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03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

البلدية تنفذ أكبر عملية غلق في املرحلة الثانية

فــي إطار اكبر عملية غلق 
للمحــالت واألســواق نفذتها 
بلدية الكويت بسبب عدم توافر 
االشتراطات ووسائل الوقاية 
الصحية وااللتــزام بالتباعد 
االجتماعــي أو أنشــطة غيــر 
مسموح لها مبزاولة النشاط 
خــالل املرحلــة الثانيــة ملنع 
انتشــار ڤيــروس «كوفيد ١٩ 
املستجد»، أعلن مدير عام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي أن 
البلدية أصدرت أمر غلق إداريا 
لعــدم االلتزام باالشــتراطات 
الصحية وعدم السماح مبزاولة 
النشاط، حيث بلغت ٩ أوامر 
غلــق خــالل االيــام القليلــة 
املاضية وشملت إغالق سوق 
اجلمعة وأحد األسواق الكبيرة 
باملرقاب، إضافة إلى غلق محل 
شــهير لشــركة أثاث في أحد 
املجمعات التجارية إلى جانب 
غلق معرض للمالبس النسائية 
في أحد الفنــادق بالفروانية، 
باإلضافة إلى ٥ محالت أخرى 
في مناطق مختلفة، مشيرا الى 
أن إجمالي اإلغالقات السابقة 
في جميع احملافظات حتى ٣٠ 
يونيو املاضي قبل بدء املرحلة 
الثانيــة بلغ عددهــا ١١٣ غلقا 
إداريا، وبهــذا تكون حصيلة 

تلك اإلغالقات ١٢٢. 
أنه لن  وأكد م.املنفوحــي 
نتــردد فــي غلــق أي مجمــع 
أو محــل أو ســوق ال يلتــزم 
التي  باالشــتراطات الصحية 
حددها مجلس الوزراء ووزارة 
الصحة، مشــددا علــى العمل 
بحــزم من قبــل أجهزة وفرق 
البلدية لسالمة اجلميع، موجها 
الشــكر إلى إدارات املجمعات 

العاصمــة واجلهراء م.فيصل 
صادق بعد قيامهم بالكشــف 
على السوق في أول يوم لعودة 
اســتئنافه لنشــاطه ونظــرا 
لعــدم االلتزام باالشــتراطات 
الصحيــة احملــددة مــن قبل 
السلطات الصحية وضرورة 
املرحلــة  خــالل  تطبيقهــا 
الثانيــة من مراحلــة العودة 
التدريجية، متضمنا توصية 
بغلقه. وأضاف م.املنفوحي أن 
املوافقة على فتح سوق اجلمعة 

واستئنافه لنشاطه اتخذ عند 
بدء املرحلة الثانية شــريطة 
توفير االشــتراطات الصحية 
التعليمــات  بــكل  وااللتــزام 
الصادرة من السلطات الصحية، 
لكن هذه االشتراطات الى جانب 
وجــود التباعد االجتماعي لم 
تتوافر في أول يوم مت استئناف 

لنشاطه.
من جهته، شدد نائب املدير 
العام لشؤون قطاع محافظتي 
العاصمة واجلهــراء ورئيس 
امليدانــي م.فيصــل  الفريــق 
اجلمعــة علــى أنه بنــاء على 
املعاينة امليدانية لسوق اجلمعة 
وجدنــا عــدم توافر وســائل 
الوقاية والتقيد باالشتراطات 
الصحيــة والتباعــد حســب 
املســافات املطلوبــة صحيا. 
وقال اجلمعــة: على ضوء ما 
متت معاينته ميدانيا تقرر رفع 
توصية بغلق ســوق اجلمعة 
كإجــراء احتــرازي لضمــان 
حماية سالمة وصحة العاملني 

ومرتادي السوق.

املنفوحي: لن نتردد في غلق أي مجمع أو محل أو سوق ال يلتزم باالشتراطات الصحية

م.فيصل اجلمعةم.أحمد املنفوحي

املتعاونة مع بلدية الكويت في 
تطبيق تلك االشتراطات التي 
وضعت حلماية صحة مرتادي 
األســواق، مثمنا مبادرة تلك 
املجمعات بغلــق أبوابها بعد 
وصول عــدد اجلمهور للعدد 
املتفــق عليــه داخــل املجمع. 
وقــال م.املنفوحي: إن ســوق 
اجلمعة أغلق بناء على تقرير 
معد من قبــل الفريق امليداني 
املختص برئاسة نائب املدير 
العام لشؤون قطاع محافظتي 

السفير العدواني والبرملاني األوكراني أوميروف
 يبحثان تطوير التعاون الثنائي بني البلدين الصديقني

املؤشر الكهربائي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا 
وشبكة الربط اخلليجية تدعم االستقرار

يوسف غامن

عبر سفيرنا لدى أوكرانيا 
د.راشد العدواني عن اهتمام 
بالده بتطوير العالقات الثنائية 
الكويتيــة - األوكرانية، وأن 
املستثمر الكويتي يعير اهتماما 
كبيــرا للســوق االوكرانــي، 
مؤكــدا موقف الكويت الثابت 
األوكرانيــة  القضايــا  مــن 
املصيرية، حيــث ان الكويت 
تعتبر أوكرانيا وشــعبها من 

