
َحَثّ محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد، “فريق الطوارئ لفرع بلدية 
احملافظة على ضرورة مواصلة العمل 
حتى االنتهاء من كافة املخالفات في 
جميع مناطق احملافظة”، الفتاً إلى أن 
“احملافظة حترص دوماً على تكرمي 
املوظفني املتميزين في شتى املواقع 
تقديراً جلهودهم وتفانيهم في خدمة 

الوطن”.
ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي 

للمحافظ اخلالد، على هامش تكرميه 
عدد من املوظفني في فريق الطوارئ 
ل��ف��رع ب��ل��دي��ة محافظة العاصمة، 
وذل��ك بحضور رئيس الفريق زيد 
العنزي وعدد من مسؤولي ديوان عام 

احملافظة.
وأش���اد اخل��ال��د، بفريق ال��ط��وارئ 
جلهوده املخلصة وتعاونه امللموس 
في أداء مهام عمله ما استحق معه 
التقدير، موضحاً أن نشاط موظفي 

ال��ف��ري��ق امل��ل��ح��وظ يستحق الثناء 
واإلش�����ادة ب��ع��د م��ب��ادرت��ه��م لتنفيذ 
القانون وإجناز مهام العمل على أكمل 

وجه.
وب��نّي أن أطر التعاون والتنسيق 
املشترك التي تتحقق بني احملافظة 
ووزارة ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية 
ممثلة في فريق الطوارئ تبعث على 
االطمئنان، مشيراً إل��ى أن احملافظة 
حترص دوما على االهتمام باملتميزين 

واملبدعني في شتى املواقع إمياناً منها 
بضرورة تشجيعهم ليكونوا قدوة 
ألقرانهم وليبقى هذا التقدير حافزا 
لهم ملزيد من البذل والعطاء في خدمة 

الوطن.
وأك��د محافظ العاصمة، الشيخ 
طالل اخلالد،  أن خدمة الكويت تاج 
ع��ل��ى ال�����رؤوس ي��ت��وارث��ه األج��ي��ال 
وسيظل مصدراً للفخر واالعتزاز على 

مر التاريخ.

الداخلية: تنفيذ تدريبات بالذخيرة احلية في »فيلكا« األحد املقبل 
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس أن اإلدارة 
العامة لقوات األمن اخلاصة ستقوم بتنفيذ تدريبات 
ميدانية بالذخيرة احلية في جزيرة فيلكا يوم األحد 
املقبل، وتستمر حتى اخلميس 1 أكتوبر املقبل تبدأ من 

الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 مساًء.
وح��ذرت ال���وزارة ف��ي بيان صحفي ص��ادر عن 
االدارة العامة للعالق���ات واالعالم األمن��ي أم���س، 
رواد البح���ر من االقت���راب من موق��ع الرماي���ة خالل 

الفترة الزمنية املذكورة.
وأكدت أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم 
مبنع كل من يحاول االقتراب من تلك أماكن التدريب 

وذلك حرصا على سالمة اجلميع.
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الغنيم: نسعى إلى تعزيز اإلطار املؤسسي واملعياري حلماية املدنيني في النزاعات املسلحة

الكويت تؤيد توصية أممية بالكشف عن 
مصير املعتقلني واملفقودين السوريني

سمو نائب األمير يستقبل الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

اخلالد: مواصلة العمل حتى االنتهاء من كافة املخالفات في جميع مناطق احملافظة

محافظ »العاصمة« يكرم
»فريق الطوارئ« لفرع بلدية احملافظة

سموه هنأ رئيس غينيا بيساو بالعيد الوطني 

نائب األمير يستقبل 
وزير اخلارجية

استقبل سمو نائب األم��ي��ر وول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد، في دار ميامة صباح 
أمس،  وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، وذلك بعد 
عودته إلى البالد بعد أن قام بتسليم رسالة 
خطية من سمو نائب األمير وولي العهد، إلى 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دول��ة قطر الشقيقة، تتعلق بالعالقات 
األخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقني 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ف��ق��د ب��ع��ث س��م��و نائب 

