
استقبلت قيادة احلرس الوطني أمس االثنني 
ع��ددا م��ن املتطوعني م��ن املتقاعدين واملنتهية 
خدماتهم في احلرس لالستفادة من خبراتهم في 
ظل الظروف الراهنة التي تعيشها دولة الكويت 
وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع الوطني 

في وزارة الداخلية.
ويأتي هذا االستقبال بناء على رغبة املتطوعني 
في القيام بواجباتهم جتاه وطنهم الكويت في 
مواجهة أزمة فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 

.)19
وقال املعاون للشؤون املالية وإدارة املوارد 
العميد ري��اض محمد ط���واري للصحفيني: إن 
املتطوعني سيخضعون للفحوصات الطبية 
في مديرية اخلدمات الطبية للتأكد من حالتهم 
الصحية وجاهزيتهم لتولي املهام والواجبات، 

باإلضافة إلى إبالغهم بالتعليمات التي تؤهلهم 
ألداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار.

وأعرب عن شكره للمتطوعني على مبادرتهم 
مب��د ي��د امل��س��اع��دة »وت��وظ��ي��ف خبراتهم التي 
اكتسبوها في سنوات العمل باحلرس الوطني 

ملساعدة إخوانهم«.
وأك��د العميد ط��واري ترحيب القيادة العليا 
للحرس الوطني بهم وتقديرها ملبادرتهم التي 
تنم عن نواياهم الصادقة في خدمة وطنهم مبثل 

هذه الظروف.
م��ن جانبهم أع���رب ع��دد م��ن املتطوعني عن 
سعادتهم بالتطوع واالنضمام إل��ى إخوانهم 
باحلرس الوطني خلدمة الوطن واملساعدة في 
جتاوز الكويت الغالية أزمة فيروس )كورونا( 

بكل تبعاتها.

»الصحة العاملية« تّثمن الدعم الكويتي للمرافق الطبية في اليمن
ثمنت منظمة الصحة العاملية أول أمس الدعم السخي 

الذي تقدمه دولة الكويت للقطاع الصحي في اليمن.
وقال مكتب املنظمة في بيان: إن الدعم السخي املقدم 

م��ن دول��ة الكويت ساعد منظمة الصحة العاملية في 
احلفاظ على تشغيل املرافق الصحية في اليمن لتوفير 

خدمات الرعاية الصحية على كافة املستويات«.

وأضافت البيان أن الدعم الكويتي يشمل 109 مرفقاً 
صحياً في جميع أنحاء  اليمن من خالل تقدمي األدوي��ة 

واملياه والوقود.

2
وزير اخلارجية يبحث مع نظيره 

النيبالي ترحيل عمالة بالده 
املخالفة  في الكويت

أج����رى وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
الكويتي الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد ات��ص��االً هاتفيا 
أمس االثنني مع وزير خارجية 
جمهورية نيبال الدميقراطية 
االحت��ادي��ة الصديقة براديب 
جوالي تناول خالله موضوع 
ت��رح��ي��ل ال��ع��م��ال��ة النيبالية 
املخالفة لقانون اإلقامة واملقيمة 
بصورة غير قانونية في دولة 

الكويت إلى وطنهم.
وذك���رت وزارة اخلارجية 
في بيان صحفي أنه مت أيضاً 
بحث مجمل العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين الصديقني 
وأطر تعزيز التعاون املشترك 
نحو مواجهة تداعيات جائحة 
ف���ي���روس ك���ورون���ا املستجد 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد)كوفيد19-(.

إلى املتطوعني املتقاعدين العميد رياض محمد طواري متحدثاً 

alwasat.com.kw

»األوقاف« تعلن آلية استئناف أداء صالة اجلماعة 
في بعض املساجد عدا اجلمعة

»احلرس الوطني« يستقبل 
مجموعة من موظفيه القدامى 
املتطوعني في مواجهة »كورونا«

تفقد عددًا من املناطق املعزولة احترازيًا 

وكيل »الداخلية«: تطبيق القانون بكل حزم وشدة 
في حق مخالفي قرارات مجلس الوزراء

قام وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق 
عصام النهام مساء أمس األول بجولة تفقدية 
ميدانية شملت ع���ددا م��ن املناطق السكنية 
املعزولة احترازيا ضمن إج���راءات مجابهة 
انتشار عدوى فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

.)19
وش��دد الفريق النهام خ��الل اجل��ول��ة التي 
شملت مناطق خيطان والفروانية وحولي 
على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وشدة 
في حق مخالفي ق��رارات مجلس ال��وزراء ذات 
الصلة مبواجهة ال��وب��اء م��ع التعامل بسعة 
صدر مع امللتزمني وذلك بحسب بيان صادر عن 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 

الداخلية.
ووجه بضرورة العمل بروح الفريق الواحد 
لتحقيق الغايات املنشودة وحماية املنظومة 
الصحية في البالد، مشددا على أهمية اليقظة 

