
ق��ام وكيل وزارة الداخلية الكويتية 
نائب رئيس اللجنة العليا للدفاع املدني 
الفريق عصام النهام مساء أم��س األول 
بجولة ميدانية على منطقتي جليب 
الشيوخ واملهبولة املعزولتني احترازيا 
ب��ق��رار م��ن مجلس ال����وزراء ب��ه��دف منع 
انتشار عدوى فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد 19( تفقد خاللها النقاط األمنية 

املتواجدة على مداخل ومخارج املنطقتني.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني في بيان إن جولة الفرق النهام 
جاءت في إطار متابعة اإلجراءات األمنية 

واالحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة 
الداخلية للحد م��ن تداعيات الفيروس 
املستجد والوقوف على آخر املستجدات 

في تطبيق العزل للمنطقتني.
ووف��ق��ا للبيان ن��ق��ل ال��ف��ري��ق النهام 
إل��ى ال��ق��ي��ادات األمنية امليدانية حتيات 
وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة العليا للدفاع املدني 

أنس الصالح.
واستمع النهام ل��إج��راءات املتخذة 
بشأن عزل )جليب الشيوخ( و)املهبولة( 

مشددا على أهمية تطبيق القانون بكل 
ح��زم جت��اه املخالفني فضال عن التعامل 

اإلنساني والراقي مع امللتزمني بالقرار.
وأع��رب عن الشكر لرجال األمن الذين 
يبذلون الغالي والنفيس في سبيل احلفاظ 
على الصحة املجتمعية مطالبا إياهم 
مبزيد من العمل والعطاء من أجل حماية 

صحة املواطن واملقيم.
وشدد على أهمية يقظة وتفاني رجال 
األمن في أداء الواجب مطالبا إياهم بسعة 
الصدر والتعامل اإلنساني ال��راق��ي كما 
التقى الفريق النهام بعدد م��ن الطلبة 

الضباط بأكادميية سعد العبدالله للعلوم 
األمنية في يومهم األول حيث مت توزيعهم 
على عدد من النقاط األمنية ملساندة رجال 

األمن.
وفي السادس من أبريل اجل��اري قرر 
مجلس الوزراء الكويتي فرض عزلة تامة 
على منطقتي جليب الشيوخ واملهبولة 
أثناء فترة السماح بالتجول في البالد ملدة 
أسبوعني بغية فحص كل من يوجد فيهما 
وعالجهم حتى ال يؤثر انتشار فيروس 
ك��ورون��ا املستجد )كوفيد - 19( على 

املناطق األخرى في البالد.

أجرى وزير اخلارجية الكويتي الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد أمس اخلميس اتصاالً هاتفياً مع 
وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة 
سامح شكري حيث تطرق اجلانبان إلى التفاصيل 

املتعلقة بالعالقات األخوية التاريخية بني البلدين.
وأع����رب ال���وزي���ران ف��ي ه���ذا ال��ص��دد ع��ن ع��دم 
ارتياحهما ورفضهما التام للمحاوالت املسيئة 
والهادفة إلى املساس بهذه العالقات أو التطاول 
على مرتكزاتها، مؤكدين أن ما يجمع الشعبني 
من أواص��ر األخ��وة أقوى من أن تنال منه مثل هذه 
احمل��اوالت التي ال تعكس مشاعر األخ��وة واملصير 
املشترك بينهما. وتناول االتصال أيضاً اإلجراءات 
االحترازية التي تتخذ في كال البلدين معربني عن 
تفهمهما لتلك اإلج��راءات وأهمية االلتزام بها مبا 
يحقق مكافحة شاملة النتشار فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19( ويضمن السالمة للشعبني 

الشقيقني.

»السادس«  على  املسيلة  من  للقادم  العلوي  اجلسر  إغالق  الطرق«:  »هيئة 
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية أنه 
سيتم إغالق اجلسر العلوي للقادم من اجتاه املسيلة على 
الطريق الدائري السادس املؤدي إلى طريق امللك فيصل 

)طريق املطار 50( مؤقتاً.

