«الطرق» تفتتح حتويلة مرورية على «السادس»
تخدم مشروع تطوير الطرق في «جنوب السرة»
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية
أمس اخلميس عن افتتاح حتويلة مرورية بطريق
جاسم محمد اخلرافي (الدائري السادس) واملؤدية
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نائب األمير يهنئ رئيس
باكستان بذكرى استقالل بالده

ب�����ع�����ث س���م���و
نائب األم��ي��ر وول��ي
العهد الشيخ نواف
األحمد ببرقية إلى
ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور
عارف علوي رئيس
جمهورية باكستان
اإلسالمية الصديقة،
ع��بّ��ر ف��ي��ه��ا س��م��وه
ع��ن تهاني صاحب
السمو أمير البالد
ال���ش���ي���خ ص���ب���اح
األح���م���د ،وت��ه��ان��ي
س���م���وه مب��ن��اس��ب��ة
ذك������رى اس��ت��ق�لال
بالده ،متمنيا سموه
ل��ف��خ��ام��ت��ه م��وف��ور
الصحة والعافية
وللبلد الصديق كل
الرقي والنماء.
ك��م��ا ب��ع��ث سمو
الشيخ صباح اخلالد
رئ����ي����س م��ج��ل��س
ال�������وزراء ببرقية
تهنئة مماثلة.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

خالل اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

وزير «اخلارجية» يؤكد دعم الكويت
لسيادة العراق وسالمة أراضيه

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

أج��رى وزي��ر اخلارجية ووزي���ر الدفاع
باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد،
أم��س اخلميس ات��ص��اال هاتفيا م��ع وزي��ر
خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور
فؤاد حسني حيث جدد التأكيد على دعم دولة
الكويت لسيادة العراق وسالمة أراضيه.
وأك��د الشيخ أحمد ناصر احملمد خالل
االت��ص��ال وق��وف دول��ة الكويت إل��ى جانب
ال��ع��راق ف��ي ك��ل م��ا ي��ت��خ��ذه م��ن اج����راءات
للحفاظ على أمنه واستقراره مع إدانتها
ألي اعتداءات خارجية ورفضها للتدخالت
التركية العسكرية في األراض��ي العراقية

انطالقا من موقفها املبدئي والثابت الرافض
ألي ت��دخ�لات مت��س س��ي��ادة أي م��ن ال��دول
العربية الشقيقة.
وأعرب عن خالص مشاعر العزاء للشهداء
العسكريني العراقيني الذين وافتهم املنية
ج���راء االع���ت���داء متمنيا ال��ش��ف��اء العاجل
للجرحى واملصابني من هذا الهجوم.
من جانبه أع��رب وزي��ر خارجية العراق
عن بالغ الشكر والتقدير على املوقف املبدئي
لدولة الكويت الذي يعكس طبيعة العالقات
األخ��وي��ة الراسخة بني البلدين الشقيقني
وحرصهما على موجبات اجليرة ورفضهما
ألي عدوان خارجي.
من جهة أخرى فقد تلقى وزير اخلارجية
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد
ناصر احملمد أم��س اخلميس ات��ص��اال عبر
تقنية املرئي واملسموع من املدير التنفيذي
لبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة
ديفيد بيزلي.
وأع��رب بيزلي خ�لال االت��ص��ال عن بالغ
تقديره وامتنانه للدور اإلنساني الذي تقوم
به دولة الكويت نحو مساندة لبنان وشعبه
ف��ي م��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات االن��ف��ج��ار الضخم
الذي تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من
أغسطس اجلاري.
وأش���اد مبساهمة ال��ص��ن��دوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية بإعادة بناء
صومعة احلبوب في لبنان تعزيزا لدعائم
األم��ن الغذائي ف��ي اجلمهورية اللبنانية
ودعما لشعبها الشقيق في ه��ذه الظروف
العصيبة.

