
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني ب��وزارة الداخلية أن نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر الداخلية أنس 
ال��ص��ال��ح، أص��در ق���راراً يقضي بالسماح 
ملخالفي قانون اإلقامة مبغادرة البالد دون 
دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك 
دون حتمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران 
باإلضافة إلى إمكانية عودتهم للبالد مرة 

أخرى. 
وأوضحت اإلدارة أن هذا القرار يأتي في 
ظل الظروف االستثنائية التي متر بها البالد 
واإلج��راءات التي تتخذها ال��وزارة ملكافحة 
انتش��ار فيروس كورونا املستجد، وكذلك 
بسبب تراكم الغرامات املالية املترتبة على 

املخالفني لقانون اإلقامة.
 وأك���دت اإلدارة أن ق��رار ال��وزي��ر فيما 
يخص األش��خ��اص الذين يبدون رغبتهم 
في منحهم إقامة بالبالد واستعداداً لدفع 
الغرامة املقررة دون إحالتهم إلى جهات 
التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم 
ثم تسوية أوضاعهم متى ت��واف��رت فيهم 
ال��ش��روط امل��ق��ررة لإلقامة، على أن تشمل 
ال��ش��رائ��ح التالية فقط )زوج���ة امل��واط��ن 
الكويتي، وال���دي امل��واط��ن��ة الكويتية أو 
املواطن الكويتي من األجانب، أبناء وأزواج 
املواطنات الكويتيات من األجانب، املرأة 

األجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي، التي 
لديها أبناء في حضانتها، العمالة املنزلية، 
األجانب املخالفني لقانون إقامة األجانب 
واملتواجدين في البالد اعتباراً من تاريخ 

 .)2020/3/1
وقالت اإلدارة: إن الوزارة قامت بتجهيز 
أماكن إليواء املخالفني بعد إنهاء إجراءاتهم 
حتى موعد سفرهم ومغادرة البالد مزودة 
بوسائل احلياة الكرمية ووجبات غذائية 

ومشروبات مجانية. 
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية قد قامت 
بتخصيص أم��اك��ن الستقبال املخالفني 
لقانون اإلق��ام��ة لتسجيل الطلبات لديها 
مبنطق��ة الفروانية متهيداً للسماح لهم 
باملغادرة ابتداًء من يوم غد األربعاء املوافق 
2020/4/1 حتى 2020/4/30 وهي 

كالتالي: 
- استقبال املخالفني الرجال )محافظة 
الفروانية - مدرسة املثنى االبتدائية – 

للبنني( قطعة )1( شارع 122.
 استقبال املخالفني النساء (محافظة 
الفروانية - مدرسة الفروانية االبتدائية 

– للبنات( قطعة )1( شارع 76.
و سيبدأ استقبال املخالفني من الساعة 
الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً 

طوال أيام األسبوع.

ق��ام نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ووزي����ر ال��دول��ة 
لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
العليا للدفاع الوطني أنس الصالح 
مساء أمس األول بزيارة تفقدية إلى 
اح��دى النقاط األمنية ف��ي محافظة 

حولي.
وذك��رت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية في 
بيان صحفي إن الوزير الصالح اطلع 
خ��الل ال��زي��ارة على سير العمل في 
تطبيق احلظر اجلزئي وكيفية عمل 
النقاط األمنية واإلجراءات املتخذة مع 

مخالفي احلظر.
ونقل البيان ع��ن الصالح شكره 
وتقديره جلميع قطاعات ال���وزارة 
ومنتسبيها على اجلهود املبذولة في 
هذه الظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد في مكافحة انتشار فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد - 19(. 

»اإلطفاء« بدأت توصيل األدوية 
ملنازل  املرضى بجميع مناطق الكويت

بدأت اإلدارة العامة لالطفاء الكويتية أول أمس 
بتوصيل األدوي��ة الى منازل األشخاص الذين 
يعانون من أمراض مزمنة بجميع مناطق دولة 

الكويت وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
وذك��رت ادارة العالقات العامة واإلع���الم ب� 
)اإلطفاء( في بيان صحفي أن قيامها بهذه املهمة 

يأتي للحفاظ على سالمة امل��رض��ى م��ن خالل 
بقائهم في منازلهم واالل��ت��زام بعدم املخالطة 

