
أع��ل��ن وك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
عبدالعزيز شعيب اس��ت��م��رار حجز مواعيد 
اجلمعيات التعاونية عن طريق )الباركود( 
لالسواق املركزية والفروع خالل الفترة املقبلة، 
وذلك بعد وقف العمل بقرار احلظر الكلي والعمل 

بقرار احلظر اجلزئي.
وأوضح شعيب في تصريح صحفي أول أمس 
أن اجلمعيات التعاونية لن تستقبل روادها خالل 
فترة احلظر اجلزئي إال من خ��الل نظام حجز 
املواعيد )الباركود(، مشيراً إلى أنه مت التنسيق 
بني وزارة الشؤون ووزارة التجارة والصناعة 
واحت��اد اجلمعيات واجلهات ذات االختصاص 
لتستمر اجلمعيات التعاونية ف��ي استقبال 
املستهلكني خ��الل فترة احلظر اجلزئي بشكل 

منتظم.
وع��ن نظام عمل اجلمعيات التعاونية في 
املناطق التي تقرر عزلها مثل الفروانية وحولي 
وميدان حولي وخيطان، أكد شعيب أنها ستعمل 
أيضا بنظام حجز املواعيد املذكور حيث ستعمل 

األسواق املركزية على مدار 24 ساعة.

وبني أنه مت اإليعاز لكافة اجلمعيات بحيث 
يتم فتح ف��رع على األق��ل في كل قطعة لتلبية 
احتياجات املستهلكني ويكون التسوق في األفرع 

عن طريق حجز املواعيد.
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سمو األمير يعزي سلطان ُعمان 

بضحايا املنخفض املداري في »ظفار«
بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه جاللة 
ال��س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب���ن ط���ارق 
املعظم سلطان ُعمان الشقيقة، 
عبر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه 
جل��الل��ت��ه وألس�����ر ض��ح��اي��ا 
املنخفض امل���داري، ال��ذي وقع 
على محافظة ظ��ف��ار وأسفر 
عن سقوط ع��دد من الضحايا 
وامل��ص��اب��ني وت��دم��ي��ر ع��دد من 

املرافق العامة واملمتلكات.
 سائال سموه ال��ب��اري جل 
وعال أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته 
وأن مين على املصابني بسرعة 
الشفاء، وأن ميكن املسؤولني 
ف��ي البلد الشقيق م��ن جت��اوز 

آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
ت��ع��زي��ة إل����ى أخ���ي���ه ج��الل��ة 
ال��س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب���ن ط���ارق 
املعظم سلطان ُعمان الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص���ادق م��واس��ات��ه جلاللته 

وألس����ر ض��ح��اي��ا املنخفض 
املداري الذي وقع على محافظة 
ظفار، راجيا سموه للضحايا 
ال��رح��م��ة وللمصابني سرعة 

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

ببرقية تعزية مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
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اجليش: قوة الواجب »سند« تعزل الفروانية 
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء

قوة الواجب »سند« تعزل الفروانية

»الشؤون«: استمرار التسوق في اجلمعيات التعاونية 
بنظام حجز املواعيد خالل احلظر اجلزئي

18 نقطة أمنية  »احلرس الوطني« ينتشر في 
بـ »خيطان« لتطبيق قرار العزل 

تسلمت ق��وات احل��رس الوطني الكويتي 18 
نقطة أمنية في منطقة خيطان لتطبيق قرار مجلس 
الوزراء بعزل املنطقة، وذلك بعد جناح قوة الواجب 
في تطبيق احلظر اجلزئي والشامل في اجلهراء، 
حيث يأتي ذلك في إط��ار التعاون والتنسيق مع 
وزارة الداخلية لتطبيق ق��رارات مجلس ال��وزراء 

ملواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأوض��ح احل��رس الوطني في بيان صحفي أن 
دوري��ات احلرس الوطني وفرقه األمنية بدأت في 
االنتشار مبداخل وم��خ��ارج خيطان من الساعة 
السادسة مساء السبت لبدء تطبيق إجراءات العزل 
التي تهدف الحتواء وباء كورونا املستجد )كوفيد 

.)19
وأض��اف البيان أنه منذ ان��دالع أزمة )كورونا( 
قررت القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني والشيخ 
مشعل األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني 
ومبتابعة من وكيل احلرس الفريق الركن مهندس 
هاشم الرفاعي وضع كافة إمكانات وقدرات احلرس 
حت��ت تصرف مجلس ال���وزراء ملعاونة وزارات 

وأجهزة الدولة في مواجهة األزمة.
ونقل البيان عن قائد احلماية والتعزيز العميد 
الركن حمد أحمد تأكيده استعداد ق��وات احلرس 
ال��وط��ن��ي لتطبيق ق���رار مجلس ال����وزراء بعزل 
بعض املناطق اإلضافية ف��ي ال��ب��الد مشيرا إلى 
امتالك احلرس وحدات تتلقى تدريبات على أعلى 
مستوى في الشقني العسكري واألمني بالتعاون 
م��ع املؤسسات العسكرية واألمنية ف��ي الداخل 

واخلارج.
ودعا العميد أحمد رجال قوة الواجب إلى اليقظة 
واالنتباه وااللتزام بالواجبات املكلفني بها لفرض 
السيطرة وهيبة القانون مع حسن التعامل مع 
اجل��م��ه��ور وجتسيد ال��ص��ورة امل��ش��رف��ة للحرس 
الوطني التي كرستها جهوده احلثيثة في مواجهة 

التفتيش على احلواجزهذه األزمة.