وذك���رت الهيئة ف��ي بيان صحفي أم��س أن اإلغ��الق 
سيكون من فجر اجلمعة إلى فجر األحد 12 أبريل، وذلك 
الستكمال أعمال التوسعة التي تتم لهذا اجلسر ضمن 

أعمال مشروع الطريق الدائري 5ر6.

وأض��اف��ت أن على م��رت��ادي الطريق توخي احل��ذر 
واالل��ت��زام بالعالمات اإلرش��ادي��ة واستخدام االلتفاف 
العكسي املستحدث أعلى )جسر خيطان( للعودة إلى 

اجتاه املطار.
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وصول طائرة عسكرية كويتية من الصني محملة مبستلزمات طبية

أمير البالد يعزي رئيس 
هندوراس بوفاة الرئيس 

السابق رافانيل روميرو
بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
خ���وان أورالن�����دو هرنانديز 
رئيس جمهورية ه��ن��دوراس 
ال��ص��دي��ق��ة ع��ب��ر فيها سموه 
حفظه الله عن خالص تعازيه 
وص�����ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة 
رافانيل ليوناردو كاجيهاس 
روم���ي���رو ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق 
جلمهورية هندوراس، راجيا 
سموه لفخامته وأسرة الراحل 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
ت��ع��زي��ة إل���ى ال��رئ��ي��س خ��وان 
أورالن����دو ه��رن��ان��دي��ز رئيس 
جمهورية هندوراس الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص�����ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة 
رافانيل ليوناردو كاجيهاس 
روم���ي���رو ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق 

جلمهورية هندوراس.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمدببرقية تعزية مماثلة.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
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باملنطقة القاطنني  املواطنني  لتسوق  الشيوخ  جليب  جمعية  في   »4« قطعة  فرع  تخصص  »الشؤون« 

العقيل: توزيع سالل غذائية على سكان منطقتي
 »جليب الشيوخ« و»املهبولة« املعزولتني احترازيًا

أعلنت وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية 
ووزي���رة ال��دول��ة للشؤون االقتصادية 
الكويتية م��رمي العقيل أن )ال��ش��ؤون( 
ب���دأت ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل م��ن وزارات 
الداخلية واملالية والصحة ومع شركة 
مطاحن الدقيق واجلمعيات اخليرية 
بتوزيع سالل غذائية على القاطنني في 
منطقتي جنوب جليب الشيوخ واملهبولة 

املعزولتني احترازياً.
 وأوضحت العقيل في تصريح صحفي 
أم��س اخلميس أن ت��وزي��ع تلك السالل 
سيكون بشكل يومي بالتعاون مع الدفاع 
امل��دن��ي، مشيرة إل��ى أن عملية التوزيع 
شملت خمسة مواقع، فضال عن استمرار 
اجلمعيات التعاونية وفروعها تقدمي 
خدماتها بشكل طبيعي لتوفير كافة السلع 
الغذائية وغيرها من السلع االستهالكية 
لضمان تغطية كافة احتياجات املنطقتني.

وذكرت أن سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال���وزراء وج��ه بضرورة 
توفير متطلبات احلياة اليومية لقاطني 
املنطقتني بعد ص��دور ق��رار عزلهما الذي 
جاء تنفيذا لتعليمات السلطات الصحية 
في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد - 19(.
وتوجهت العقيل بالشكر إلى اجلهات 
احلكومية التي ساعدت في توزيع السالل 
الغذائية وتوصيلها إل��ى احملتاجني من 
قاطني املنطقتني، الف��ت��ة إل��ى أن هناك 
تنسيق كبير لضمان إي��ص��ال السالل 

الغذائية واملستلزمات االستهالكية خالل 
فترة العزل.

