«اإلعالم» تنعي املخرج مشعل اخللف

نعت وزارة اإلع�لام الكويتية املخرج التلفزيوني
ورئيس قسم اإلع���داد واإلخ���راج بقناة (العربي) في
تلفزيون الكويت ،املغفورله ب��إذن الله تعالى مشعل
اخللف ،الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.
ونقلت املتحدث الرسمي ل��وزارة اإلع�لام أن��وار مراد

2

في تصريح صحفي أمس ،تعازي وزير اإلعالم ووزير
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري ومواساته
إلى ذوي الفقيد واألسرة اإلعالمية بقوله“ :إن الوزارة
فقدت ك��ف��اءة وطنية معطاءة” ،داع��ي��اً امل��ول��ى القدير
أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذوي���ه الصبر

والسلوان.
وذكرت املتحدث الرسمي أن الراحل يعد من املبدعني
في عملهم ويسجل له مساهماته الفاعلة بتلفزيون دولة
الكويت إل��ى جانب زمالئه الذين يشهدون له بحسن
اخللق وطيب التعامل واإلخالص بالعمل.
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أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد والعلي والصالح

 ..وسموه يستقبل الشيخ حمد جابر العلي

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

صباح أم��س ،سمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األحمد .كما استقبل سموه ،رئيس

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن���واف األح��م��د ،بقصر السيف

مجلس األم��ة م��رزوق الغامن .واستقبل
سموه ،سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس

مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس

ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد وبعض الوزراء

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،بقصر السيف صباح أمس ،رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن .كما استقبل

نائب رئيس احلرس الوطني
استقبل السفير التونسي

سمو ول��ي العهد ،سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد ،نائب رئيس

مجلس ال���وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ
حمد جابر العلي ،ونائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس

ال��وزراء أنس الصالح ،ووزير اخلارجية
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ،ووزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي.

محافظ «العاصمة» :إزالة مخالفات «سوق الصفافير» على وجه االستعجال

الشيخ أحمد النواف يستقبل سفير تونس الهاشمي عجيلي

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
ال��ن��واف ،ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس ال��وط��ن��ي ،في
دي��وان��ه بالرئاسة ال��ع��ام��ة للحرس الوطني
سفير اجلمهورية التونسية الشقيقة لدى دولة
الكويت الهاشمي عجيلي ،ومت خالل اللقاء بحث

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ورحب نائب رئيس احلرس الوطني بسفير
اجلمهورية التونسية الشقيقة ،م��ؤك��دا ً على
عمق العالقات بني دول��ة الكويت واجلمهورية
التونسية الشقيقة.

«املعلومات املدنية» و«تشجيع االستثمار»
توقعان مذكرة تفاهم للربط مع «هويتي»
محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد

جانب من حملة احملافظة إلزالة مخالفات محالت سوق الصفافير

على مخازن إط���ارات وزي��وت وأخشاب،
باإلضافة إلى سلندرات غاز ومواد سريعة
االشتعال ،باإلضافة إلى استغالل أسطح
أبنيتها في ممارسات تتسبب في كوارث في
كثي ٍر من األحيان” ،مشددا ً على “ضرورة
تطبيق إج��راءات األمن والسالمة في هذه
احملالت الورش في السوق ،باإلضافة إلى
إزالة جميع املخالفات في السوق على وجه
االستعجال”.
وذكر أنه “مت إتباع اإلجراءات القانونية
ملواجهة مخالفات هذه احمل�لات وال��ورش

وذلك عبر  4مراحل بدأت بإخطار مالكها
بإزالة مخالفاتها ،ثم إنذارهم وتنبيههم،
يلي ذل��ك وض��ع ملصقات بإغالقها لعدم
إزال���ة املخالفات ،ث��م منح مهلة  3أي��ام،
يعقبها إغالقها متاماً في حالة االستمرار
ف��ي ع��دم إزال���ة املخالفات ذات الصلة”،
مؤكدا ً أن “احملافظة لن تسمح باستمرار
هذه املخالفات على أي وضع من األوضاع
وستواجهها بكل حز ٍم مهما اقتضى األمر
بل وستعمل على تفعيل كافة اإلج��راءات
القانونية املطلوبة للقضاء عليها في أسرع

