سمو األمير ونائبه يهنئان املواطنني واملقيمني بعيد األضحى املبارك
نقل الديوان األميري إلى األخوة املواطنني وإلى
املقيمني في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وتهاني سمو نائب األمير
وول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد بعيد األضحى
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املبارك ومتنيات سموهما لهم أن يكون عيدا ً ينعم فيه
اجلميع باحملبة والهناء واألمن واألمان.
كما هنأ سموهما األمتني العربية واإلسالمية
بهذه املناسبة ويتضرعا إلى الله تعالى أن يعيده

على العالم أجمع بالطمأنينة واألم���ن والسالم
وأن يحفظ دول��ة الكويت وشعبها م��ن ك��ل سوء
ومكروه ويدمي عليها نعمة األمن واألمان والرخاء
واالزدهار.
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سموه استقبل الغامن وأعضاء مكتب مجلس األمة واخلالد وبعض الوزراء

نائب األمير :نتطلع إلى مزيد
من التعاون إلجناز التشريعات
 ..وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو نائب األمير يستقبل الغامن وأعضاء مكتب مجلس األمة

برهن على أصالة الشعب الكويتي
ونقاوة معدنه والتفافه حول قيادته،
ك��م��ا أش���اد س��م��وه مب��س��ي��رة املجلس
السيما ال��ت��ع��اون القائم ب�ين رئيس
مجلس األم���ة وس��م��و رئ��ي��س مجلس
ال��وزراء ،مشيدا ً مبا حققه املجلس من
إجنازات تشريعية ،متطلعا ً سموه إلى
مزيد من التعاون بني أعضاء املجلس
والرئاسة ومبا ينهي أعماله من إجناز
م��ا ه��و م��ط��روح على ج��دول أعماله.
منتهزا ً سموه ه��ذه املناسبة لتهنئة

استقبل سمو نائب األم��ي��ر وول��ي
العهد الشيخ ن���واف األح��م��د بقصر
السيف صباح أم��س رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغامن .واستقبل سمو
نائب األمير وولي العهد بقصر السيف
أم���س رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق
الغامن و أعضاء املجلس ،حيث طمأنهم
سموه على صحة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد .شاكرا ً
سموه ما أظهره املواطنون واملقيمون
من مشاعر صادقة جت��اه سموه مما

أع��ض��اء السلطتني بقرب حلول عيد
األضحى امل��ب��ارك ،وق��د أع��رب رئيس
وأعضاء هيئة مكتب املجلس عن بالغ
سرورهم مبا سمعوه من تطمني على
ص��ح��ة ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
معربني عن اعتزازهم بهذا اللقاء ومبا
استمعوا إليه من توجيهات سديدة
مؤكدين على عزمهم على مواصلة
مسؤولياتهم جتاه الوطن واملواطنني.
كما استقبل سمو ن��ائ��ب األمير
وولي العهد بقصر السيف أمس سمو

الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس
ال��وزراء .واستقبل سمو نائب األمير
وول���ي العهد ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال����وزراء ووزي���ر الداخلية ووزي��ر
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس
الصالح.
واستقبل سمو نائب األمير وولي
العهد وزي��ر الصحة الدكتور باسل
ال��ص��ب��اح .كما استقبل سمو نائب
األمير وول��ي العهد وزي��ر اخلارجية
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد.

ضمن االنتقال إلى املرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية

العفاسي« :األوقاف» تنسق مع اجلهات املعنية
للتسهيل على املصلني في أداء صالة عيد األضحى
قال وزير العدل وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية الكويتي املستشار الدكتور فهد
العفاسي أول أم��س :إن (األوق��اف) نسقت
م��ع مختلف اجل��ه��ات املعنية ف��ي ال��دول��ة
بغية التسهيل على املصلني في أداء صالة
عيد األضحى املبارك باملساجد واملصليات
اخلارجية احملددة سلفا في ضوء أزمة وباء
فيروس كورونا املستجد (كوفيد .)19
جاء ذلك في بيان صادر عن (األوق��اف)
عقب االجتماع التنسيقي لقطاع املساجد
ال��ذي ت��رأس��ه ال��وزي��ر العفاسي واستمع
خ�لال��ه إل��ى ش��رح وع���رض م��رئ��ي مفصل
ع��ن آل��ي��ة تطبيق االش��ت��راط��ات الصحية
وجتهيزات املساجد واملصليات اخلارجية
لضمان سالمة املصلني.
وأك��د ال��وزي��ر العفاسي بحسب البيان
أهمية قطاع املساجد ودوره ال��ب��ارز في
إي��ض��اح رس��ال��ة (األوق������اف) التوعوية

