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األمير هنأ خادم احلرمني الشريفني بنجاح موسم احلج: 
تنسيق وتكامل في تنفيذ خطة احلج على أفضل وجه

ولي العهد: جناح موسم احلج بفضل اهللا 
ثم بعناية خادم احلرمني وحكومته الرشيدة

رئيس الوزراء يهنئ خادم احلرمني 
الشريفني مبناسبة جناح موسم احلج

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، ببرقية تهنئة 
إلــى أخيــه خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملك 
اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة مبناســبة جنــاح 
موســم احلج لعام ١٤٤٣هـ، 
أعرب فيها سموه، حفظه اهللا، 
عن خالص تهانيه بالنجاح 
الذي حتقــق بفضل من اهللا 
تعالــى ثــم بفضــل العناية 
الكرميــة التــي أوالها خادم 
احلرمني الشريفني وحكومته 
الرشيدة ممثلة بكل الوزارات 
اململكــة  فــي  والقطاعــات 
العربية السعودية الشقيقة 
والتي ساهمت بكل إخالص 
وتفان في إجناحه، مشــيدا 
سموه، رعاه اهللا، باستمرار 
التوســعة  وتالحــق أعمال 
وازدهارهــا التــي يشــهدها 
بيت اهللا احلرام واستحداث 
اخلدمــات والتقنيات الذكية 
احلديثــة املنتشــرة في كل 
املشاعر التي تلبي احتياجات 

احلجاج وتعود عليهم بالنفع 
وتيسير أداء املناسك والتي 
هي محل إشادة وتقدير وثناء 
اجلميع، مقدرا سموه، حفظه 
اهللا، الــدور الكبيــر ألخيــه 
صاحب السمو امللكي األمير 
خالد الفيصل بن عبدالعزيز 
آل ســعود مستشــار خادم 

أميــر  الشــريفني  احلرمــني 
منطقة مكــة املكرمة رئيس 
جلنة احلج املركزية وألخيه 
صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
آل ســعود وزيــر الداخليــة 
رئيــس جلنة احلــج العليا 
ملا أولياه من اهتمام معهود 

وكبيــر من خالل التنســيق 
والتكامل بــني كل القطاعات 
املعنيــة بتنفيذ خطة احلج 
على أفضل وجه، سائال سموه 
الباري جل وعــال أن يتقبل 
مــن اجلميع خالــص الدعاء 
وصالح األعمال في هذه األيام 
املباركة وأن ينعم على اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
وشــعبها الكرمي باملزيد من 
التقــدم واالزدهار حتت ظل 
القيادة احلكيمة والرشــيدة 
خلــادم احلرمني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
مــن جهــة اخــرى، بعث 
األميــر  الســمو  صاحــب 
الشيخ نواف األحمد، ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيــس أوخنا 
خوريلسوخ رئيس منغوليا 
الصديقة عبر فيها سموه، عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية، 
وملنغوليا وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
ببرقيــة تهنئــة إلى أخيه 
خادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملــك اململكــة 
العربية السعودية الشقيقة 
مبناســبة جناح موســم 
احلج لعام ١٤٤٣ هجرية، 
ضمنهــا ســموه خالــص 
تهانيه بالنجاح الذي حتقق 
بفضــل من اهللا تعالى ثم 
بفضــل العنايــة الكرمية 
التي أوالها خادم احلرمني 
وحكومتــه  الشــريفني 
بــكل  ممثلــة  الرشــيدة 
الــوزارات والقطاعات في 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة التي ساهمت بكل 
إخالص وتفان في إجناحه، 
مثمنــا ســموه اســتمرار 
وتالحق أعمال التوســعة 
وازدهارها التي يشــهدها 
بيت اهللا احلرام واستحداث 
اخلدمات والتقنيات الذكية 
احلديثــة املنتشــرة فــي 
كافة املشــاعر التي تلبي 

احتياجات احلجاج وتعود 
عليهم بالنفع وتيسير أداء 
املناسك، مقدرا سموه الدور 
الكبيــر ألخيــه صاحــب 
السمو امللكي األمير خالد 
الفيصــل بــن عبدالعزيز 
مستشــار  ســعود  آل 
خادم احلرمني الشــريفني 