والعزل للتخفيف على املستشفيات.
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مواعيد وأماكن استقبال املخالفني

دون دفع أي غرامات مالية مع إمكانية عودة املخالفني مرة أخرى 

ابتداء من الغد.. »الداخلية« متنح مخالفي
 اإلقامة  مهلة شهرًا  ملغادرة البالد 

»احلرس الوطني«: تطبيق التباعد 
الوظيفي احترازيًا من »كورونا« للحفاظ 

على منظومة القيادة والسيطرة
أوصت خلية إدارة األزمة الصحية الطارئة في 
احلرس الوطني برئاسة املعاون لإلسناد اإلداري 
بالتكليف العميد مهندس عصام نايف عصام 
بتطبيق التباعد الوظيفي للحفاظ على منظومة 
القيادة والسيطرة مبباركة كرمية من القيادة 
العليا للحرس الوطني وذلك ضمن اإلج��راءات 
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد 19(.

وقال العميد مهندس عصام نايف في تصريح 
صحفي أم��س االثنني إن اللجنة أوص��ت مبنع 
وج��ود القائد ومساعده على جميع املستويات 
الوظيفية وب��إجن��از املهام بأقل ع��دد من القوة 
إذ يتم تقسيم ال��ق��وة إل��ى مجموعات ال تلتقي 
مع بعضها وال يسمح بتجمع أكثر من خمسة 
أشخاص في مكان واح��د مع مراعاة إج��راءات 

السالمة والوقاية.

أكدت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
مواصلتها جهودها خلدمة الوطن 
وت��وزي��ع ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة على 
العمال في املدارس واملناطق السكنية 
ودعم األسر احملتاجة بالكويت حتت 
شعار )من أجل الكويت اقعد بالبيت( 
ملكافحة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 

)كوفيد - 19(.
وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الدكتور هالل الساير ل� )كونا( أمس 
االث��ن��ني: إن اجلمعية سطرت بفضل 
توجيهات صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد منوذجا فريدا 
في العمل اإلنساني، الفتا إلى ما قدمته 
اجلمعية من دعم كبير للعمالة واألسر 

احملتاجة في الكويت أخيراً.
وأضاف الساير أن اجلمعية وفرت 
1910 سالل غذائية حلراس املدارس 
في الكويت وأيضا ثالثة آالف سلة 
لعمال جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب و154 

سلة غذائية لعمال املقابر.

وذك��ر أن اجلمعية وزع��ت 22 ألف 
وجبة غذائية على العمال في مناطق 
صبحان وأمغرة وش��رق وبنيدالقار 
واملهبولة وسجلت 1500 متطوع 
ومتطوعة ي��ب��ذل��ون اجل��ه��د ف��ي مقر 
اجلمعية واحملاجر خلدمة املواطنني 
واملقيمني في الكويت معربا عن بالغ 

الشكر جلهودهم بشكل الفت.
وبني أن املتطوعني ميارسون عملهم 
إلى جانب اخوانهم في وزارة الصحة 
ب��احمل��اج��ر الصحية األرب��ع��ة وه��ي 
)اخليران( و)منتزه خليفة( و)منتزه 
الوطنية( و)منتجع اكوامارين( مشيدا 

بجهودهم خلدمة الوطن.
ودعا الساير القطاع اخلاص وجميع 
رج���ال األع��م��ال وال��ب��ن��وك واملجتمع 
امل��دن��ي ال��ى مساندة ال��دول��ة ف��ي دعم 
الفئات املتضررة من أزم��ة فيروس 
كورونا، مشيرا إلى أن الكويت تناولت 
إدارة األزم��ة باحترافية ومسؤولية 
عالية وحافظت على األرواح رغم كل 

األعباء.

