«الداخلية» تدعو إلى اإلبالغ الفوري
عن أي جتمعات أو مخالفات للقرارات االحترازية

دع��ت وزارة الداخلية الكويتية إل��ى املسارعة في إبالغ
اجلهات املعنية حال رصد أي جتمعات أو مخالفات لقرارات
مجلس الوزراء االحترازية والرامية إلى السيطرة على تفشي

2

عدوى وباء فيروس كورونا املستجد محليا.
وأهابت (الداخلية) بجميع املواطنني واملقيمني االتصال
على هاتف عمليات ال��وزارة رقم  112بغية “اإلبالغ عن أي

جتمعات أو مخالفات لقرارات مجلس ال��وزراء والسلطات
الصحية في البالد نظرا إلى الظروف االستثنائية التي متر
بها البالد”.
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نائب األمير يستقبل اخلالد والغامن ووزيري الدفاع والعدل
اس��ت��ق��ب��ل
س��م��و ن��ائ��ب
األمير وولي
العهد الشيخ
م�����ش�����ع�����ل
األح������م������د،
بقصر السيف
ص�������ب�������اح
أم��س ،رئيس
مجلس األمة
م������������رزوق
الغامن.
ك�������م�������ا
استقبل سمو
ن��ائ��ب األمير
وولي العهد،
سمو الشيخ
صباح اخلالد
رئيسمجلس
الوزراء.
واستقبل
سموه ،نائب
رئيسمجلس
ال������������وزراء
ووزير الدفاع
الشيخ حمد
جابر العلي.
كما استقبل
س��م��و ن��ائ��ب
األمير وولي
العهد ،نائب
رئيسمجلس
ال������������وزراء
ووزير العدل
ووزير الدولة
ل������ش������ؤون
ت�����ع�����زي�����ز
ال����ن����زاه����ة
ع���ب���دال���ل���ه
الرومي.

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

 ..وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

أمير البالد يستقبل الشيخ حمد جابر العلي

 .ويستقبل الوزير عبدالله الرومي

فريق عمل احملافظة يواصل العمل للوصول بالعاصمة للوضع الالئق

محافظ «العاصمة» :مخالفات البناء تعيق خطة
التنمية والتطوير وتهدد «الصحة العامة»
أك���د م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة ال��ش��ي��خ ط�لال
اخلالد ،أن مخالفات البناء ،التي باتت تتكرر
من عقا ٍر مخالف آلخ��ر في بعض مناطق
احملافظة ،أصبحت في حاجة ماسة ملزيد
من املواجهة واملكافحة لتهديدها الصحة
العامة ،وقضائها على اشتراطات األمن
والسالمة ،وإض��راره��ا باألوضاع البيئية
واملظهر العام للمحافظة ،وحيلولتها دون
ال��وص��ول للوضع ال�لائ��ق للعاصمة بني
عواصم دول املنطقة ،باإلضافة إلى تشكيلها
ه��اج��س��اً م��ؤمل��اً ي��ع��وق عمليات التنمية
وال��ت��ط��وي��ر وال��وص��ول ملقتضيات خطة
التطوير ومواكبة احلداثة التي تعتمدها
احملافظة على جميع املستويات.
وفيما ي��واص��ل ف��ري��ق عمل احملافظة،
االن��ت��ص��ار ل��ل��ق��وان�ين وح��ق��وق احملافظة
وحتقيق رؤى اإلجن��از ،متمسكاً بتفاؤله
ال��دائ��م رغ��م بعض امل��ع��وق��ات والعراقيل
امل��وج��ودة ،ف��إن احلقائق تتكشف روي��دا ً
روي��دا ً ملشاكل ومخالفات عميقة ومتراكمة
منذ سنني مضت في بعض مناطق احملافظة،

الشيخ طالل اخلالد خالل تفقده ألحد العقارات املخالفة

والتي حتتاج لبعض الوقت حتى يتم القضاء
عليها متاما ً.