أمير منطقــة مكة املكرمة 
رئيس جلنة احلج املركزية 
وألخيــه صاحب الســمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن 
سعود بن نايف آل سعود 
وزير الداخلية رئيس جلنة 
احلج العليا ملا أولياه من 
اهتمام معهود وكبير من 

التنسيق والتكامل  خالل 
بني كافة القطاعات املعنية 
بتنفيذ خطــة احلج على 
أفضل وجه، سائال سموه 
الباري جل وعال أن يتقبل 
من اجلميع خالص الدعاء 
وصالح األعمــال في هذه 
األيــام املباركة وأن ينعم 
العربيــة  علــى اململكــة 
الشــقيقة  الســعودية 
وشــعبها الكــرمي باملزيد 
التقــدم واالزدهــار  مــن 
حتت ظل القيادة احلكيمة 
والرشيدة خلادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
إلى ذلك، بعث سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
أوخنا خوريلسوخ رئيس 
منغوليا الصديقة، ضمنها 
ســموه خالــص تهانيــه 
الوطني  العيد  مبناســبة 
لبــالده، راجيــا لــه وافر 

الصحة والعافية.

بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى خادم 
احلرمــني الشــريفني امللــك 
بــن عبدالعزيــز  سلمــــان 
آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة مبناسبة 
جنــاح موســم احلــج لعام 

١٤٤٣هـ..
 مــن جهة اخــرى، بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيــس أوخنا 

خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة مبناسبة 
العيد الوطني لبالده.

كما تلقى ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد اتصاال هاتفيا من رئيس 
الوزراء في جمهورية باكســتان االســالمية 
الصديقة ميان محمد شــهباز شريف، أعرب 
خالله عن خالص تهانيه مبناسبة حلول عيد 
األضحــى املبارك، متمنيا للكويت وشــعبها 

الصديــق مزيدا مــن التقدم 
واالزدهار.

ونقل سمو رئيس مجلس 
الوزراء خالل االتصال حتيات 
الســمو  وتهنئــة صاحــب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد، حفظهما اهللا 
ورعاهما، جلمهورية باكستان 
االســالمية الصديقة قيادة 
وشعبا مبناسبة عيد االضحى 
املبارك، ســائلني املولى عز 
وجل ان يعيد هذه املناسبة 
على البلدين والشعبني الصديقني وعلى االمة 

االسالمية باخلير واليمن والبركات.
وبحث اجلانبان خالل االتصال سبل تعزيز 
العالقــات الثنائية بــني البلدين في مختلف 
املجاالت مبا يخدم مصالح الشعبني الصديقني.

كما جرى استعراض وجهات النظر حول 
أبرز املستجدات والقضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك ومواقف البلدين جتاهها.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

سمو الشيخ صباح اخلالد

سموه بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس منغوليا بالعيد الوطنيصاحب السمو بعث ببرقية تهنئة لرئيس منغوليا بالعيد الوطني لبالده

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

«الكهرباء» تترّصد العقارات املخالفة
عاطف رمضان

قام فريق الضبطية القضائية في وزارة 
الكهرباء والطاقة املتجددة بحملة على عقارات 
قيد اإلنشاء في الفروانية، حيث تعدى أصحابها 
على شبكة الكهرباء وقاموا مبخالفة قوانني 
وقرارات الوزارة ممثلة بالقرار الوزاري رقم 
١٢١ لسنة ٢٠١٧ من خالل نقل معدات صندوق 
وزارة «الكهرباء» دون اتباع اإلجراءات الالزمة 

لذلك.
وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية 
في الوزارة أحمد الشــمري لـــ «األنباء»، ان 
فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء 
وبالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع يرصد 
املواقع والعقارات قيد اإلنشــاء، والتي غالبا 
ما تكون فيها مخالفات تهدد سالمة الشبكة 
وأرواح الناس، حيث قام الفريق اليوم بشن 
حملة مفاجئة على هذه العقارات بعد رصدها 
ســابقا وتنفيذ محاضر وقطع خدمة التيار 
الكهربائي عن تلك العقارات قيد اإلنشاء والتي 
ال يقطنها أحد. وأكد الشمري أن القانون يطبق 
علــى اجلميع وال تهــاون في أي تعد يتعلق 
باملســاس بشــبكة الكهرباء أو خدمة املياه، 
داعيا اجلميع إلى التعاون للمصلحة العامة.

