سفارة الكويت في الهند تؤكد متابعة أوضاع املواطنني وتلبية متطلباتهم
أكد سفير دولة الكويت لدى الهند جاسم الناجم أول
أمس متابعة أوضاع املواطنني الكويتيني املوجودين
في الهند والعمل على تلبية متطلباتهم وذلك بعد اعالن
الهند اغالقا كامال ملدة  21يوما للحد من تفشي فيروس
(كورونا املستجد  -كوفيد .)19
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ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير
ال��ب�لاد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د
ببرقية تهنئة إل���ى الرئيسة
إيكاتريني ساكيالروبولو رئيسة
جمهورية اليونان الصديقة عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالدها،
متمنيا س��م��وه لفخامتها دوام
الصحة والعافية وللبلد الصديق
كل التقدم واالزدهار.
وب���ع���ث س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د
الشيخ ن���واف األح��م��د ببرقية
تهنئة إل��ى الرئيسةإيكاتريني
ساكيالروبولو رئيسة جمهورية
ال���ي���ون���ان ال��ص��دي��ق��ة ضمنها
سموه خالص تهانيه مبناسبة
العيد الوطني لبالدها ،متمنيا
سموه لفخامتها موفور الصحة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح
اخل��ال��د رئيس مجلس ال���وزراء
ببرقية تهنئة مماثلة.
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أمير البالد يهنئ رئيسة اليونان
بالعيد الوطني لبالدها

وش��دد السفير الناجم في بيان على أن السفارة
حجزت مكان إق��ام��ة ف��ي أح��د الفنادق ف��ي العاصمة
ن��ي��ودل��ه��ي وأن��ه��ا تسعى لتوفير ك��اف��ة املتطلبات
الضرورية واألدوية واملستلزمات األخرى للكويتيني
املتواجدين في الهند.

وطالب املواطنني الكويتيني في الهند اتباع التعليمات
واالجراءات االحترازية الصادرة عن السلطات الهندية.
ونصح السفير اجلاسم الكويتيني في الهند لالتصال
برقم  9999130708ألي استفسار أو طلب مساعدة
على مدار الساعة.

زار قاعات الفحص الطبي في املطار للوقوف على االستعدادات الستقبال العائدين ألرض الوطن

صباح اخلالد :احلكومة وضعت
خطة لتسريع عودة املواطنني

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وزيرة «الشؤون»« :القوى العاملة»
لم تدخر جهد ًا الستمرار صرف
دعم العمالة الوطنية
أكدت وزير الشؤون االجتماعية ووزير الدولة
للشؤون االقتصادية الكويتية مرمي العقيل أن
(الهيئة العامة للقوى العاملة) الكويتية لم تدخر
جهدا الستمرار ص��رف دع��م العمالة الوطنية
للمواطنني العاملني في القطاع اخلاص في ظل
الظروف االستثنائية التي متر بها البالد.
وق��ال��ت العقيل ف��ي تصريح صحفي مساء
الثالثاء إنه «في ظل الظروف االستثنائية التي
متر بها البالد وما تتخذه احلكومة من اجراءات
احترازية» ملكافحة فيروس (كورونا املستجد
كوفيد  )19 -راع���ت (الهيئة العامة للقوى
العاملة) تذليل جميع العقبات التي تؤدي إلى
وقف صرف الدعم عن العمالة الوطنية.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالعقبات املتمثلة
في انتهاء إذن العمل وانتهاء الترخيص التجاري
وبيانات التأمينات االجتماعية فان الهيئة اتخذت
االجراءات الالزمة كافة الستمرار الصرف حيث
قامت بتحديث التسجيل تلقائيا للعاملني في
القطاع اخلاص سواء للعامل أو صاحب العمل
دون احل��اج��ة مل��راج��ع��ة الهيئة خ�لال م��ارس
اجلاري وعددهم  3324شخصا ليصل اجمالي
من صرف له لهذا الشهر  63640شخصا.
وأض��اف��ت أن الهيئة قامت كذلك بالتنسيق
مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية لتمديد
التراخيص التجارية مل��دة ثالثة أشهر جتنبا
لوقف الصرف لذلك السبب فضال عن قيام الهيئة
باستمرار ال��ص��رف مل��ن منعتهم تلك الظروف

مرمي العقيل

االستثنائية من سداد اشتراكات املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية.
وش��ددت العقيل على أن تلك اجلهود تكللت
ب��اس��ت��م��رار ص���رف دع���م ال��ع��م��ال��ة «ع��ل��م��ا ب��أن
الهيئة العامة للقوى العاملة ق��د أخ��ذت على
عاتقها مواصلة تلك اجلهود واستمرار صرف
ال��دع��م للمواطنني حل�ين انتهاء تلك الظروف
االستثنائية».

