
وزير الدفاع يهنئ نظيره األميركي بتوليه منصبه اجلديد
بعث نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إل��ى وزير 

الدفاع األمريكي لويد أوسنت، وذلك مبناسبة توليه 
ملنصبه اجلديد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، 

وللواليات املتحدة األمريكية الصديقة دوام التقدم 
واالزدهار.
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سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

أمير أميري بتعيني صباح اخلالد رئيسًا ملجلس الوزراء

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد والعلي والصالح

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد بقصر السيف صباح أمس، سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد. كما استقبل 
سموه، رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. 
واستقبل سموه، سمو الشيخ صباح اخلالد 

رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه، نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ حمد جابر 
العلي. واستقبل سموه، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح.
من جهة أخرى، فقد أصدر صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، أمراً أميرياً، 
أم��س، بتعيني سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيساً ملجلس ال���وزراء، وتكليفه باختيار 

الوزراء. 
وج���اء ف��ي األم���ر األم��ي��ري: بعد االط��الع 
على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 
5 جمادى اآلخرة 1442 ه املوافق 18 يناير 
2021 م بقبول استقالة رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء وبعد امل��ش��اورات التقليدية أمرنا 

باآلتي:
مادة أولى: يعني سمو الشيخ صباح خالد 
احلمد الصباح رئيساً ملجلس الوزراء ويكلف 
بترشيح أعضاء ال���وزارة اجلديدة وعرض 

أسمائهم علينا إلصدار مرسوم تعيينهم.
م��ادة ثانية: على رئيس مجلس ال��وزراء 
تنفيذ أمرنا ه��ذا وإب��الغ��ه إل��ى مجلس األمة 
ويعمل ب��ه م��ن ت��اري��خ ص���دوره وينشر في 

اجلريدة الرسمية.

.. وسموه يستقبل الشيخ حمد جابر العلي

 وسموه يستقبل بعض الوزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر السيف صباح أمس، رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل 

سمو ول��ي العهد، سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد، نائب رئيس 

مجلس ال���وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ 
حمد جابر العلي و نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 

ال��وزراء أنس الصالح ووزي��ر اخلارجية 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ووزير 

الداخلية الشيخ ثامر العلي.

وزير اإلعالم: االحتفاالت الوطنية تنطلق ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد وبعض الوزراء
مطلع فبراير حتت شعار »للسالم وطن«

أعلن وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب رئيس اللجنة الدائمة لالحتفال 
باملناسبات واألعياد الوطنية عبدالرحمن 
املطيري، أن االحتفاالت الوطنية هذا العام 
بالعيد الوطني ال��� 60 وال��ذك��رى ال��� 30 
للتحرير ستنطلق رسميا مطلع فبراير املقبل 
حتت شعار )للسالم وطن( مع احلفاظ على 

االشتراطات واالحترازات الصحية.
وقال الوزير املطيري في تصريح صحفي 
أم���س، عقب ت��رؤس��ه اج��ت��م��اع��اً للجنة إن 
االحتفاالت الوطنية هذا العام التي تستمر 
حتى 31 مارس املقبل لها طابع خاص ومميز 
ألنها تقام للمرة األولى بالعهد امليمون للبالد 
حتت قيادة سمو أميرالبالد الشيخ نواف 
األح��م��د، وسمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
وأض��اف أن شعار االحتفاالت الوطنية 
هذا العام يأتي تعبيراً عن دور دولة الكويت 
ال��ري��ادي في حتقيق السالم ال��دول��ي الذي 
أرس��ى دعائمه سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح “طيب الله ثراه” وواص��ل املسيرة 
امل��ب��ارك��ة سمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ن��واف 
األح��م��د. وأوض��ح أن االجتماع استعرض 
االس��ت��ع��دادات اخل��اص��ة بانطالق احلملة 
الشعبية )نرفع علمنا ونفتخر( التي سيتم 
تدشينها من وزارة اإلع��الم اليوم االثنني، 
وهي دعوة للمواطنني واملقيمني لرفع علم 
البالد من أماكن وجودهم تعزيزا ملعاني 
الوالء واالنتماء التي جبل عليها أهل الكويت 
األوفياء، داعياً اجلميع إلى املشاركة في هذه 
احلملة ملا ميثله علم البالد من رمز وطني 
يلتف حوله اجلميع حبا وتضحية وفداء. 
وذك��ر أن وزارة اإلع��الم ستخصص دورة 
برامجية خاصة في تلفزيون وإذاعة الكويت 
إلب��راز هذه املناسبة العزيزة علينا جميعاً 
وما يصاحبها من فعاليات متنوعة، مضيفاً 
أن االستعدادت جارية نحو إنتاج برامج 
خاصة وأغ��ان وطنية وفالشات تظهر هذه 

املناسبة العزيزة.
وب��نينّ الوزير املطيري أن وزارة الدفاع 

ستقيم خ��الل االحتفاالت عرضاً عسكرياً 
ج��وي��اً ب��ح��ري��اً اب��ت��ه��اج��اً ب��ه��ذه املناسبة، 
بالتعاون مع األشقاء بدول مجلس التعاون 
اخلليجي والدول الصديقة في نادي الضباط 
كما سيتم عمل نشيد وطني غنائي بعنوان 
)بهجة ال��دار( يشارك فيه شبان وشابات 
الكويت كما ستقيم الهيئة العامة للشباب 