هذا، وقد شــن الفريق في يــوم «عرفة» 
الفائت حملة واســعة على املنطقة احلرفية 
في العارضية الصناعية استهدفت محالت، 
وذلك بعد ورود بالغات تتعلق بهدر للطاقة 
الكهربائية واملياه داخل املنطقة، حيث وجه 
الفريــق أكثر من ٤٠ ملصقا وإنذارا شــفهيا 
لتلــك احملالت املخالفة بتجنــب هدر الطاقة 
الكهربائيــة أو خدمــة املياه دون اســتخدام 
املرشــدات ومخالفة القرار الوزاري رقم ١٢١ 
لسنة ٢٠١٧ والقرار ٢٥٥ لسنة ٢٠١٠ واملعدل 

بالقرار ٦١ لسنة ٢٠١٨.

رصدت نقل معدات صندوق الوزارة دون اتباع اإلجراءات الالزمة

إشعار مخالفة على أحد التجاوزات

عمادي لـ «األنباء»: جهود السلطات السعودية 
ساهمت في انسيابية تأدية املناسك بسهولة

أسامة أبوالسعود

وجه وكيل وزارة األوقاف 
ورئيس بعثة احلج الكويتية 
م.فريد عمادي الشــكر إلى 
حكومــة خــادم احلرمــني 
الشــريفني علــى اجلهــود 
الكبيرة التي بذلتها في موسم 

احلج هذا العام.
وقال عمادي، في اتصال 
مع «األنباء» من مكة املكرمة، 
إن احلــج هــذا العــام كان 
«سهاالت»، مشــيدا بجهود 

أجهزة الدولة في اململكة وخاصة رجال وزارة 
الداخلية في تســيير احلركــة املرورية بكل 
انســيابية وتفريج حجاج بيت اهللا احلرام 
في املشاعر املقدسة وفق اخلطط املوضوعة 
ملنع أي ازدحام أو تدافع، وهو ما سهل أمور 

ضيوف الرحمن وسهل تأدية 
املناسك بكل أريحية.

وأكــد عمــادي أن جميع 
حجاج الكويت بخير وصحة 
وأدوا مناسكهم بفضل اهللا 
ويبدأون في العودة إلى البالد 
وفق اجلداول املوضوعة في 

رحالت الطيران.
وأشــاد عمــادي بجهود 
البعثــة  أعضــاء  جميــع 
وأصحــاب احلمــالت علــى 
اجلهود الطيبة التي بذلوها 
خالل موسم احلج هذا العام، 
داعيــا اهللا عز وجــل أن يجعل تلك اجلهود 
في موازين أعمالهم وأن يحفظ اهللا سبحانه 
وتعالى كويتنــا الغالية واململكــة العربية 
السعودية الشقيقة وسائر بالد املسلمني من 

كل مكروه وسوء.

رئيس بعثة احلج شكر حكومة خادم احلرمني الشريفني وأشاد بجهود البعثة

م. فريد عمادي

ملشاهدة الڤيديو

طالئع احلجاج املتعجلني العائدين إلى البالد لـ«األنباء»: 
مناسك احلج هذا العام سهلة وميسرة 

عاطف رمضان

وصل أمس االثنني في مطار 
اجلزيرة على منت الرحلة رقم 
٢٢٠ أول وفود حجاج بيت اهللا 
احلرام، حيث أجرت «األنباء» 
لقاءات متفرقة مع عدد منهم، 
حيث عبروا عن فرحتهم مبا 
ملسوه من سهولة ويسر في 
أداء فريضــة احلــج وجميع 
املناســك بدءا مــن مغادرتهم 
الكويت حتى عودتهم، وأشادوا 
بجهــود احلكومــة الكويتية 
وحكومــة خــادم احلرمــني 
الشريفني في اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة علــى 
حسن التنظيم واالستقبـــال 
وتسهيـــل اإلجراءات في جميع 
مراحل رحلة احلج املباركة.