محافظ «مبارك الكبير» يتفقد عدة مناطق
للوقوف على تطبيق حظر التجول اجلزئي

سمو الشيخ صباح اخلالد و الشيخ الدكتور باسل و مبارك احلريص خالل اجلولة

ق��ام سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس ال��وزراء أمس بزيارة
تفقدية لقاعات الفحص الطبي في
مطار الكويت الدولي للوقوف على
اخر التجهيزات استعدادا الستقبال
الكويتيني العائدين إلى أرض الوطن.
وراف�����ق س��م��وه خ��ل�ال اجل��ول��ة
وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل
ال��ص��ب��اح و وزي���ر ال��دول��ة لشؤون
اخل��دم��ات ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس األم���ة م��ب��ارك احل��ري��ص و
رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني
الشيخ سلمان احل��م��ود وع���دد من
ق��ي��ادات وزارة الداخلية ووزارة
الصحة واإلدارة العامة لالطفاء
والطيران املدني وشركة اخلطوط
اجلوية الكويتية.
ثم اجتمع سموه مع وزير الدولة
ل��ش��ؤون اخل��دم��ات ووزي���ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األمة مبارك احلريص
و رئيس اإلدارة العامة للطيران
املدني الشيخ سلمان احلمود وقيادات
اإلدارة العامة للطيران املدني ،حيث
استمع إل��ى ش��رح موجز ح��ول سير
العمل ف��ي امل��ط��ار خ�لال األزم���ة منذ
اإلع�لان عن اكتشاف ح��االت مصابة
بفيروس ك��ورون��ا املستجد وكذلك
االستعدادات لوصول املواطنني ابتدا ًء
من األمس.
وق��ال سموه خ�لال االج��ت��م��اع :إن
احلكومة تعمل بناء على توجيهات
صاحب السمو أمير البالد باتخاذ كافة
اإلجراءات ووضع خطة لتسريع عودة
املواطنني الكويتيني املتواجدين في
اخلارج.
وأض��اف ما شاهدته وسمعته من

اخلالد يستمع إلى شرح موجز حول سير العمل في املطار خالل األزمة

إيجاز عن البرنامج املتكامل وخطة
العمل الستقبال املواطنني وتيسير
ال��رح�لات للمقيمني امل��غ��ادري��ن هو
موضع إعجاب وتقدير على اجلهود
التي تقومون بها في هذه املرحلة من
خطة ال��ط��وارئ ،مبينا أنه منذ اليوم
األول في تفعيل خطة الطوارئ كان
الطيران املدني أحد الروافد األساسية
ال��ت��ي ساهمت ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رارات
واإلجراءات االحترازية.
وأشار سموه إلى أن اإلدارة العامة
ل��ل��ط��ي��ران امل��دن��ي ق��ام��ت م��ن موقع

مسؤولياتها بوضع خطة وبرنامج
منذ بداية السنة بالتعاون مع املنظمات
الدولية الستقبال أع���داد كبيرة من
العائدين للبالد وه��ذا كان خير عون
للحكومة ف��ي وض��ع برامجها ضمن
خطة الطوارئ.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء
بتعاون اإلدارة العامة للطيران املدني
وتسهيل عمل وزارة الصحة ووزارة
الداخلية واإلدارة العامة للجمارك
ومؤسسة اخلطوط الكويتية للقيام
بالواجبات املوكلة لها.

وقال سموه :إن احلكومة تعول على
دور اإلدارة العامة للطيران املدني
ومسؤولياتها في تنفيذ اإلج���راءات
التنفيذية واالحترازية خلطة الطوارئ
مبينا أن الكويت حظيت ب��إش��ادات
دولية على سرعة وع��دم ترددها في
اتخاذ اإلجراءات الوقائية ملنع انتشار
وباء فيروس كورونا (كوفيد .)19
وأكد سموه أن عملنا كفريق واحد
وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة
واملتطوعني هو خلدمة بلدنا ونعمل
جاهدين ملواجهة هذا الوباء.