الدول الصديقة.
وقال د.العدواني لـ «األنباء»  
و«أوكرانيــا بالعربية» خالل 
اســتقباله للنائــب البرملاني 
األوكراني عن حزب «هولوس» 
وممثــل مجلــس تتــار القرم 
«كورولتاي» روستم أوميروف 
مببنــى الســفارة فــي كييڤ 
يــوم أمــس األول: ان البعثة 
الكويتية في كييڤ ســتعمل 
كل ما بوسعها إلجناح جميع 
املقترحــات التي من شــأنها 
البلدين،  تعزيز التعاون بني 
فالكويت كانت ومازالت داعما 
الوكرانيا وملسلميها على مر 
ســنوات طويلــة وان خيــر 
الكويت لم ينقطع عنهم ولن 
ينقطع بإذن اهللا تعالى لكل ما 
فيه اخلير، وذلك امتثاال لرسالة 
السالم واحملبة التي سطرها 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد أمير االنسانية، 
حفظه اهللا تعالى. وقد جرى 
خالل اللقاء بحث سبل تطوير 

دارين العلي

عاد مؤشــر االســتهالك الكهربائي 
لالرتفــاع مســجال رقما قياســيا بلغ 
١٤١٩٠ ميغاواط بعد االرتفاع امللحوظ 
في درجات احلــرارة، حيث بلغت ٥٠ 
درجة مئوية. وقالت مصادر مطلعة في 
الوزارة ان هذا االرتفاع في االستهالك 
مرده الى ارتفاع درجات احلرارة، الفتة 
الى انه من املتوقع ان تشهد األيام املقبلة 
ارتفاعا مطردا في االستهالك مع عودة 
الدوامــات. وقالت املصادر لـ «األنباء» 
ان وجود احتياطــي في الوزارة يبلغ 
حوالــي ٣٠٠٠ ميغاواط يشــكل عامل 

آمان للوضع الكهربائي في البالد، حيث 
ان االســتهالك األعلــى املتوقع ١٥٦٠٠ 
ميغــاواط بينما تبلغ القــدرة املركبة 
لإلنتاج احمللي للمحطات أكثر من ١٨٠٠٠ 
ميغاواط. وأوضحت املصادر ان شبكة 
الربط اخلليجية ايضا تعتبر من عوامل 
االستقرار للشــبكة الكهربائية كونها 
تزود الشبكة في مختلف أنحاء اخلليج 
بالطاقة في حال احلاجة لها كما حصل 
بداية األسبوع املاضي عندما تعرضت 
محطة الصبية خلــروج وحداتها عن 
اخلدمــة دون اي يشــعر بذلك اي من 
املستهلكني بسبب التعويض من الشبكة 

اخلليجية.

االنســانية، حيث ان سلســة 
العمل اخليري الطويلة للكويت 
شملت العالم وأوكرانيا التي 

كان ملسلميها نصيبا منها.
الــى  أميــروف  وأشــار 
االثــر االيجابي للمســاعدات 
االنســانية الكويتية في دعم 
وتطويــر بعض االقســام في 
بالعاصمــة  املستشــفيات 
كييــڤ، مشــيدا بالعالقــات 
الطيبة والودية بني البلدين. 
وأكد أوميــروف إلى ضرورة 
تعزيــز النمــو امللحــوظ في 
التبادل التجاري بني أوكرانيا 
والكويت والذي ما كان ممكنا 
لوال اجلهود الكبيرة املبذولة 
من البعثات الديبلوماسية في 
كال البلدين، معربا عن شكره 

للسفير األوكراني في الكويت 
باالنوتســا  د.اوليكســاندر 
ولســفير الكويــت في كييڤ 
د.راشــد العدواني، داعيا الى 
العمل اكثر لتطوير العالقات 
الثنائية فــي جميع املجاالت 
وملــا فيــه مصلحــة البلدين 
والشــعبني الصديقــني. وأكد 
أوميروف قناعته بأن أوكرانيا 
تظل وجهة جذابة لالسثمارات 
العربية واخلليجية والسيما 
الكويتيــة منهــا، اضافة الى 
جاذبيتها للسياحة العالجية 
وسياحة االستجمام، مشيرا 
الــى انه على اســتعداد لبذل 
جهــود كبيرة والقيام بكل ما 
يلزم لتطوير العالقات ورفع 
ميزان التبــادل التجاري الى 
مستوى يليق بقدرات البلدين.
وأوضــح أوميــروف ان 
شعب تتار القرم أحد الشعوب 
املتجذرة واملؤسســة للدولة 
األوكرانية، مما يؤكد اهتمامهم 
بتطوير العالقات بني أوكرانيا 
والعالــم العربــي خصوصــا 
واالســالمي عموما، معتزين 
بهويتهم الوطنية األوكرانية 
وانتمائهــم لألمة االســالمية 
العظيمــة، حيــث ان مجلس 
تتار القــرم يعمل بهذا النهج 
منــذ أكثر من ٢٨ عاما اي منذ 
استقالل أوكرانيا، فهم اجلسر 
االنسب للتعاون األوكراني مع 
العالم االسالمي، مبينا أن تتار 
القرم لطاملا سعوا لالعتراف 
بهويتهم منذ استقالل أوكرانيا.