فــي البداية، حتــدث أول 
حــاج كويتــي وصــل أرض 
الوطــن عبدالعزيــز العنزي 
قائــال: ان مناســك احلج هذا 
العــام كانت ميســرة نتيجة 
اجلهــود الكبيــرة واجلبارة 
التــي بذلتهــا احلكومتــان 
الكويتية والسعودية إلزالة 
جميع العراقيل والعقبات من 
أمام احلجاج، مشيدا بحسن 
التنظيــم وازالــة املعوقــات 
واملشــكالت التي قــد تواجه 
احلجاج أثناء أداء فريضتهم 
حيث استمتع احلجاج بأداء 
الفريضة، معربا عن شــكره 
للقيــادة الكويتية وحلمالت 

أن شعائر احلج متت بسالسة 
وســهولة وهللا احلمد، داعيا 
اهللا تعالــى أن يتقبــل مــن 
جميع احلجــاج وأن يعودوا 

إلى أهاليهم بالسالمة.
مــن جانبــه، أفــاد احلاج 
عمر الشمري لـ«األنباء» بأن 
فريضة احلج متت تأديتها من 
قبل احلجاج هذا العام بخير 
وسهولة ومن دون أي مشكالت 
هذه الســنة، مشــيرا الى ان 
مناســك احلج كانت ميسرة، 
ومشيدا بحسن التنظيم من 

قبل القائمني على احلج.
وزاد قائــال: قمنــا بتأدية 
مناســك احلج على أمت وجه 

ووصف الشــمري موسم 
احلج هذه الســنة قائال: لقد 
شعرنا كأننا انتقلنا من بيوتنا 
فــي الكويت الــى بيوتنا في 
الســعودية ولم نشــعر بأي 
مشقة وملسنا حسن الترحيب 
واالستقبال في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة من اجلميع 
ومنذ وصولنا، فقد متت خدمة 
ضيــوف الرحمــن على أكمل 
وجه «بيض اهللا وجوههم».

ونســأل اهللا تعالــى أن 
يتقبــل مــن جميــع احلجاج 
حجهم وأن يعــودوا جميعا 
إلى أوطانهم وأهاليهم ساملني 

بإذنه عز وجل.

وكانــت األمــور ميســرة من 
خالل بعثة احلــج الكويتية 
ووزارة احلــج فــي اململكــة 
العربيــة الســعودية بفضل 
اهللا تعالــى وبتعاون جميع 
اجلهات املعنية بتنظيم موسم 

احلج لهذا العام.
أما احلــاج ناصر شــالل 
الشمري فقد اعرب عن شكره 
خلــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
ولسمو ولي عهده األمني األمير 
محمد بن سلمان وللحكومتني 
الكويتية والسعودية وجلميع 
من ساهم بتنظيم احلج هذه 

السنة.

أشادوا بحسن التنظيم من احلكومتني الكويتية والسعودية وبعثات احلج

(زين عالم) عدد من احلجاج العائدين مع الزميل عاطف رمضان في مطار الكويت 

الكويتية  احلجاج والبعثات 
على التنظيم املميز واملتابعة 
وتواجد جميع أعضاء البعثات 
والفــرق املرافقة الذين كانوا 

يتابعون أوضاع احلجاج.
بدوره، أعرب احلاج جراح 
العنــزي عن شــكره جلميع 
املعنيني فــي كل من الكويت 
العربية السعودية  واململكة 
الشقيقة على كل ما قدموه من 
جهود كبيرة وعمل متواصل 
للتيسير على احلجاج، وكذلك 
جميــع العاملــني فــي مطار 
الكويت على حسن استقبال 
احلجاج واجلهود التي بذلوها 
أيضا خالل الذهاب، مشيرا إلى 

عمر الشمريعبدالعزيز العنزي ناصر الشمريجراح العنزي

ملشاهدة الڤيديو

عبدالكرمي العبداهللا

كشفت املشرفة اإلدارية 
مبركز جســر الشيخ جابر 
األحمد دالل العجمي، عن بدء 
املركز في اســتقبال حجاج 
بيــت اهللا احلرام من أمس 
إلجراء فحص الـ PCR بعد 
العودة من الديار املقدسة. 
وذكــرت العجمــي فــي 
تصريح لـــ «األنبــاء»، ان 
مركــز جســر جابــر يفتح 
أبوابه من الســاعة ٥ مساء 

حتى ١٠ مساء.

املركز يفتح أبوابه من الساعة ٥ مساًء حتى ١٠ مساًء إلجراء الفحص بعد عودتهم

الطواقم الطبية والتمريضية مبركز جسر جابر جاهزة الستقبال احلجاج لعمل فحص PCRدالل العجمي

العجمي لـ «األنباء»: فحص PCR للحجاج في «جسر جابر»