نفذتها الفرق الرقابية خالل شهر يوليو املاضي

بلدية «الفروانية» وجهت  1445إنذار ًا
وحررت  140مخالفة و أغلقت  103مح ًال

م.محمد صرخوه

اس��ت��ع��رض م��دي��ر ف���رع ب��ل��دي��ة محافظة
ال��ف��روان��ي��ة م.م��ح��م��د ص��رخ��وه ف��ي تصريح
صحافي ،اإلج��راءات التي مت إتخاذها من قبل
الفرق الرقابية مبختلف اإلدارات بفرع بلدية
احملافظة خالل الفترة من  2020/7/1حتى
 2020/7/31م��ن خ�لال تكثيف اجل��والت
امل��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة األن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة
باملجمعات وال��ب��ق��االت وامل��ق��اه��ي واملطاعم
للتأكد من إلتزام العاملني بتعليمات السلطات

الصحية بإتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية
واالح��ت��رازي��ة ب��إرت��داء القفازات والكمامات
وال��ت��ب��اع��د اجل��س��دي للحد وجت��ن��ب إنتشار
فيروس كورونا ،فضال عن التأكد من إلتزامهم
بلوائح وأنظمة البلدية.
وأشار صرخوه إلى أن اجلوالت التفتيشية
التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية احملافظة
أس��ف��رت ع��ن توجيه  1445إن����ذارا لبقاالت
بالسكن االس��ت��ث��م��اري واألس����واق امل��وازي��ة
ال عن حترير  140مخالفة و
واملطاعم ،فض ً
غلق  103محالً.
ولفت إل��ى إص���دار  50ترخيصاً هندسيا
للبناء ملكاتب هندسية ودور إستشارية بعد
التأكد من إستيفائها كافة اإلشتراطات ومعايير
الئحة البناء قضال عن إصدار  84معاملة إنهاء
إش��راف وإص���دار  71كتابا ل���وزارة الكهرباء
واملاء إليصال التيار الكهربائي لعقارات.
وأض���اف ب��أن املفتشني بالفريق الرقابي
باحملافظة ق��ام��وا برفع  286مركبة مهملة
وس��ك��راب ،ووض���ع  467ملصق إن���ذار على
سيارات مهملة.
وت��اب��ع قائال بإنه مت حترير  15مخالفة
للمرسوم  87/9حظر بعض األفعال املضرة
بالنظافة العامة وامل���زروع���ات ،حترير 53
مخالفة لالئحة النظافة العامة ونقل النفايات
 2008/190حترير  19مخالفة لباعة جائلني،
لا ع��ن غسيل وتعقيم  75391حاوية
ف��ض� ً
مختلفة األحجام وسالل.

الي منطقة الشهداء ومنطقة الوزارات.
وذك��رت الهيئة في بيان صحفي أن الهدف منها
هو إلنشاء الطرق الدائمة واخل��دم��ات ،مضيفة أن

افتتاحها سيكون فجر ال��ي��وم اجلمعة بالتعاون
مع االدارة العامة للمرور ب��وزارة الداخلية ،داعية
مرتادي الطرق ألخذ احليطة واحلذر.

alwasat.com.kw

رئيس أركان اجليش يقلد كوكبة من الضباط رتبهم اجلديدة
ق���ام رئ��ي��س األرك����ان
العامة للجيش الفريق
الركن محمد خالد اخلضر،
برئاسة األرك���ان العامة
ل��ل��ج��ي��ش ،ص��ب��اح أم��س،
بتقليد كوكبة جديدة من
الضباط رتبهم ،وذلك بعد
ص��دور املرسوم األميري
بتوليتهم ضباطا ً باجليش
ال��ك��وي��ت��ي ،حيث وب��دأت
م��راس��م التولية ب��ق��راءة
املرسوم األميري  ،ثم أدى
ال��ض��ب��اط اجل���دد القسم
القانوني.
وق������د ن���ق���ل رئ���ي���س
األرك���ان العامة للجيش
للضباط اجل���دد مباركة
ن���ائ���ب رئ���ي���س مجلس
ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع
الشيخ أح��م��د املنصور،
وهنأهم بحصولهم على
ث���ق���ة ح���ض���رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد القائد
األعلى للقوات املسلحة،
كما أوص��اه��م باحملافظه
على هذا القسم ،ويضعوا
مصلحة ال��وط��ن وال���ذود
عنه نصب أعينهم ،داعياً
امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يدمي
نعمة األم��ن واألم��ان على
وطننا الغالي حت��ت ظل
ق���ي���ادة ص��اح��ب السمو
أمير البالد القائد األعلى
للقوات املسلحة الشيخ
ص��ب��اح األح���م���د ،وسمو
ولي العهد وسمو رئيس
مجلس ال���وزراء .وحضر
مراسم التقليد نائب رئيس
األرك���ان العامة للجيش
الفريق الركن خالد صالح
ال��ص��ب��اح ،ورئ��ي��س هيئة
اخل��دم��ات الطبية الشيخ
الدكتور عبدالله مشعل
الصباح وع���دد م��ن كبار
الضباط القادة باجليش.