عمادي: »األوقاف« تبدأ جتهيز املساجد 
وفق اشتراطات اجلهات الصحية

أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الكويتية فريد عمادي أن الوزارة بدأت أمس األحد 
بتجهيز املساجد وفق االشتراطات التي قررتها 
اجلهات الصحية في البالد مبا يتوافق مع فتاوى 

هيئة اإلفتاء في الوزارة.
وقال عمادي في تصريح صحفي مساء أمس 
األول: إن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة 
الدفاع ستبدأ بتعقيم املساجد وتوفير املعقمات 
ليتم وضعها في مداخل املساجد وتوفير الكمامات 
للعاملني فيها وجتهيز مواضع الصالة لتحقيق 

التباعد بني املصلني.
وأوضح أن الوزارة ستقوم باإلعالن عن موعد 
افتتاح املساجد بعد توفير جميع االحتياجات 
واستكمال االشتراطات وذلك حفاظا على سالمة 

املصلني.

وأش����ار إل���ى أن���ه سيتم تعليق التعليمات 
واإلرشادات الضرورية في املساجد التي سيصدر 
بها ق��رار يوضح م��ا ينبغي التقيد ب��ه م��ن قبل 

العاملني فيها وكذلك املصلني.
وكان وزير العدل ووزير األوق��اف والشؤون 
اإلسالمية املستشار الدكتور فهد العفاسي أعلن 
اخلميس املاضي أن استئناف إقامة صالة اجلماعة 
في املساجد سيكون في مناطق السكن النموذجية 

فقط ودون صالة اجلمعة في املرحلة األولى.
وذكر العفاسي ل� )كونا( أنه عقب صدور قرار 
مجلس ال��وزراء باستئناف إقامة صالة اجلماعة 
ف��ي املساجد خ��الل املرحلة األول���ى م��ن العودة 
التدريجية سيتم حتديد تاريخ االستئناف بعد 
استكمال جتهيز امل��س��اج��د وف��ق االش��ت��راط��ات 

الصحية.
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أع�����ل�����ن اجل���ي���ش 
الكويتي أم��س األح��د 
أن قوة الواجب )سند( 
التابعة له قامت بعزل 
منطقة ال��ف��روان��ي��ة، 
وذل��ك تنفيذا لقرارات 
مجلس ال��وزراء بشأن 
العزل املناطقي التام 
ع��ل��ى ب��ع��ض املناطق 
اجل��دي��دة ف��ي ال��ب��الد، 
ولدعم وإسناد جهود 

وزارة الداخلية.
وذك�����رت م��دي��ري��ة 
ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
ب��اجل��ي��ش ف���ي ب��ي��ان 
صحفي أن قوة الواجب 
مت تشكيلها لتقدمي 
مهام اإلسناد والدعم 
مل��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات 
الرسمية بالدولة مع 
الظروف الراهنة التي 
متر بها البالد ملواجهة 
ج���ائ���ح���ة ف���ي���روس 
ك����ورون����ا امل��س��ت��ج��د 

التفتيش على تصاريح عدم التعرض)كوفيد - 19(.

جانب من عملية انتشار قوات احلرس الوطني مبنطقة خيطان لتطبيق قرار العزل

 454 »احملاسبة« يوافق على 
883 مليون دينار موضوعًا بقيمة 

أعلن ديوان احملاسبة الكويتي موافقته على 454 
موضوعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 883 مليون 
دينار كويتي )نحو 8ر2 مليار دوالر أمريكي( وذلك 

خالل الفترة من 12 مارس املاضي وحتى اآلن.
وق��ال��ت مدقق أول ف��ي إدارة الرقابة املسبقة 
للشؤون االجتماعية بالديوان فاطمة درويش في 
بيان ل� )كونا( أول أم��س: إن فريق عمل متابعة 
احل��االت الطارئة قام خالل الفترة املذكورة أعاله 

بإبداء الرأي في 658 موضوعا.
وأوضحت دروي��ش أن املوضوعات التي متت 
املوافقة عليها تضمنت تعاقدات ميتد تنفيذها لعدة 
سنوات مالية.وأضافت أن أعمال الرقابة املسبقة 
لبعض املوضوعات التي متت دراستها وبحثها 
أسفرت عن حتقيق وف��ر مباشر للخزانة العامة 
للدولة بقيمة تقارب 30 مليون دينار )نحو 96 
مليون دوالر(. وذك��رت أن املوضوعات املرتبطة 

ارتباطا مباشرا مبكافحة تداعيات أزمة )كورونا( 
التي جتتاح البالد مثلت نسبة 57 في املئة من 
إجمالي قيمة املوضوعات املعروضة خالل الفترة 
املذكورة بقيمة إجمالية مقدارها 377 مليون دينار 

)نحو 2ر1 مليار دوالر( ولعدد 226 موضوعاً.
وبينت أن تلك املوضوعات املعروضة تخص 
كال من وزارة الصحة ووزارة املالية ووزارة الدفاع 
ومجلس ال����وزراء، مشيرة إل��ى أن��ه ك��ان ل��وزارة 
الصحة النصيب األكبر منها بنسبة 50 في املئة 
بقيمة 187 مليون دينار )نحو 599 مليون دوالر( 

وتضمنت 142 موضوعاً.
وأف��ادت أن املوضوعات الطارئة األخ��رى هي 
لألعمال احليوية التي ك��ان الب��د من استمرارها 
لضمان اس��ت��دام��ة األع��م��ال ف��ي ال��ب��الد مثل عقود 
اخلدمات والتشغيل والصيانة والنظافة للمرافق 

واملنشآت بالدولة.