وعلى وق��ع إص��رار احملافظة بالتعاون
مع اجلهات املعنية ممثلة في فريق الطوارئ

بناء على قرار مجلس الوزراء
ً

املنفوحي :فتح احملالت واألسواق من
الساعة اخلامسة صباح ًا إلى الرابعة مساء ًا
بنا ًء على قرار مجاس الوزراء املتخذ
ب��ت��اري��خ  2021/3/4ب��ش��أن ف��رض
احلظر اجلزئي من تاريخ 2021/3/7
ح��ت��ى  ، 2021/4/8أص����در م��دي��ر
ع��ام البلدية م.أح��م��د املنفوحي ق��رارا ً
إداري����ا ً ،تضمن ف��ي م��ادت��ه األول���ى بأن
تفتح احمل�لات واألس���واق م��ن الساعة
اخلامسة صباحاً إلى الساعة الرابعة
مساءً .وأكد املنفوحي في قراره على منع
الدخول للمطاعم واملقاهي واإلكتفاء
بإستالم الطلبات من السيارات وخدمات
التوصيل أثناء فترة الفتح ،فضالً عن
إغالق كافة مناطق اجللوس في األماكن
العامة واألسواق.
وأش������ار إل����ى ال���س���م���اح ألن��ش��ط��ة
الصيدليات وأم��اك��ن بيع املستلزمات
ال��ط��ب��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة
واألس��واق املوازية الغذائية وصيانة
التكييف واملصاعد واخلدمات الصحية
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة للجمعيات
التعاونية بالعمل أث��ن��اء فترة حظر
ال��ت��ج��ول اجل��زئ��ي م��ن خ�ل�ال خ��دم��ات

م .أحمد املنفوحي

التوصيل ف��ق��ط .وش���دد على جميع
احمل�ل�ات بكافة أنشطتها واملسموح
بفتحها بهذا القرار والقرارات السابقة
اإللتزام بالشروط الصحية وضوابط
ع��دم التجمع ال���واردة في ق��رار مجلس
ال��وزراء املوقر وق��رارات وزارة الصحة
العامة ،محذرا ً من املساءلة القانونية
وتطبيق العقوبات الواردة في القوانني
واللوائح ملخالفة ذلك.

لفرع بلدية احملافظة برئاسة زيد العنزي،
على تطبيق ال��ق��وان�ين وال��ل��وائ��ح املنظمة
ودع��وت��ه��م امل��س��ت��م��رة للجميع ل�لال��ت��زام
بالقانون والنظام العام حتقيقاً للمصلحة
العامة ،فإن فريق عمل احملافظة ،يواصل
العمل إلدراك ك��ل ه��ذه األه���داف امل��رج��وة،
ويحدوه األمل بتحقيق القفزة املأمولة في
مسيرة تنمية وتطوير احملافظة ،مبتغياً
ف��ي ذل��ك م��رض��اة ال��ل��ه ث��م إرض���اء ضمائر
القائمني عليه ،باإلضافة إلى خدمة املواطنني
وعاصمتهم والوصول بها للوضع األمثل
والالئق.
وف��ي إط��ار متابعته الدائمة ملستجدات
عمل حملة إزالة مخالفات البناء في مناطق
احمل��اف��ظ��ة ،وم��ن بينها منطقة ش��رق ،فقد
كشفت احلملة ،التي قادها على أرض الواقع
احملافظ اخلالد ،بوجود فريق الطوارئ لفرع
بلدية احملافظة برئاسة زيد العنزي ،كشفت
عن مخالفات جسيمة في إح��دى العقارات
املخالفة والتي مت التعامل معها وإزالتها
على الفور.

