«اإلعالم» تطلق برنامج «من املصدر» ملتابعة تطورات »كوفيد »19
أعلنت وزارة اإلعالم الكويتية ،أن تلفزيون الكويت دشن
أول أم��س ،برنامجه اجلديد (من املصدر) ملتابعة األح��داث
اليومية ورصد آخر تطورات مكافحة أجهزة الدولة املختصة
لفيروس كورونا املستجد (كوفيد  ،)19وذل��ك بعد الزيادة
امللحوظة ف��ي ع��دد االص��اب��ات ف��ي األي���ام األخ��ي��رة .وقالت
املتحدثة الرسمية باسم ال���وزارة أن��وار م��راد في تصريح

2

بعث صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ن��واف األحمد،
ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا
أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا
الصديقة ،عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى
العيد الوطني لبالده ،متمنيا
سموه لفخامته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث سمو ن��ائ��ب األمير
وول���ي العهد الشيخ مشعل
األح��م��د ب��ب��رق��ي��ة تهنئة إل��ى
الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس
ج��م��ه��وري��ة غ��ان��ا ال��ص��دي��ق��ة،
ضمنها سموه خالص تهانيه
مبناسبة ذكرى العيد الوطني
لبالده ،راجيا سموه لفخامته
دوام الصحة والعافية .كما
بعث سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية
تهنئة مماثلة.
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أمير البالد يهنئ رئيس غانا
بالعيد الوطني لبالده

صحفي :إن البرنامج الذي سيبث في يومي اجلمعة والسبت
بعد نشرة التاسعة مساء سيسلط ال��ض��وء على أح��داث
األس��ب��وع املتعلقة مبتابعة ت��ط��ورات (كوفيد  )19وتلقي
املعلومات اخلاصة به من مصادرها الرسمية.
وأضافت م��راد أن البرنامج يهدف إلى إزال��ة اللبس لدى
املواطنني واملقيمني ودح��ض الشائعات التي واكبت قرارت

مجلس الوزراء األخيرة بشأن اإلجراءات االحترازية وتعاطي
أجهزة الدولة املعنية مع (كوفيد  .)19وأك��دت أن وزارة
اإلع�لام حريصة على التواصل مع اجلمهور عبر منصاتها
الرسمية لنقل تساؤالتهم واإلجابة عليها من قبل املتخصصني،
داعية اجلميع إلى االبتعاد عن الشائعات والتحقق من املعلومة
من مصدرها قبل نشرها.

alwasat.com.kw

رئيسة «العمل التطوعي» تضع جميع
إمكانيات املركز حتت تصرف مجلس الوزراء
أكدت رئيسة مركز العمل التطوعي
ال��ش��ي��خ��ة أم��ث��ال األح���م���د ،أن جميع
إمكانيات امل��رك��ز وجميع املتطوعني
ومنتسبي امل��رك��ز كافة حت��ت تصرف
مجلس ال�����وزراء واجل��ه��ات املعنية
ملواجهة م��ا مت��ر ب��ه ال��ب�لاد م��ن ظ��روف

استثنائية.
وش��ددت الشيخة أمثال األحمد في
تصريح لـ (كونا) أول أمس ،على أهمية
ودور الفرق التطوعية التي ساهمت
بشكل كبير خالل أزمة جائحة فيروس
كورونا املستجد.

وأع��رب��ت ع��ن ش��ك��ره��ا ل��ع��ط��اء كل
املتطوعني وجهودهم املبذولة في الفترة
السابقة مؤكدة أن جميع متطوعي املركز
كانوا وال يزالون على اهبة االستعداد
ملواجهة أي طارئ وهم يضعون انفسهم
في تصرف مجلس الوزراء.

الشيخة أمثال األحمد

سفير الكويت في البرازيل يقيم مأدبة
غداء على شرف الرئيس البرازيلي
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

الكويت تدين مواصلة امليليشيات
احلوثية استهداف املدنيني
واملناطق املدنية بالسعودية
أع��رب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة أول أم���س ،عن
إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات
مواصلة امليليشيات احلوثية ارتكاب جرائمها
عبر االستمرار في استهداف املدنيني واملناطق
املدنية في اململكة العربية السعودية الشقيقة
بإطالق الطائرات املسيرة املفخخة.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان لها :إن
اس��ت��م��رار ه��ذه اجل��رائ��م ي��ؤك��د مواصلة هذه
امليليشيات تصعيدها اخلطير وعزمها اإلضرار
بأمن اململكة العربية السعودية الشقيقة
وتقويضاستقرار املنطقة وحتديها للقانون