«كفو» ينظم فعالية للتعرف على استجابة
القطاع الثقافي جلائحة «كورونا»
نظم مشروع كفاءات الكويت لفرص
مستقبلية (ك��ف��و) ال��ت��اب��ع للديوان
األميري ،فعالية (ويبنار كفو للتعرف
على استجابة القطاع الثقافي جلائحة
كورونا في الكويت) بحضور مجموعة
من الكفاءات الوطنية الثقافية.
وقالت املدير التنفيذي للمشروع
الدكتورة فاطمة املوسوي في بيان
صحفي أمس :إن الفعالية التي أقيمت
أمس ج��اءت ضمن النسخة السنوية
الرابعة ملجتمع الثقافة والفنون وهو
أح��د مجتمعات امل��ش��روع الشبابي
السنوي املتعدد.
وأوضحت املوسوي أن املشاركني

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر
العلي .واستقبل سموه نائب رئيس

وسموه يستقبل بعض الوزراء

أكد قطع التيار الكهربائي بالكامل وإنذار جميع احملالت لوجود مخالفات جسيمة
أك��د محافظ العاصمة الشيخ طالل
اخلالد ،أن “قطع التيار الكهربائي بالكامل
ع��ن (س���وق ال��ص��ف��اف��ي��ر) ج���اء ك��إج��راء
ق��ان��ون��ي م��ن اجل��ه��ات املعنية ل��وج��ود
مخالفات جسيمة للمحالت وال��ورش
املوجودة مبا يُهدد األرواح واملمتلكات
ويتسبب بشك ٍل مستمر ف��ي ال��ك��وارث
وتهديد البيئة احمليطة” ،الفتاً إل��ى أن
“فريق الطوارئ لفرع بلدية احملافظة قام
بإنذار جميع احملالت ملمارستها مخالفات
واضحة منها استغالل املمرات في السوق
ألنشطة خاصة ،إلى جانب تسكير املمرات
الداخلية واخلارجية ألغ��راض مختلفة،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى مم��ارس��ة أن��ش��ط��ة غير
مذكورة في التراخيص املمنوحة لها”.
جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للمحافظ
اخلالد ،على هامش حملة احملافظة إلزالة
مخالفات محالت سوق الصفافير في منطقة
ش��رق الصناعية وذل��ك بحضور ك�� ٍل من
رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية احملافظة
زي��د العنزي ،وممثل ق��وة اإلط��ف��اء العام
املقدم علي بن حيدر ،باإلضافة إلى ممثل
وزارة الكهرباء وامل��اء ،رئيس الضبطية
القضائية املهندس أحمد الشمري.
وب�ّي� اخل��ال��د أن “كثيرا ً م��ن احمل�لات
نّ
وال���ورش امل��وج��ودة ف��ي ال��س��وق حتتوي

مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.

عرضوا جتاربهم وإجنازاتهم خالل
فترة (ك��ورون��ا) ،مبينة أن الروائي
واألديب األستاذ طالب الرفاعي افتتح
اجللسة باحلديث عن إص��داره حتت
ع��ن��وان (ل��ون ال��غ��د) ال��ذي ط��رح فيه
تساؤالً وجهه لألدباء العرب يتمثل
ب��ـ “ماذا تتوقع ان ي��ح��دث ف��ي عام
.”2021
وأش����ارت إل���ى أن ك��ات��ب��ة قصص
األط��ف��ال باسمة ال���وزان حتدثت عن
بعض الكتب ال��ت��ي ش��ارك��ت بها في
معرض الكويت االفتراضي للكتاب
مثل (أف��ك��ار تنتصر) و(أري���د غ��رة)
والعديد من القصص املفيدة لألطفال.