األم��ي��ر وول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد، 
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس اجل��ن��رال عمرو 
سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا 
بيساو الصديقة، عبر فيها سموه عن تهاني 
صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح 
األحمد، وتهاني سموه مبناسبة ذكرى العيد 
الوطني لبالده، متمنياً سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أيدت دولة الكويت، أول أمس، أمام 
مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
ت��وص��ي��ة جل��ن��ة التحقيق ال��دول��ي��ة 
املستقلة املعنية بسورية باتخاذ 
جميع اإلج��راءات املمكنة للكشف عن 

مصير املعتقلني واملفقودين.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة الكويت التي 
أل��ق��اه��ا مندوبها ال��دائ��م ل��دى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى 
في جنيف السفير جمال الغنيم عبر 
تقنية االت��ص��ال املرئي أم��ام ال��دورة 
ال45 للمجلس ف��ي اط���ار احل���وار 
التفاعلي مع اللجنة املستقلة لتقصي 

احلقائق في سورية.
وب���نّي ال��س��ف��ي��ر ال��غ��ن��ي��م أن ه��ذه 
التوصية تواكب ق��رار مجلس األمن 
رق��م 2474 داعياً إل��ى إيجاد قنوات 
ف��اع��ل��ة ل��ل��ت��واص��ل م��ع أس���ر ه��ؤالء 
املفقودين لضمان حقوقهم ولتلبية 
االح��ت��ي��اج��ات النفسية لهم بشكل 

مناسب.
وأك��د أن ه��ذه التوصية تتماشى 
مع املخاوف التي أعربت عنها دولة 
الكويت بشأن العواقب املأساوية 
مل��س��أل��ة امل���ف���ق���ودي���ن ع��ل��ى ح��ي��اة 
املتضررين من النزاعات وعائالتهم، 
م��ش��دداً على أن��ه ليس ه��ن��اك حرب 
أو ن��زاع إال ك��ان املفقودون من أبرز 

ضحاياها.
وأوضح أن هذا األمر دفع الكويت 
ومن خالل عضويتها غير الدائمة في 
مجلس األم��ن في العام املاضي إلى 
تبني امل��ب��ادرة التي متثلت بالقرار 
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وشدد السفير الغنيم على أن الدافع 
الوحيد ل��دول��ة الكويت نحو تبني 
مجلس األم��ن لهذا القرار هو تعزيز 
اإلط��ار املؤسسي واملعياري حلماية 
املدنيني في النزاعات املسلحة وذلك 
بناء على جتربة مريرة عانى منھا 

العديد من أبناء الشعب الكويتي.
وق����ال: إن دول���ة ال��ك��وي��ت تكرر 
دعوتها جلميع أط���راف ال��ن��زاع في 
سوريا الى اتخاذ التدابير الالزمة ملنع 
حاالت اختفاء األشخاص والبحث عن 
املفقودين ومتكني إعادة رفاتهم على 
أن تضمن هذه األط��راف التحقيقات 
النزيھة والفاعلة ومقاضاة اجلرائم 
املتصلة باألشخاص املفقودين أثناء 
ه��ذا ال��ن��زاع وذل��ك مبقتضى القواعد 
ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي حلقوق االنسان. 
وأض���اف أن دول��ة الكويت تؤكد 
كذلك مطالبتها ألطراف النزاع باتخاذ 
جميع التدابير املناسبة إليالء عناية 
قصوى حل��االت األط��ف��ال املبلغ عن 
فقدهم نتيجة ل��ل��ن��زاع املسلح في 
س��وري��ة وات��خ��اذ التدابير املناسبة 

للبحث عنهم والتعرف عليهم.

وأش��اد السفير الكويتي بتقرير 
اللجنة املستقلة لتقصي احلقائق في 
س��وري��ة، ال��ذي أعدته لهذه ال��دورة، 
مشيراً إلى أن دولة الكويت إذ تدين 
بشدة ما ورد فيه من انتهاكات خطيرة 
وممنهجة حلقوق اإلنسان يتعرض 
لها أبناء الشعب السوري الشقيق 
وتدعو إلى إنهاء هذا الصراع الذي 