وكانت وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية 
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل ق��د أعلنت أول أم��س تخصيص 
فرع القطعة رقم 4 التابع جلمعية جليب 
الشيوخ التعاونية االستهالكية لتسوق 
املواطنني القاطنني باملنطقة مع استمرار 
خدمة التسوق اإللكتروني وذلك في إطار 
اإلجراءات املتخذة لتنظيم عملية التسوق 
في ضوء تفشي فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد 19(.
وق��ال��ت العقيل ف��ي تصريح صحفي 
إن��ه مت السماح للمواطنني القاطنني في 
منطقة جليب الشيوخ بالتسوق أيضا من 
جمعيتي )أشبيلية( و)عبدالله املبارك( 
التعاونيتني وذلك لتفادي خلق جتمعات 
ب��ش��ري��ة تنفيذا ل��ت��وص��ي��ات السلطات 

الصحية.
وأفادت أنه مت قصر التسوق في السوق 
املركزي جلمعية جليب الشيوخ إضافة 
إل��ى األس���واق امل��وازي��ة ف��ي املنطقة على 
قاطنيها من املقيمني نظرا إل��ى تعدادهم 

الكبير.

وأش��ارت إلى احل��رص على توفير كل 
االحتياجات والسلع األساسية جلميع 
املواطنني واملقيمني ال سيما خ��الل فترة 
ال��ع��زل املناطقي امل��ف��روض حاليا على 
)جليب الشيوخ( و)املهبولة( احترازيا من 

تفشي عدوى الفيروس املستجد.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في 
ال27 من مارس املاضي قرارا وزاريا يتم 
مبوجبه تنظيم آلية البيع في اجلمعيات 
التعاونية نص في مادته األولى على أنه 
» ال يجوز للجمعيات التعاونية البيع إال 

لسكان املنطقة منهم املواطنني واملقيمني«.
وأوضحت الوزارة أن املادة الثانية من 
القرار فوضت لرئيس احت��اد اجلمعيات 
التعاونية حتديد اجلمعيات الستقبال 
املستهلكني ال��ذي��ن الحت��ت��وي مناطقهم 

السكنية على اجلمعيات.
وفي السادس من أبريل اجل��اري قرر 
مجلس الوزراء الكويتي فرض عزلة تامة 
على منطقتي جليب الشيوخ واملهبولة 
أثناء فترة السماح بالتجول في البالد ملدة 
أسبوعني بغية فحص كل من يوجد فيهما 
وعالجهم حتى ال يؤثر انتشار فيروس 

)كورونا( على املناطق األخرى في البالد. 

مرمي العقيل

جانب من جولة الفريق عصام النهام في منطقة جليب الشيوخ

أكدا رفضهما للمحاوالت املسيئة الهادفة إلى املساس بها

 وزير اخلارجية بحث مع نظيره 
املصري هاتفيًا العالقات الثنائية

الواجب  أداء  في  األمن  رجال  وتفاني  يقظة  أهمية  على  شدد 

وكيل »الداخلية« يتفقد نقاط أمنية 
في »جليب الشيوخ« و»املهبولة« 

وصول طائرة عسكرية كويتية 
من الصني محملة مبستلزمات طبية

أعلنت وزارة ال��دف��اع الكويتية عن وصول 
طائرة تابعة للقوة اجلوية الكويتية قادمة من 
جمهورية الصني الشعبية أول أم��س محملة 
باملعدات واألج��ه��زة الطبية ال��الزم��ة للظروف 

الصحية التي متر بها البالد.
وذكرت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة ب��ال��وزارة في بيان صحفي إن الطائرة 
وصلت بعد رحلة دام��ت 41 ساعة من العمل 
املتواصل وهي الرحلة السابعة للقوة اجلوية 

ضمن رح��الت اإلج��الء والشحن التي تقوم بها 
بهدف تقدمي الدعم اللوجستي ملختلف اجلهات 

الرسمية في الدولة.
وأض��اف��ت أن ال��رح��ل��ة ت��أت��ي ضمن سلسلة 
اجلهود واملهام التي تقوم بها وزارة الدفاع في 
تعاونها وتنسيقها ال��دائ��م مع وزارة الصحة 
بهدف توفير مختلف املعدات واألجهزة الطبية 
الالزمة ملثل هذه الظروف الصحية التي متر بها 

النهام يتفقد منطقة املهبولةالبالد والعالم أجمع.

جانب من املستلزمات الطبية والوقائية احململة على الطائرة العسكرية الكويتية


