاع دام لعامني 

متواصلني.
وقال العليم إن اللجنة العليا لبعثة احلج 
الكويتية وضعت خطة متكاملة جلميع اللجان 
سواء لعملها واملهام املوكلة لها في الكويت أو 
بعد مغادرتها إلى األراضي املقدسة، مشيرا 

إلى ان جلان بعثة احلج الكويتية تعتمد على 
اخلبرة التراكمية لديها في جناح عملها مما 
جعلها تنتهي من وضع آلية التقســيمات 
واألعمال اإلدارية والتنسيقية كتوزيع الغرف 
في مقر سكن البعثة في األراضي املقدسة 
واالختصاصــات املوكلة لكل جلنة كلجنة 
االستقبال في املطار أو في مقر البعثة أو 

جلنة األراضي املقدسة.

محمد العليم

عمر عودة مع ممثلي وسائل اإلعالم احمللية ويبدو الزميل أسامة دياب  (قاسم باشا)

طرح ممارسة متديدات كهربائية في صبحان
مت اإلعــالن عن طــرح املمارســة رقم ٥ - 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ بشأن أعمال التمديدات الكهربائية 
لغرفــة الضغط املنخفض مبحطــة التحويل 
الثانوي مببنى االمانة العامة ملجلس الوزراء 
مبنطقة صبحان.أعلنت االمانة العامة ملجلس 
الــوزراء عن طرح ممارســة عامــة غير قابلة 
للتجزئة بني الشــركات املتخصصة رقم ٥ - 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ بشأن أعمال التمديدات الكهربائية 
لغرفــة الضغط املنخفض مبحطــة التحويل 
الثانوي مببنى االمانة العامة ملجلس الوزراء 
مبنطقــة صبحــان، وذلك طبقــا للمواصفات 
والشروط العامة الواردة في وثائق املمارسة 
والتي ميكن احلصول عليها من االمانة العامة 
ملجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة 
رقم ٤ وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية، خالل 
الفترة من ١٣ الى ٢٦ اجلاري. وتسري العطاءات 

ملدة ٩٠ يوما اعتبارا من تاريخ فض املظاريف. 
هذا وتبلغ الكفالة االولية مبلغ وقدره ٢٪ من 
قيمة العطاء على أن تكون صاحلة طوال مدة 
ســريان العطاء وصادرة باسم االمانة العامة 
ملجلس الوزراء. يرجى اصطحاب املســتندات 

التالية للحصول على كراسة الشروط:
٭ شــهادة التســجيل لــدى اجلهــاز املركزي 

للمناقصات العامة سارية املفعول.
٭ شــهادة اســتيفاء نســبة العمالة الوطنية 

سارية املفعول.
٭ كتاب تفويض ونسخة من البطاقة املدنية 

ملندوب الشركة لشراء الكراسة.
لالستفسار يرجى االتصال مبراقبة العقود 
واملناقصات: بدالــة ١٨٠٠٠٠٨ - داخلي ٣٣٣٦ 
- ٢٨٠٣. وترسل االستفســارات على فاكس: 

.٢٢٢٢١٣٦١ - ٢٢٢٢١٤١٧