اإلرشادية وغرس القيم واملفاهيم اإلسالمية
الصحيحة لدى جميع فئات املجتمع.
وأش���اد ب���دور قياديي وم���دراء إدارات
املساجد وعملهم بروح الفريق الواحد ومبا
ق��ام��وا ب��ه م��ن ج��ه��ود واض��ح��ة وجن��اح��ات
مباركة بشهادة اآلخرين الستئناف أداء
صالة اجلماعة واجلمعة وفق اشتراطات
وتعليمات السلطات الصحية .وحضر
االجتماع وكيل وزارة (األوق����اف) فريد
عمادي ووكيل الوزارة لقطاع املساجد محمد
العليم.
وأعلنت (األوقاف) في  13يوليو اجلاري
رف��ع اإلي��ق��اف امل��ؤق��ت امل��ف��روض على أداء
صالة اجلمعة في املساجد  -منذ نحو أربعة
أشهر  -اعتبارا من يوم اجلمعة  17يوليو
وذلك بعد اتخاذها اإلج��راءات االحترازية
والوقائية م��ن انتشار ع��دوى الفيروس
املستجد.

د .فهد العفاسي

املنفوحي :فتح املجمعات التجارية
من العاشرة صباح ًا حتى الثامنة مساءً

أع��ل��ن امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية ال��ك��وي��ت أحمد
املنفوحي أمس األربعاء السماح بفتح املجمعات
التجارية من الساعة العاشرة صباحا حتى
الثامنة مساء عالوة على السماح بفتح األسواق
ال��غ��ذائ��ي��ة امل���وازي���ة وال��ت��ج��زئ��ة م��ن الساعة
السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة والنصف
مساء.
وقال املنفوحي في بيان صحفي :إن التغيير
بتوقيت السماح يأتي في إط��ار االنتقال من
املرحلة الثانية إلى الثالثة من مراحل العودة
التدريجية للحياة الطبيعية متاشيا مع قرار
مجلس الوزراء املتخذ في يوم اخلميس املاضي
اعتبارا من أمس الثالثاء.
وأض��اف أن��ه تقرر السماح بفتح األس��واق
الغذائية املوازية والتموينية ومحالت األغذية
وم��ح�لات التجزئة ال��ت��ي مت السماح لها في

بلدية «األحمدي» ترفع  9سيارات مهملة
وحترر  6مخالفات بائع متجول
كشفت إدارة العالقات العامة في
بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية
محافظة األح��م��دي تنفيذ ج��والت
ميدانية م��ن قبل املفتشني ملتابعة
م��س��ت��وى ال��ن��ظ��اف��ة بجميع مناطق
احملافظة ،فضالً عن التأكد من تطبيق
اإلش��ت��راط��ات الصحية باجلمعيات
مبنطقة العقيلة والتأكد من غسيل
وتعقيم احلاويات كأحد اإلج��راءات
اإلحترازية والوقائية للحد من إنتشار
ف��ي��روس ك��ورون��ا امل��س��ت��ج��د ،ورف��ع
السيارات املهملة بعد انتهاء الفترة
القانونية ل��وض��ع ملصق اإلن���ذار.
وأوض��ح��ت ادارة ال��ع�لاق��ات العامة
بأن ادارة النظافة العامة واشغاالت
الطرق بفرع بلدية محافظة األحمدي
ت��واص��ل جوالتها امليدانية م��ن قبل
مراكز النظافة العامة باملناطق التابعة
للمحافظة ،مشيرة إلى رفع  9سيارات
مهملة وس��ك��راب بعد إنتهاء الفترة
القانونية لوضع ملصق اإلنذار فضال
عن حترير 6مخالفات بائع متجول
و غسيل وتعقيم  10579حاوية
مختلفة األحجام وسالل متحركة ،إلى
جانب وضع  12ملصقا على سيارات
مهمله وأإلفراج عن  8سيارات.