الدولي واإلنساني وجتاهلها للجهود الدولية
التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر
التوصل إل��ى ح��ل سياسي األم��ر ال��ذي يؤكد
احل��اج��ة امل��اس��ة إل��ى حت��رك املجتمع الدولي
السيما مجلس األمن للجم هذه اجلرائم ووضع
حد لها.
واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة
الكويت التام إل��ى جانب األش��ق��اء في اململكة
العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه
من إج��راءات للحفاظ على أمنها واستقرارها
وسيادتها.

أق���ام سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى
جمهورية البرازيل االحتادية ناصر
ردن املطيري مأدبة غداء باسم سفراء
دول مجلس التعاون اخلليجي على
ش���رف ال��رئ��ي��س ال��ب��رازي��ل��ي جايير
بولسونارو.
وذك��رت سفارة دول��ة الكويت في
بيان تلقت (كونا) نسخة منه أمس ،أن
السفير املطيري نقل للرئيس البرازيل
حتيات صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ومتنيات سموه
للبرازيل باملزيد من التقدم واالزدهار.
وأك����د ال��س��ف��ي��ر امل��ط��ي��ري خ�لال
املأدبة التي حضرها وزير العالقات
اخل���ارج���ي���ة ال��ب��رازي��ل��ي ارن��س��ت��و
اراووج����و وك��ب��ار املستشارين في
القصر الرئاسي على عمق العالقات
الكويتية البرازيلية.
م��ن جانب آخ��ر مت التطرق خالل
ال��ل��ق��اء إل���ى ال��ع�لاق��ات اخلليجية
البرازيلية وسبل تعزيزها في كافة
املجاالت خاصة في مجالي االقتصاد
واألمن الغذائي.
من جهته اشاد الرئيس البرازيلي
بالعالقات البرازيلية  -اخلليجية
واملستوى التي وصلت إليه ،مؤكدا
حرصه على تعزيزها والدفع بها الى
افاق اوسع.

سفير الكويت لدى البرازيل ناصر ردن املطيري والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

وزير البلدية :إزالة املعوقات
املتعلقة مبشروع مدينة «جنوب
سعد العبدالله» اإلسكاني
أك��د وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية ووزي��ر
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني
شايع الشايع أم��س ،ض��رورة إزال��ة املعوقات
املتعلقة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية اخلاصة مبشروع مدينة (جنوب سعد
العبدالله) اإلسكاني.
وأكد الشايع في بيان صحفي عقب اجتماعه
مب��دي��ر ع��ام (هيئة ال���زراع���ة) الشيخ محمد
اليوسف على ض��رورة معاجلة كل األم��ور ذات
الصلة بالقطاعات التابعة للهيئة وإنصاف
املوظفني.
وقال :إن االجتماع تطرق الى ضرورة تطوير
احل��دائ��ق بجميع احمل��اف��ظ��ات وال��س��ع��ي نحو
االستثمار بها لتحقيق ايراد للدولة دون املساس
بجيب امل��واط��ن ل��ك��ون احل��دائ��ق ملكية عامة
ومتنفسا للجميع م��ع احل���رص على تشديد
الرقابة على مرافقها حلمايتها من التلف وستكون
(حديقة الشهيد) منوذجا لها.
وأشار إلى حرصه على ضرورة التنسيق مع
الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية للنظر
في مدى اإلمكانية بالسماح لهواة صيد األسماك
بالصيد بجون الكويت وفق آلية حتددها اجلهات

الوزير شايع الشايع

املعنية دون الضرر بالثروة السمكية والبيئة
البحرية.
ولفت إل��ى حرصه على دع��م امل��ب��ادري��ن في
جميع املجاالت والقطاعات اخلاضعة إلشرافه
ومسؤولياته وذلك لتحقيق األهداف والطموحات
التي من شأنها تطوير البالد.