«املعلومات املدنية» تفعل املوقع
اإللكتروني الستخراج تصاريح
اخلروج أثناء احلظر
أع��ل��ن امل���دي���ر ال���ع���ام للهيئة
العامة للمعلومات املدنية مساعد
ال��ع��س��ع��وس��ي أم����س ،أن الهيئة
وبالتنسيق مع وزارت��ي الداخلية
وال��ص��ح��ة أع�����ادت ف��ت��ح خ��دم��ة
تصاريح اخل���روج أث��ن��اء احلظر
اجلزئي عبر ال��راب��ط اإللكتروني
ال��ت��ال��يcurfew.paci.gov. :
.kw/eBadge//:https
وق��ال العسعوسي في تصريح
صحفي :إن هذه التصاريح متكن
املواطنني واملقيمني م��ن اخل��روج
أثناء احلظر مدة ال تتجاوز ساعتني
وألسباب محددة كمراجعة طبية
وإس��ع��اف مريض والتبرع بالدم
وأخذ مسحة (كوفيد  )19 -وتلقي
التطعيم.
وأضاف ان الهيئة أعادت أيضا
بالتنسيق مع وزارة الداخلية خدمة
تصاريح عدم التعرض والتي متكن
العاملني ف��ي اجل��ه��ات احلكومية

والقطاع اخل��اص من أداء عملهم
أثناء ساعات احلظر ويتم حتديد
ه��ذه اجلهات واملوافقة عليها من
(الداخلية) واستخراج التصاريح
من خالل الرابط curfew.paci.
.gov.kw//:https
وأش��ار الى أنه سيتم استخدام
تطبيق ( )Curfew Permitsمن
قبل رجال األمن للتحقق من صحة
هذه التصاريح بأنواعها املختلفة.
وأك���د ض���رورة إث��ب��ات وتأكيد
الوصول إلى الوجهة احملددة عبر
تطبيق ()Curfew Permits
حسب التصريح املمنوح منعا
لعمل (بلوك) لصاحب التصريح
في حال عدم استخدامه للتطبيق
وإثبات وصوله للجهة احمل��ددة،
ك��م��ا مي��ك��ن ال��دخ��ول أي��ض��ا ً على
منصات التصاريح املختلفة من
خالل موقع الهيئة www.paci.
.gov.kw

وزير «الداخلية» يتفقد وحدة
إصدار التصاريح األمنية

الشيخ ثامر العلي خالل زيارته

قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أول
أم��س ،بزيارة إلى وح��دة إص��دار التصاريح
األم��ن��ي��ة مبنطقة ال���ع���دان ،ح��ي��ث ك���ان في
استقباله الوكيل املساعد ل��ش��ؤون امل��رور
والعمليات ب��ال��وزارة اللواء جمال الصايغ
وعدد من القيادات األمنية.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني في بيان صحفي :إن وزي��ر الداخلية
استمع خالل الزيارة إلى شرح قدمه القائمون
على الوحدة تناول آلية إصدار تصاريح عدم
التعرض للجهات واملؤسسات احلكومية
وال��ش��رك��ات اخل��اص��ة التي تتطلب طبيعة

عملها التواجد أثناء فترة فرض حظر التجول
اجلزئي وآلية سير العمل الستخراج تلك
التصاريح.
وثمن وزي��ر الداخلية ،اجلهود املبذولة
من قبل املعنيني وتنفيذهم املهام والواجبات
املنوطة بهم بكل تفان وإخالص ،مؤكدا ً ثقته
بهم في أداء الواجب الوطني عبر التعاون
والتنسيق م��ع الهيئة العامة للمعلومات
املدنية.
وش���دد على ض���رورة م��راع��اة ال��ظ��روف
الصحية لكبار السن وذوي االحتياجات
اخلاصة وتذليل كافة املعوقات أمامهم.

نائب رئيس احلرس الوطني بحث
تعزيز العالقات مع سفير العراق

الشيخ أحمد النواف يستقبل السفير العراقي

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
ال���ن���واف ،ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس ال��وط��ن��ي في
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني ،سفير
جمهورية العراق الشقيقة لدى دول��ة الكويت
املنهل الصافي.

ورح���ب الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
ن���واف األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني
بسفير جمهورية العراق ،ومت خالل اللقاء بحث
املوضوعات ذات االهتمام املشترك والتأكيد على
أهمية تعزيز العالقات بني البلدين الشقيقني.