وأف����ادت ب���أن ال��ك��ات��ب��ة وامل��ؤل��ف��ة
استبرق أحمد احلاصلة على جوائز
ثقافية ش��ارك��ت م��ع مجموعة كتاب
بإصدار كتابني خالل فترة (كورونا)
حت���ت ع���ن���وان (ش���ه���ود م���ن أه��ل��ه��ا)
و(مرصد املتاهة).
وذك��رت أنه بإمكان جميع األف��راد
وال��ك��ف��اءات في التسجيل في منصة
(كفو) التي تعتبر املنصة الوطنية
األول���ى لعرض ال��ك��ف��اءات الشبابية
لتسهيل عملية البحث والتواصل
والتعاون فيما بينهم ،داعية إياهم إلى
االنضمام لفعاليات (كفو) القادمة.

وقت ممكن”.
وأش���ار إل��ى أن “التعاون مستمر بني
احملافظة واجلهات التنفيذية املعنية ممثلة
في وزارة الكهرباء وامل��اء ووزارة الدولة
لشؤون البلدية ،باإلضافة إلى قوة اإلطفاء
العام ملواصلة احلمالت التفتيشية على
السوق ومتابعة إزال��ة جميع املخالفات
بحزم” ،منوها ً بان “باستمرار االجتماعات
التنسيقية بالتعاون مع اجلهات املعنية
ملواجهة كافة املخالفات ومكافحة جميع
املظاهر السلبية في احملافظة”.

وق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل��دن��ي��ة وهيئة
تشجيع االستثمار املباشر أمس،
مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز
ال��ت��ع��اون وال��رب��ط امل��ب��اش��ر مع
منصة تطبيق (هويتي) ،وذلك
ف��ي إط���ار ال��ت��ع��اون ال��دائ��م بني
اجلهات احلكومية.
وت��ه��دف امل��ذك��رة أي��ض��اً إلى
تفعيل اخل��دم��ات اإللكترونية
وميكنة اإلجراءات الداخلية لدى
هيئة تشجيع االستثمار املباشر.
وعلى هامش توقيع مذكرة
التفاهم ،أش��اد امل��دي��ر ال��ع��ام لـ
(تشجيع االستثمار املباشر)
الشيخ الدكتور مشعل اجلابر
ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي ب���دور
(املعلومات املدنية) وحرصها
على تسخير إمكاناتها للجهات
احلكومية واخلاصة لالستفادة
من خدماتها اإللكترونية.
وأض����اف ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور
مشعل اجلابر ،أن هذه اخلطوة
ت��أت��ي استكماالً ملساعي هيئة
تشجيع االستثمار املباشر إلى

لقطة جماعية للمشاركني

الشيخ الدكتور مشعل اجلابر ومساعد العسعوسي خالل توقيع مذكرة

التحول الرقمي.
م��ن جانبه أك��د امل��دي��ر العام
لـ (املعلومات املدنية) مساعد
العسعوسي في تصريح مماثل:
ح��رص الهيئة على تسخير كل
إمكاناتها وخدماتها ووضعها
ف��ي م��ت��ن��اول مختلف اجل��ه��ات
احلكومية ومؤسسات القطاع
اخلاص.
وأض�������اف ال��ع��س��ع��وس��ي،
أن تطبيق (ه��وي��ت��ي) يعد من

التطبيقات املهمة بدولة الكويت
إلجن��از املعامالت كافة ال سيما
بعد اعتماده رسمياً من مجلس
ال��وزراء ،مبيناً أن هيئة تشجيع
االس��ت��ث��م��ار امل��ب��اش��ر م��ن أوائ��ل
اجلهات احلكومية التي تعتمد
على ه��ذا التطبيق .وأش��ار إلى
أن عدد مستخدمي التطبيق في
تزايد مستمر حيث وصل حتى
اآلن إل��ى أكثر م��ن 5ر 1مليون
مستخدم.