«املعلومات املدنية» حتدد مواعيد
العمل خالل فترة احلظر اجلزئي
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات املدنية مواعيد
استقبال املراجعني خالل فترة احلظر اجلزئي
الذي أقره مجلس الوزراء ابتدا ًء من اليوم األحد.
وقال املدير العام للهيئة مساعد العسعوسي
ف��ي تصريح صحفي أم���س :إن��ه مت ب��ن��اء على
ذل��ك حتديد مواعيد العمل الستقبال اجلمهور
الكرمي لتسجيل املعامالت التي تتطلب احلضور
الشخصي إلى مقر الهيئة والميكن إجنازها من
خالل املوقع اإللكتروني (أونالين).
وأوض��ح العسعوسي أن مواعيد العمل في
املبنى الرئيسي (جنوب السرة) مكتب تسجيل
املواطنني هي من الساعة التاسعة صباحا حتى
الواحدة ظهرا وبالنسبة ملكتب تسجيل الوافدين
من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا
وال��ت��وث��ي��ق��ات والتسجيل اخل���اص والتوقيع
اإللكتروني من الساعة التاسعة صباحا حتى
الواحدة ظهرا ،أما مكتب استالم البطاقات فمن

الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.
وبالنسبة ملبنى محافظة اجل��ه��راء مكتب
تسجيل املواطنني أف��اد ب��أن مواعيد العمل من
الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا
ومكتب استالم البطاقات من الساعة التاسعة
صباحا حتى الواحدة ظهرا.
وع����ن ف����رع م��ح��اف��ظ��ة األح���م���دي (ج��ن��وب
الصباحية) لفت إلى أن العمل في مكتب استالم
البطاقات يبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى
الواحدة ظهرا.
وح��ول املراكز اخلارجية أش��ار العسعوسي
إلى أن العمل يبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى
الواحدة ظهرا.
وأك��د ض��رورة حجز موعد للحضور وأن��ه لن
يتم استقبال أي مراجع ليس لديه موعد مسبق
ويتم حجز املواعيد عبر موقع الهيئة اإللكتروني
.Www.paci.gov.kw

سفير الكويت وسفراء دول اخلليج العربية مع الرئيس البرازيلي

«الداخلية» تستقبل طلبات عدم التعرض
من اجلهات احلكومية واخلاصة
أعلنت وزارة الداخلية أول أمس ،البدء
باستقبال طلبات تصريح عدم التعرض
م��ن اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات احلكومية
واخل��اص��ة التي تتطلب طبيعة عملها
التواجد ف��ي أم��اك��ن العمل أث��ن��اء فترة
احلظر اجلزئي التي تبدأ اليوم األحد.
وأوضحت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع�ل�ام األم��ن��ي ب��ال��وزارة ف��ي بيان،
أن (الداخلية) ب��دأت باستقبال طلبات
ش��رك��ات القطاع اخل��اص املعتمدة من
وزارة التجارة والتي تعمل في مجال
املواد الغذائية واالستهالكية والصيانة
واحلراسة والتي لها دور في استمرار
توفير اخل��دم��ات وامل����وارد الرئيسية
بالبالد.
وأش���ارت إل��ى أن ال��ق��رار ج��اء نظرا
للظروف االستثنائية التي متر بها البالد
وتنفيذا لقرارات مجلس ال��وزراء بفرض

وزارة الداخلية

حظر التجول اجل��زئ��ي ف��ي ال��ب�لاد وفي
إطار اجلهود واإلج��راءات التي تقوم بها

املؤسسة األمنية بالتعاون والتنسيق
مع اجلهات احلكومية املعنية “،علما أن

املوافقة مرهونة بإجراءات التدقيق من
قبل الوزارة”.
وأوض��ح��ت ان (ال��داخ��ل��ي��ة) ستكون
معنية ب��اس��ت��خ��راج ال��ت��ص��اري��ح وف��ق
الكشوفات املعتمدة واملرسلة إليها من قبل
اجلهات احلكومية ووزارات الدولة على
امييل وح��دة التصاريح األمنية (moi.
.)gov.kw@112curfew
وق���ال���ت :إن���ه ي��ت��ع�ين ع��ل��ى اجل��ه��ات
املسموح لها باستخراج تصاريح إرسال
الكشوفات اخل��اص��ة بطلب استخراج
تصاريح لألفراد وللمركبات إلى الوزارات
املعنية مبلف صيغة (أكسل) والتأكد من
صحة البيانات.
وأهابت باألخوة املواطنني واملقيمني
االلتزام بقرارات مجلس الوزراء اخلاصة
بتطبيق احلظر اجلزئي في البالد جتنبا
للوقوع حتت طائلة القانون.