الفريق الركن محمد خالد اخلضر متحدثا ً إلى الضباط

الضباط خالل حفل تقليدهم الرتب اجلديدة

طائرة تابعة للقوة اجلوية تنقل املساعدات الطبية و الغذائية

اجلسر اجلوي الكويتي لدعم لبنان يتواصل لليوم التاسع على التوالي

طائرة القوة اجلوية الكويتية

واص��ل اجلسر اجل��وي الكويتي أم��س اخلميس نقل
االحتياجات االغاثية واالنسانية للبنان لليوم التاسع
على التوالي بوصول الطائرة رق��م  14التابعة للقوة

اجلوية الكويتية محملة ب  45طنا من االحتياجات
الغذائية في اعقاب االنفجار ال��ذي شهده مرفأ بيروت
األسبوع املاضي.

وقال املستشار في سفارة دولة الكويت لدى لبنان عبد
الله الشاهني أثناء استقباله الطائرة على أرض املطار في
تصريح لـ (كونا) :إن اجلسر اجلوي يستمر لليوم التاسع
تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو نائب األمير وولي العهد
الشيخ نواف األحمد بالوقوف الى جانب لبنان في هذه
الظروف الدقيقة.
وأضاف أنه مت تفريغ الطائرة رقم  14بحمولة  45طنا
من املواد واحلصص الغذائية وبلغ اجمالي االحتياجات
املقدمة من الكويت نحو  650طنا.
ومن جانبه قال ممثل قائد اجليش اللبناني العميد
سهيل جنم في تصريح مماثل لـ (ك��ون��ا) :إن��ه يتوجه
باسم قائد اجليش اللبناني العماد جوزيف عون بالشكر
واالمتنان لدولة الكويت وللشعب الكويتي على مساندة
الشعب اللبناني.
وأضاف أن اجلسر اجلوي مع دولة الكويت الشقيقة ما
زال مستمرا لليوم التاسع على التوالي واستقبلنا اليوم
الطائرة رقم .14
بدوره قال قائد الطائرة الكويتية الرائد الطيار صباح
النايف الصباح لـ (كونا)« :إننا ننفذ التوجيهات السامية
لسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد بإقامة
اجلسر اجلوي من قاعدة عبدالله مبارك إلى بيروت».
واضاف أن كل شئ يتم على ما يرام بالنسبة إليصال
االحتياجات لشعب لبنان وه��ذا واجبنا جت��اه األشقاء
اللبنانيني.
وتنوعت املساعدات املقدمة من الكويت ما بني املعدات
وأجهزة طبية ومواد صحية غذائية.

نفذها مركز مدينة صباح األحمد السكنية على العقارات في «الوفرة» السكنية

بلدية «األحمدي» حررت  12مخالفة ووجهت  84تنبيه ًا
كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن قيام
إدارة السالمة بفرع بلدية األحمدي ممثال في مركز مدينة
صباح األحمد السكنية تنفيذ جولة ميدانية مبنطقة الوفرة
السكنية ،للتأكد من إلتزام أصحاب العقارات بإشتراطات
األمن و السالمة وعدم التعدي على امالك الدولة بإقامة أي
نشاط مخالف.
وأوضح مدير إدارة السالمة بفرع بلدية محافظة األحمدي
م.احلميدي املطيري بإن اجلوله التى نفذها املفتشني مبركز
مدينة صباح األحمد السكنية مبنطقة الوفرة السكنية أسفرت
عن توجيه  84تنبيها وملصقا وحترير 12مخالفة بحق
املخالفني ألنظمة وإشتراطات السالمة.
وأك��د م .املطيري أن املخالفات متثلت في رم��ي أنقاض
إنشائية أمام املنازل باملخالفة إلشتراطات و أنظمة السالمة
 ،مؤكدا على تواصل احلمالت لرصد جميع املخالفات وإتخاذ
كافة االج��راءات القانونية بحقها .ودع��ى املطيري أصحاب
العقارات و الشركات االلتزام بإشتراطات وانظمة السالمة
جتنبا للمخالفة والغرامة.
ودعت إدارة العالقات العامة املواطنني واملقيمني اإلتصال
على اخل��ط الساخن  139ال��ذي يعمل على م��دار الساعة أو
ال��ت��واص��ل عبر ح��س��اب��ات البلدية @ kuwmunمبواقع
التواصل االجتماعي أو عبر الواتس أب  24727732في حال
وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.

حترير مخالفة