أوميروف: الكويت بلد العمل اإلنساني ومبادرات صاحب السمو شملت العالم وأوكرانيا

ارتفاع درجة احلرارة إلى ٥٠ مئوية واالستهالك إلى ١٤١٩٠ ميغاواط

السفير د.راشد العدواني والنائب روستم أوميروف

العالقات الثنائية بني البلدين 
على شتى الصعد، معبرا عن 
ترحيبــه بالنائــب أوميروف 
وبالطرح السليم الذي يقدمه.
النائــب  أعــرب  بــدوره، 
أوميروف للســفير العدواني 
عــن شــكر بــالده للموقــف 
الكويتــي الثابت مــن وحدة 
وســالمة االراضي األوكرانية 
في املنظمات الدولية التابعة 
لألمم املتحدة وبالذات ما يتعلق 

القرم والدونباس.
أوميــروف  اشــاد  كمــا 
الكبيــر  بالــدور االنســاني 
للكويت باعتبارها بلد العمل 
االنساني وبجهود ومبادرات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، ونيله لقب امير 

الكويت تهنئ منغوليا وجزر البهاما بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة 
إلى رئيس منغوليا الصديقة خالتما باتولغا 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبالده، متمنيا ســموه له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
دوام التقدم واالزدهار. وبعث ســمو ولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد، حفظه اهللا، 
ببرقية تهنئة إلى رئيس منغوليا الصديقة 
خالتما باتولغا ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناســبة العيد الوطني لبــالده، متمنيا 
ســموه له موفور الصحــة والعافية. كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
كذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تهنئة إلى حاكم عام جزر البهاما الصديقة 
كورنيليوس الفني سميث عبر فيها سموه، 
حفظه اهللا، عن خالص تهانيه مبناســبة 
العيــد الوطني لبالده، متمنيا ســموه له 

موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
املزيد من التقدم واالزدهار. وبعث ســمو 
ولي العهد الشــيخ نــواف األحمد، حفظه 
اهللا، ببرقيــة تهنئة إلى حاكــم عام جزر 
البهاما الصديقة كورنيليوس الفني سميث 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطنــي لبالده،متمنيا ســموه له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

مدير األمن العام اللبناني 
يستعد لزيارة الكويت

بيروت ـ داود رمال

كشف مصدر رئاسي لبناني لـ «األنباء» 
عن ان املدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم سيصل الى الكويت خالل الساعات 

املقبلة  لنقل رســالة خطية من الرئيس 
اللبناني ميشال عون الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حول الوضع 
الراهن فــي لبنان والعالقات الثنائية بني 

اللواء عباس ابراهيمالبلدين.

«اخلارجية»: استئناف العمل مبركزي التصديقات
في «برج التحرير» وخدمة املواطن بـ «صبحان»

أعلنت وزارة اخلارجية أنه سيتم استئناف العمل مبركز 
التصديقات في حكومة مــول «برج التحرير»، ومركز خدمة 
املواطن في منطقة صبحان وذلك خالل ساعات العمل الرسمية 
اعتبارا من اليوم األحد. ودعت الوزارة في بيان صحافي أمس 
املراجعني إلى ضــرورة الدخول ملوقع الوزارة لترتيب حجز 

موعــد احلضور. وكانت الوزارة ممثلة بالشــؤون القنصلية 
أطلقت قبل أيام رابطا إلكترونيا حلجز املواعيد املسبقة جلميع 
معامالت قسم التصديقات تسهيال للمواطنني واملقيمني نحو 
إجناز معامالتهم بشــكل أفضل، علــى أن يقتصر العمل على 

املبنى الرئيسي في منطقة الشويخ اإلدارية.

فيصل اجلمعة: بعد املعاينة امليدانية أوقفنا مزاولة نشاط سوق اجلمعة للسالمة العامة

«القوى العاملة»: استئناف التحويل من صاحب عمل
 إلى آخر (مادة ١٨) عبر «أسهل» بدءًا من اليوم

بشرى شعبان

تأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» قبل أيام وعلى لسان 
نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع العمالة بوزارة 
الشؤون عبداهللا املطوطح، أعلنت الهيئة عن استئناف خدمة 
التحويــل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر (مادة ١٨) 

من خالل خدمة «أسهل».
وأكدت الهيئة أنه يشترط إلجراء هذه املعامالت ان يكون 
صاحبــا العمل (طرفا التحويل) لديهما اشــتراك في خدمة 
«أسهل» وسيتم االعتماد بعد التدقيق من قبل موظفي اإلدارة.

وأوضحت الهيئة أن البدء في إجراء هذه املعامالت سيتم 
اعتبارا من اليوم.

عدم االلتزام باالشتراطات االحترازية تسبب في إغالق سوق اجلمعة