عدة أنشطة ومبادرات شبابية.
وق���ال: إن اللجنة ال��دائ��م��ة لالحتفاالت 
الوطنية تنسق م��ع وزارات ومؤسسات 
ال���دول���ة وج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام كذلك 
القطاع اخل��اص لرفع األع��الم على مبانيها 
واملؤسسات التابعة لها إميانا بأن العمل 

التشاركي دائماً يأتي بأفضل النتائج.
وأكد وجوب التقيد باالشتراطات الصحية 
املعلنة في مواجهة فيروس كورونا املستجد 
)ك��وف��ي��د 19( س��ائ��ال امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن 
ي��دمي على بلدنا الغالي الكويت األف��راح 
والنماء واالزدهار حتت ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
وحضر اجتماع اللجنة الدائمة لالحتفال 
باملناسبات واألعياد الوطنية رئيسة مركز 
العمل التطوعي الشيخة أم��ث��ال األحمد 
ووكيلة وزارة اإلعالم منيرة الهويدي وعدد 

من ممثلي اجلهات احلكومية.

عبدالرحمن املطيري

يتابع محافظ العاصمة الشيخ ط��الل اخل��ال��د، على 
م��دار الساعة، كافة آليات تطوير احملافظة، آم��الً تنمية 
بناها التحتية واالرتقاء مبشهدها احلضاري ومظهرها 
اجلمالي وذلك عبر إطالق جهود التطوير في العديد من 
املسارات، ومواصلة االجتماعات التنسيقية الدورية مع 

اجلهات املعنية ملالمسة جهود اإلجن��از املرحلية حلظًة 
بلحظة، حيث تواصل حملة إزالة مخالفات البناء جهودها 
داخل مناطق احملافظة ومن بينها منطقة شرق، معلنًة 
عن إزالة 9 عقارات استثمارية مخالفة، إلى جانب قطع 
التيار الكهربائي عن 5 عقارات استثمارية من قبل وزارة 

الكهرباء وامل��اء، باإلضافة إل��ى توقيع 24 إن���ذاراً بحق 
عقارات مخالفة في املنطقة حتى اآلن.

وال يألو احملافظ اخلالد، جهداً في القيام بجولٍة تتلوها 
أخرى ملتابعة جهود اإلجناز على أرض الواقع والتعامل 
مع مخالفات تراكمت عبر سنني مضت، حيث أجرى جولًة 
تفقديًة ملنطقة شرق تابع خاللها آخر مستجدات حملة 
إزالة مخالفات البناء فيها، وذلك بحضور رئيس فريق 
الطوارئ لفرع بلدية احملافظة زيد العنزي، وع��دٍد من 

مسؤولي ديوان عام احملافظة.
وقال اخلالد: إن “احلملة كشفت في منطقة شرق عن 
عقارات قدمية ومتهالكة تضر باملظهر العام، وتكدس في 
سكن العمالة الوافدة مبا يخالف االشتراطات الصحية، 
إلى جانب مخالفات بسرقة التيار الكهربائي، باإلضافة 
إلى استغالل مجرور مياه األمطار في الصرف الصحي في 
بعض العقارات”، منوهاً بأن “مخالفات البناء في املنطقة 
تعتبر تراكمات منذ سنني مضت وحتتاج لبعض الوقت 

إلزالتها والقضاء عليها”.
وأضاف: سيستمر العمل بكل ِجٍد وإخالص للوصول 
باحملافظة للوجه احلضاري األمثل في أسرع وقت ممكن، 
مردفاً بالقول: يبقى هدفنا األسمى، إدراك احتياجات 
املواطنني ومتطلبات املناطق في احملافظة، فهي البوصلة 
ه جلهودنا والتي تعتمد فكر اإلجناز باإلمكانيات  واملُوِجنّ
املتاحة، وبسواعد أبناء الكويت في كافة اجلهات التنفيذية 
املعنية عبر استنهاض روح اإلرادة وخدمة الوطن فيهم، 
باإلضافة إلى تأصيل قاعدة الثواب والعقاب للمجتهدين 

واملقصرين.

تابع مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء في »شرق«

محافظ »العاصمة«: هدفنا إدراك
 احتياجات املواطنني ومتطلبات مناطق احملافظة

الشيخ طالل اخلالد خالل إحدى اجلوالت التفقدية

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، ببرقية تعزية 
إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص 
ت��ع��ازي��ه وص���ادق م��واس��ات��ه بوفاة 

املغفور له ب��إذن الله تعالى الشيخ 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد بن علي 
آل خليفة، سائالً سموه املولى تعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 
األس��رة املالكة جميل الصبر وحسن 

العزاء.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، ببرقية تعزية إلى أخيه 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 

مواساته بوفاة املغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن 

خالد بن علي آل خليفة.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

خليفة آل  عبدالله  بن  إبراهيم  الشيخ  بوفاة  البحرين  ملك  يعزي  األمير  سمو 

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف، نائب رئيس احل��رس الوطني في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، 
سفير إمبراطورية اليابان الصديقة لدى 
دولة الكويت ماساتو  تاكا أوكا، ومت خالل 
ال��ل��ق��اء بحث امل��وض��وع��ات ذات االهتمام 

املشترك. 
ورح���ب ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، 
بالسفير الياباني، مؤكداً على عمق العالقات 
بني دول��ة الكويت وامبراطورية اليابان 

الصديقة.

نائب رئيس احلرس الوطني بحث 
مع سفير اليابان املواضيع املشتركة