عالية  ومسؤولية  باحترافية  األزمة  إدارة  تناولت  الكويت  الساير: 

»كورونا« ملكافحة  احملتاجة  األسر  ودعم  الوطن  خلدمة  متواصلة  جهود  الكويتي«..  األحمر  »الهالل 

رئيس د.هالل الساير خالل احلملة
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استمرار العمل بقسم حتقيق مخالفات مرور العاصمة تسهياًل على مالكي السيارات احملجوزة 

»الداخلية«: ضبط شخص خالف 
قرار حظر التجول قرب احملجر 
الصحي »فندق شاطئ الكوت«

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شخص 
قرب فندق شاطئ الكوت )أحد احملاجر الصحية( 
وأثناء فترة حظر التجول وذلك بعد محاولته 
الفرار هاربا ومالحقته من ال��دوري��ات األمنية 
هناك ومت��ت إحالته إل��ى جهات االختصاص 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان صحفي ل���الدارة 
العامة للعالقات واإلع��الم األمني أمس االثنني 
توضيحا ملقطع فيديو مت ت��داول��ه عبر بعض 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي ويتضمن قيام 
شخص مبخالفة قرار حظر التجول إنه مت رصده 
بالقرب من فندق شاطئ الكوت وعند محاوله 
ضبطه فر هاربا ومتت مالحقته من الدوريات 

األمنية وضبطه.

وأوضحت أنه بالتحقيق معه أدلى مبعلومات 
غير صحيحة ع��ن أس��ب��اب وج���وده ف��ي محل 
الواقعة ومتت إحالته إلى جهات االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وقد سجلت 

بحقة قضية اخلروج أثناء فترة حظر التجول.
من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 
استمرار العمل في قسم حتقيق مخالفات مرور 
محافظة العاصمة في فترة التعطيل لالفراج عن 
املركبات احملجوزة في الفترة الصباحية بعد دفع 
قيمة املخالفات املرورية واستالم أمر اإلفراج عن 

املركبة اعتبارا من أمس االثنني.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن ذلك 
يأتي تسهيال لإلجراءات على مالكي السيارات 

احملجوزة.

الوزير أنس الصالح خالل جولته التفقدية

»حولي« في  األمنية  النقاط  إحدى  يتفقد  الداخلية  وزير 

ت���ك���ال���ي���ف  دف��������ع  دون  ب������امل������غ������ادرة  ال�����س�����م�����اح 
ال�������س�������ف�������ر وت��������وف��������ي��������ر ت����������ذاك����������ر ال�������ط�������ي�������ران

الكرمية  احلياة  بوسائل  مزودة  سفرهم  موعد  حتى  إجراءاتهم  إنهاء  بعد  املخالفني  إليواء  أماكن  جتهيز 

سفير الصني: واثقون بأن 
الكويت ستنتصر على وباء 

كورونا في املستقبل القريب

أعرب سفير جمهورية الصني الشعبية لدى البالد 
لي مينغ قانغ عن التقدير لدعم دولة الكويت لبالده 
وتعاونها معها خصوصا منذ بدء أزمة تفشي وباء 
ف��ي��روس ك��م��ورون��ا املستجد )كوفيد 19(، مؤكدا 
الثقة بأن الكويت ستنتصر على الوباء في املستقبل 

القريب.
وقال السفير قانغ ل� )كونا( أمس االثنني إنه منذ 
تفشي هذا الوباء استمر الدعم واملساعدة بني البلدين 
الصديقني الكويت والصني ففي أوائل ظهور الفيروس 
قدمت دول��ة الكويت دعما إيجابيا للصني ملكافحته 
وتبرعت مب��واد طبية قيمتها ثالثة ماليني دوالر 

أمريكي »وقد أعربت بالدي عن خالص الشكر لذلك«.
وأض���اف أن ب���الده ب��دوره��ا ق��ام��ت إث��ر انتشار 
الفيروس في الكويت بتقاسم جتاربها معها الحتواء 
الوباء وتقدمي مناذج التشخيص والعالج ومساعدة 
احلكومة الكويتية على استيراد امل��واد الطبية من 
الصني وإقامة اجتماع افتراضي مع خبراء وزارة 

الصحة الكويتية.
وأش��ار إل��ى أن��ه في الوقت ذات��ه تبذل الشركات 
الصينية كل جهودها لدعم الكويت في مكافحة الوباء 
إذ تتمتع الشركات الصينية بقدرة قوية على البناء 

والتجهيز.
وذكر أن بالده على أمت االستعداد ملساعدة الكويت 
ف��ي ح��ال كانت لديها حاجة إلن��ش��اء املستشفيات 
مشددا على ثقته بأن الكويت ستنتصر على الوباء 
في املستقبل القريب مع اجلهود املشتركة بني البلدين 

الصديقني.

السفير الصيني لي مينغ قانغ

جانب من حملة »من أجل الكويت اقعد بالبيت«

توزيع املواد الغذائية 