طال أمده.
وق���ال: إن دول���ة ال��ك��وي��ت تشعر 
بالقلق الشديد على وجه اخلصوص 
حيال استمرار االنتهاكات الصريحة 
للقانون الدولي اإلنساني والقانون 
ال��دول��ي حلقوق اإلن��س��ان في النزاع 
السوري السيما ما يتعلق باالعتداءات 
امل��س��ت��م��رة ع��ل��ى امل��دن��ي��ني األب��ري��اء 
واالعتداءات العشوائية املتعمدة على 
األه��داف املدنية واستخدام األسلحة 

احملظورة.
وأك��د دع��وة دول��ة الكويت جميع 
األط�����راف امل��ع��ن��ي��ة إل���ى االل���ت���زام 
ب���امل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بالتعامل م��ع اجل��رائ��م ك��اف��ة التي 
ق��د ترقى إل��ى مستوى ج��رائ��م ضد 
اإلنسانية وج��رائ��م ح��رب وكذلك 
إل��ى االهتمام باملسائل اإلنسانية 
كالسماح اآلم��ن واملستدام لدخول 
املساعدات اإلنسانية واإلخالء الطبي 
ومنع حصار املناطق السكنية وعدم 
استخدام التجويع ك��أداة من أدوات 

احلرب.
وق��ال السفير الغنيم: إن دول��ة 
الكويت تدعم ال��ن��داء ال��ذي وجهه 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس في شهر م��ارس املاضي 
وال��داع��ي إل��ى وق��ف ف��وري إلط��الق 
النار في جميع أنحاء العالم، وذلك 
من أجل املساعدة على إنشاء ممرات 
إليصال املساعدات املنقذة للحياة 
ومن أجل فتح نوافذ حلل النزاعات 
بالطرق الدبلوماسية ومن أجل جلب 
شعاع م��ن األم��ل إل��ى حيث تعيش 

الفئات األك��ث��ر ضعفا أم��ام تفشي 
فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 
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واس��ت��درك “مع األس��ف الشديد 
فلم يصغ أي من األطراف في سوريا 
لنداء األمني العام فاستمر االقتتال 
الذي بات يهدد بالقضاء على أعداد 
كبيرة من املدنيني بسبب تفشي هذا 
الوباء وكل ذلك بعدما انهار نظام 
الرعاية الصحية في البالد وتدنى 
عدد املستشفيات واملراكز الصحية 
إل���ى ال��ن��ص��ف ب��ف��ع��ل االع���ت���داءات 
املسلحة عليها بينما غ��ادر البالد 
نسبة 70 في املئة من القوى العاملة 

الصحية”.
ولفت إلى أن دولة الكويت حثت 
جميع األطراف املعنية على تسهيل 
وص��ول امل��س��اع��دات اإلنسانية إلى 
النازحني في ال��داخ��ل وإل��ى املناطق 
احمل��اص��رة دون حتيز أو متييز إذ 
تهدد اجلائحة العاملية حياة ماليني 
السوريني لتضيف إل��ى ما يعانونه 
من صعوبات وانتهاكات وحرمان. 
وأض���اف السفير الغنيم أن دول��ة 
الكويت تطالب املجتمع الدولي بأن 
يولي أهمية قصوى حلالة النازحني 
السوريني في دول اجل��وار ومناطق 
أخ��رى حول العالم، وذل��ك منعاً ألي 
تداعيات إنسانية إضافية والعمل 
على جتنب أبناء ذلك البلد الشقيق 

املزيد من اآلالم واملأسي والتشريد.
ولفت إلى أن الالجئني والنازحني 
من الشعب السوري الشقيق الذين 
ي��ف��وق ت��ع��داده��م 13 مليون ن��ازح 
والجئ يدفعون ضريبة ارتفاع وتيرة 
االض��ط��راب��ات اإلقليمية والدولية 
األم��ر ال��ذي دف��ع دول��ة الكويت على 
م��دار السنوات العشر املاضية إلى 
حت��م��ل م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا اإلن��س��ان��ي��ة، 
التي متثلت في استضافتها ثالثة 
مؤمترات للمانحني ومشاركتها في 
رئاسة مؤمترين الحقني، إضافة إلى 
مشاركتها في عدة مؤمترات الحقة 
قدمت خاللها تعهدات بقيمة 7ر1 

مليار دوالر.
وأكد أن دولة الكويت تشيد بكل 
اجلهود الدولية املبذولة جتاه هذا 
امل��ل��ف اإلن��س��ان��ي واستضافة دول 
اجلوار السوري لألشقاء من الالجئني 
السوريني. وقال السفير الكويتي: إن 
دول��ة الكويت تشيد أيضا بكل ما 
قام به الصندوق الكويتي للتنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي للتوصل 
إل��ى مذكرتي تفاهم مع تلك ال��دول 
املستضيفة لالجئني م��ن الشعب 
ال��س��وري بغية حتسني أوضاعهم 
املعيشية في تلك البلدان في إطار 

املنح التي أعلنت عنها دولة الكويت.