والتفاني في أداء الواجب.
ونقل للجميع حتيات وتقدير نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية وزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس ال���وزراء أن��س الصالح على 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ف��ي تنفيذ ق���رارات مجلس 
ال���وزراء والسلطات الصحية، مثمنا جهود 
منتسبي الوزارة في حتقيق األمن واآلمان وبث 

الطمأنينة في نفوس املواطنني واملقيمني.
ووف��ق��ا للبيان تفقد النهام م��ق��ار النقاط 
واملفارز األمنية في منطقة حولي، حيث استمع 
من القيادات األمنية امليدانية لإلجراءات التي 
يتم تنفيذها لتطبيق قرار العزل للحفاظ على 

الصحة املجتمعية.
وخالل تفقده منطقة خيطان، التي يشرف 
على إج���راءات عزلها احل��رس الوطني اطلع 
النهام على النقاط األمنية وتابع إج��راءات 
التفتيش على الشاحنات واملركبات، كما استمع 
من القيادات األمنية إلى اخلطط وآليات تطبيق 

القرارات املعنية.
وأث��ن��اء تفقده النقاط األمنية ف��ي منطقة 
الفروانية والتي تشرف عليها وزارة الدفاع 
أش��اد وكيل وزارة الداخلية ب��ال��دور البارز 
للجهات األمنية والعسكرية ف��ي التصدي 
جلائحة )كوفيد - 19( والتنسيق والتعاون 
املشترك بغية حتقيق األهداف املنشودة.ورافق 
النهام خالل اجلولة الوكيل املساعد لشؤون 
املرور والعمليات بوزارة الداخلية اللواء جمال 
الصايغ والوكيل املساعد لشؤون األمن العام 

اللواء فراج الزعبي. 

الفريق عصام النهام خالل جولته التفقدية

أصدر وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار الدكتور فهد العفاسي أول أمس قراراً وزارياً 
يتم مبوجبه رفع اإليقاف املؤقت عن أداء صالة اجلماعة 
واستئنافها في »بعض« املساجد عدا صالة اجلمعة 

وسط اشتراطات تستهدف احلفاظ على صحة روادها.
وسيحدد الحقا موعد فتح تلك املساجد وذل��ك بعد 
اكتمال جهوزيتها وتعقيمها وفقا الشتراطات السلطات 
الصحية ف��ي ض��وء انتشار ع��دوى ف��ي��روس كورونا 

املستجد )كوفيد 19(.
ون��ص القرار ال���وزاري ال��ذي حمل الرقم 69 لسنة 
2020 على رفع اإليقاف املؤقت عن أداء صالة اجلماعة 
في عدد 906 مساجد من املوجودة في مناطق السكن 
النموذجي ك� »مرحلة أول��ى« مع استمرار إغالق كافة 

املساجد املوجودة في عموم البالد حتى إشعار آخر.
وبحسب ال��ق��رار سيستمر إغ���الق امل��س��اج��د ذات 
الكثافة العالية السيما تلك املوجودة في الضواحي 
السكنية وباملناطق التجارية واالستثمارية والسكن 
اخلاص وكذلك املصليات ومساجد الشبرات )الكيربي( 
واملوجودة في املناطق الصناعية واحلرفية والزراعية 

والشاليهات ومحطات ال��وق��ود وكذلك امل��وج��ودة على 
الطرق السريعة وباحلدائق العامة واألس��واق وأيضا 

مصليات النساء.
ومب��وج��ب ال��ق��رار ال���وزاري مينع استخدام مكتبات 
املساجد ودورات املياه وبرادات املياه فضال عن استمرار 
إيقاف إلقاء الدروس واحللقات وجميع األنشطة األخرى 

فيها.
ودعا القرار العاملني في املساجد املشمولة بقرار رفع 
اإليقاف املؤقت إلى فتح أبوابها أم��ام املصلني قبل رفع 
اآلذان بخمس دقائق وإغالقها بعد أداء صالة اجلماعة 
بعشر دقائق على أن يؤذن إلقامة الصالة خالل خمس 

دقائق فقط وعدم اإلطالة فيها مبا ال يخل بأركانها.