خالل جولة ميدانية على النقاط األمنية

محافظ «األحمدي» يتابع تطبيق حظر التجول في مناطق احملافظة
محافظ مبارك الكبير في لقطة جماعية مع رجال األمن خالل جولته التفقدية

قام محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود
بوشهري أول أمس بجولة تفقدية ميدانية في عدة
مناطق باحملافظة للوقوف على تطبيق ق��رارات
مجلس ال���وزراء بفرض حظر التجول اجلزئي
والذي يبدأ يوميا من الساعة اخلامسة عصرا ً الى
الساعة الرابعة فجرا ً .
وشملت زي��ارة احملافظ عددا من املخافر حيث
تبادل مع الضباط وضباط الصف األحاديث الودية
واشاد بجهودهم اجلبارة لتفعيل القانون وااللتزام
بالتعليمات الصادرة عن مجلس ال��وزراء املوقر
وتنفيذ قرار وزارة الداخلية باحلد من التجمعات
موكدا استعداد احملافظة لتقدمي أي دعم يطلبونه،
منوها إل��ى اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها رج���ال امن
محافظة مبارك الكبير لتفعيل حظر التجول محل
تقدير من جميع ابناء احملافظة ،داعيا لتطبيق
القانون على اجلميع على حد سواء.
كما قام اللواء بوشهري بزيارة مركزي إطفاء
القرين و مكافحة املواد اخلطرة مبنطقة أبوفطيرة
احلرفية ،حيث أش��اد ب��دوره��م في احلفاظ على

األرواح واملمتلكات مثمنا التعاون الوثيق بني
جميع اجلهات املعنية بالدولة لتجاوز هذا الظرف
التي متر به البالد.
ونقل احمل��اف��ظ ألبنائه ف��ي وزارة الداخلية
واإلدارة العامة لإلطفاء حتيات وتقدير القيادة
السياسة على ما يقومون به من جهود .
وأك���د ال��ل��واء ب��وش��ه��ري على أن توجيهات
صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح
األحمد تهدف الى تكريس كافة اإلمكانات لسالمة
وصحة أه��ل الكويت ،مشيرا ال��ى ان اإلج��راءات
املوفقة التي اتخذتها احلكومة املوقرة دفعت دول
العالم اجمع واملؤسسات املعنية إل��ى اإلش��ادة
باجلهود الكويتية وأنها سباقة على النحو الذي
يكفل سالمة اجلميع.
ودع��ا احملافظ املواطنني واملقيمني إلى التقيد
بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة
الداخلية والتعاون مع رج��ال األم��ن خاصة وان
جميع ما بتاخذ من إجراءات تصب بالدرجة األولى
في صاحلهم وتهدف باألساس إلى سالمتهم.

جانب من جولة محافظ»األحمدي» الشيخ فواز اخلالد

قام محافظ «األحمدي» الشيخ فواز اخلالد بجولة
تفقدية لعدد من النقاط األمنية مبناطق احملافظة مساء

أمس األول للوقوف على مدى التزام املواطنني واملقيمني
بحظر التجول اجلزئي ال��ذي فرضته دول��ة الكويت

مؤخرا ضمن االج��راءات االحترازية ملواجهة فيروس
كورونا.
واستمع احملافظ خالل اجلولة إلى إش��ادات بالغة
من قبل األمنيني مبدى التزام املواطنني واملقيمني بقرار
ف��رض احلظر ال��ذي يهدف اوال واخ��ي��را ال��ى احلفاظ
على صحتهم وصحة املجتمع ،منوها إلى أن اجلهود
التي يبذلها رجال أمن محافظة األحمدي لتفعيل حظر
التجول محل تقدير من جميع أبناء احملافظة  ،داعيا الى
تطبيق القانون على اجلميع دون استثناء.
وشملت اجلولة النقاط واالرت��ك��ازات األمنية في
مدينة األحمدي والنقطة األمنية جنوب الصباحية
على طريق امللك فهد والنقطة األمنية بدوار نفق املنقف
والنقطة األمنية مبدخل منطقة أبو حليفة من الشريط
الساحلي  .وتوجه اخلالد بالشكر والتقدير إلى جهود
رجال وزارة الداخلية بدولة الكويت بوجه عام وفي
محافظة األحمدي على نحو خاص وفي مقدمتهم العميد
علي محمد امل��ري مدير ع��ام مديرية أم��ن «األح��م��دي»
ال��ذي رافقه خ�لال اجلولة و العقيد مشعل اخلميس
مدير جندة «األحمدي» و العقيد سعود احلسيني مدير
مرور «األحمدي» وكافة مسؤولي القطاعات االمنية
باحملافظة.
وختم اخلالد :واثقون بإذن الله سبحانه أن الكويت
بتعاون أبنائها املخلصني وبإجراءاتها الصحيحة التي
أش��اد بها املجتمع الدولي سوف تتخطى هذه األزمة
بنجاح.