جمال الغنيم
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بلدية الكويت: االنتهاء من تنفيذ محطة 
معاجلة مياه الوضوء بسوق املباركية

أعلنت بلدية الكويت تعاونها املشترك مع 
ق��ط��اع املساجد ف��ي وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية في تنفيذ مشروع إعادة استخدام مياه 
وضوء املساجد في ري املزروعات مبنطقة أسواق 

املباركية.
وق��ال مدير إدارة اإلنشاءات في البلدية أحمد 
الهاجري في بيان صحفي أمس: إن هذا املشروع 
عبارة عن محطة معاجلة مصغرة يتم حتويل 
مياه وضوء املساجد إليها لتتم تصفيتها وتعقيمها 
ثم استخدامها ل��ري امل��زروع��ات مبنطقة أس��واق 

املباركية.
وأض��اف الهاجري أن ه��ذا امل��ش��روع يأتي في 
إطار التعاون املشترك بني بلدية الكويت ووزارة 
األوق���اف ممثلة ف��ي قطاع املساجد وي��ه��دف إلى 
الترشيد واالستخدام األمثل للمياه كما يعتبر نواة 

ملشاريع مستقبلية مماثلة لهذه التجربة.
من جانبه قال مدير مساجد محافظة العاصمة 
عبدالله املسباح: إنه انطالقا من الرؤية الرائدة 
عامليا لوزارة األوقاف في العمل اإلسالمي وتعزيز 
قيمة ال��ش��راك��ة والتميز احلكومي أطلقت هذا 
املشروع إلعادة تدوير مياه الوضوء لري النخيل 

واملزروعات بسوق املباركية.
وأوضح املسباح أنه ستتم االستفادة من املياه 
املستخدمة في أماكن الوضوء مبسجد )محمد بن 
عبدالرحمن بن بحر( عن طريق جتميع تلك املياه 
في خزان ومن ثم معاجلتها وتكريرها من أي مواد 
عضوية أو صابونية وإع��ادة استخدامها في ري 
مزروعات نخيل سوق املباركية الذي يرتاده محبو 

التسوق من داخل دولة الكويت وخارجها.
وأشار إلى أن املشروع يعتبر باكورة التعاون 
بني اجلهات احلكومية كما يعزز رؤي��ة )كويت 

جديدة 2035(.

فريق البلدية واألوقاف املشرفني على عملية املعاجلة

معاجلة مياه الوضوء مبنطقة املباركية

تتمات

البلدية
أن يتم مراجعة ال��ق��رار بشأن االل��غ��اء بعد الرجوع 

لتقارير وزارة الصحة في 15 ديسمبر املقبل.
وأضاف املنفوحي أن اللجنة أجلت مناقشة موضوع 
املقار االنتخابية حلني صدور مرسوم الدعوة لالنتخابات 
النيابية، الفتة إلى وجود توجه من وزارة الصحة أيضاً 

بإلغاء املقار االنتخابية لألسباب ذاتها.
وب��نّي أن اجلهات املختصة في تطبيق االشتراطات 
الصحية تابعت نسب االلتزام في املجمعات التجارية 
وأس��واق التجزئة والفنادق، حيث أكدت أنها بلغت 86 

باملئة حسب الرصد الدوري لوزارة الصحة.

»اإلمارات«
وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل احلظر الساري على 

إصدار التأشيرات في يوليو املاضي.
وقد رفعت الدول الست األعضاء في مجلس التعاون 
اخلليجي حظر التجول وإجراءات العزل العام لكن القيود 
املفروضة على التجمعات وسفر األجانب ظلت سارية، 
وجتاوز عدد اإلصابات باملرض في الدول الست 800 ألف 

وجتاوز عدد الوفيات 6800 حالة.

تتمات