ووفقا للقرار يتحتم على العاملني في املساجد املشار 
إليها آنفا تنظيم عملية دخول وخ��روج املصلني ووضع 
عالمات أرضية حتدد مكان كل مصل وآخر مبسافة ال تقل 
عن متر ونصف املتر فضال عن ترك فراع مبقدار صف بني 

كل صفني من املصلني.
وأشار القرار الوزاري إلى ضرورة اإلبقاء على  أبواب 
املساجد مفتوحة أثناء دخ��ول وخ��روج املصلني وذلك 

لتجنب ملس مقابض األبواب وتعقيمها باستمرار.
وحث القرار األئمة على تذكير رواد املسجد باشتراطات 
السالمة الصحية والوقائية مع ضرورة االلتزام بضرورة 
التباعد اجلسدي والتنبيه على من تظهر عليهم أعراض 
امل��رض بعدم احلضور إل��ى املسجد حرصا على سالمة 

اجلميع.
ومب���وج���ب ال���ق���رار ي��ت��م ج��م��ع األدوات امل��ع��دن��ي��ة 
والبالستيكية التي تساعد املصلني في لبس األحذية 
ومنع استخدامها وتعقيم الكراسي املستعملة في املسجد 

بعد كل صالة.
وأهاب قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية برواد 
املسجد التقيد بالوضوء في املنزل مع اصطحاب سجادة 
خاصة للصالة عليها وعدم تركها في املسجد مع ضرورة 
التقيد بارتداء الكمام قبل دخول املسجد حتى املغادرة 
مع احلفاظ على تعقيم اليد باستمرار وجتنب مصافحة 

الغير.
ومنع ال��ق��رار املصابني بفيروس ك��ورون��ا املستجد 
)كوفيد 19( أو املخالطني لهم من دخول املسجد وكذلك 
اخلاضعني إلى قرار السلطات الصحية باحلجر الصحي 
سواء املؤسسي أو املنزلي وكذلك من هم دون سن ال15، 
مشيرا إلى ضرورة مغادرة املصلني املسجد فور االنتهاء 
من أداء الصالة دون تزاحم على األبواب مع ترك مسافة 

مناسبة.
 ووفقا للقرار إذا اشتبه العاملون في املسجد في إصابة 
أحد املصلني أو العاملني بالفيروس املستجد وجب عليهم 

إبالغ اجلهات الصحية املختصة فورا.
وذك��ر القرار بالفتوى الصادرة عن هيئة اإلفتاء في 
وزارة )األوقاف( بجواز منع حضور صالة اجلماعة لكل 
من يعاني ضعف املناعة أو من أمراض مزمنة مثل الربو 
والضغط والسكري وأمراض القلب واألمراض املصاحبة 
للشيخوخة وغيرها حماية لهم من اإلصابة باألمراض 

املعدية.
ومب��وج��ب ال��ق��رار ف��إن ك��ل م��ن يخالف التعليمات 
والشروط يعرض نفسه للمساءلة القانونية وأن��ه في 
حال عدم التزام املصلني ب��اإلج��راءات املنصوص عليها 

سيتم إعادة إغالق املسجد حفاظا على سالمة اجلميع.

د. فهد العفاسي

النهام يستمع إلى شرح عن اإلجراءات التي يتم تنفيذها لتطبيق قرار العزل 

جانب من املتطوعني

أك��د وكيل وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
عبدالعزيز شعيب أمس االثنني أن الوزارة 
قامت بتسليم أكثر م��ن 12 مليون كمام 
خالل املوعد املتفق عليه الحتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية ليقوم بتوزيعها 

على التعاونيات بسعر 90 فلسا للمستهلك.
وأش��ار شعيب في تصريح صحفي إلى 
اجلهود التي بذلتها ال���وزارة لتنفيذ قرار 

مجلس ال���وزراء بشأن تسلم )ال��ش��ؤون( 
كمامات طبية من وزارة الصحة لتوزيعها 
على اجلمعيات التعاونية على أال يتجاوز 

سعر الكمام الواحد 100 فلس.
وأوضح انه بعد جوالت ميدانية شملت 
املصانع احمللية لدراسة وحتديد سعر البيع 
وبالتنسيق مع وزارة الصحة واجلهات ذات 
االختصاص مت االتفاق على حتديد سعر 

بيع الكمام ب�90 فلسا والعلبة )50 كماما( 
ب5ر4 دينار على أن ي��ؤول الدخل للجنة 
املشروعات التعاونية الوطنية التابعة ل� 

)الشؤون( طبقا لقرار مجلس الوزراء.
وأف����اد أن���ه مت التنسيق م��ع الشركة 
الكويتية للتموين ملعرفة كمية الكمامات 
املتوفرة لديها ومصدرها كما متت مخاطبة 
الهيئة العامة للصناعة ملعرفة عدد املصانع 

احمللية املنتجة للكمامات مع حتديد الوقت 
الزمني لإلنتاج وحجم اإلنتاج اليومي.

وأع��رب الوكيل شعيب عن الشكر لكافة 
اإلط���راف التي ساهمت في عملية استالم 
وت��س��ل��ي��م ال��ك��م��ام��ات وخ��اص��ة ال��ش��رك��ة 
الكويتية للتموين التي وف��رت شاحنات 
نقل من مخازنها للمخازن التابعة الحتاد 

عبدالعزيز شعيباجلمعيات.

90 فلسًا للكمام الواحد 12 مليون كمام على »التعاونيات« بسعر    »الشؤون« توزع 
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