رفع سيارة مهملة

و دع��ت إدارة ال��ع�لاق��ات العامة
امل��واط��ن�ين واملقيمني اإلت��ص��ال على
اخل���ط ال��س��اخ��ن  139ال���ذي يعمل

على م��دار الساعة أو التواصل عبر
ح��س��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة @kuwmun
مبواقع التواصل االجتماعي أو عبر

نائب األمير يستقبل أنس الصالح

ال��وات��س أب  24727732ف��ي حال
وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.

املرحلة الثانية بكل املناطق من الساعة السادسة
صباحا إلى الساعة الثامنة والنصف مساء.
ول��ف��ت إل��ى حظر استقبال رواد األس���واق
املسجلة ضمن برنامج حجز املواعيد اخلاص
ب���وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة ب���دون مواعيد
مسبقة واقتصار استقبالهم فقط وف��ق نظام
برنامج احلجز خالل فترة السماح املذكورة.
وأك��د املنفوحي على استمرار غلق أنشطة
الفنادق واملنتجعات مثل حمامات السباحة
وص����االت ال��ري��اض��ة وال��ص��ال��ون��ات وأم��اك��ن
اجللوس وما في حكمها.وشدد على التزام جميع
احملالت عند مزاولة نشاطها بكل االشتراطات
الصحية ال���واردة ب��ق��رارات وتعاميم وزارة
الصحة والبلدية واجلهات احلكومية املختصة
ال��ص��ادرة ف��ي ه��ذا ال��ش��أن جتنبا للمساءلة
القانونية وتطبيق العقوبات بحق املخالفني.

م .أحمد املنفوحي

تتضمن تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبائح

اخلرينج :بلدية الكويت وضعت خطة متكاملة
لتطبيق اللوائح واألنظمة خالل عيد األضحى
أعلنت بلدية الكويت أمس األربعاء عن وضع خطة
عمل مكثفة الستعدادات عيد األضحى املبارك تشمل
رصد القصابني اجلائلني في املناطق السكينة فضال عن
رصد محاصير األضاحي املخالفة.
وقال مدير إدارة النظافة العامة واشغاالت الطرق
بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد اخلرينج في بيان
صحفي صادر عن إدارة العالقات العامة في البلدية :إن
خطة العمل املتكاملة تشمل عدة محاور ترتكز على رصد
القصابني اجلائلني مبناطق السكن اخلاص السيما أنهم
ال يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من األمراض.
وأضاف اخلرينج أن الفرق الرقابية التابعة لالدارة
ستكثف عمليات رص��د محاصير األض��اح��ي املخالفة
مبناطق السكن اخلاص بعموم مناطق احملافظة فضال
عن التعامل مع الباعة اجلائلني الذي يستغلون فترة
األعياد.
وأش��ار إلى أن اخلطة تتضمن أيضا تكثيف أعمال
النظافة ورف��ع مخلفات الذبائح بناء على توجيهات
اإلدارة العليا في البلدية.
وأوض���ح أن��ه مت ازال���ة أرب��ع��ة محاصير أضاحي
مخالفة مبناطق السكن اخلاص في منطقتي العارضية
والفرودس فضال عن التعامل مع باعة جائلني مبنطقة
جليب الشيوخ.
وأش��ار إل��ى أن��ه مت التنبيه على املفتشني بتطبيق
لوائح وانظمة البلدية بكل حزم على املخالفني حرصا
من البلدية على صحة وسالمة اجلميع وجتنبا إلنتشار

سعد اخلرينج

فيروس كورونا املستجد (كوفيد .)19 -
ودعا اخلرينج اجلميع إلى عدم التعامل مع القصابني
اجلائلني لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من
األم��راض املعدية فضال عن عدم تقيدهم باالشتراطات
الصحية.
وش��دد على اجلميع ف��ي ح��ال رص��ده��م أي قصاب
جائل اب�لاغ البلدية ف��ورا من خالل تطبيق الواتساب
( )24727732أو عبر اخلط الساخن ( )139أو التوجه
ألقرب مركز نظافة وسيتم التعامل الفوري مع البالغ.

