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مبواجهة تفشي «كـورونا»

انتشار أمني لتنفيذ قرار اإلغالق.. وتوجيه إنذارات للمخالفني

فرج ناصر - عبداهللا الراكان

نفذت فرق إزالة املخالفات في محافظة 
العاصمة برئاسة م.محمد كمال واملفتش 
فهد العليمي حملة إلغالق محالت أسواق 
املباركية تطبيقا لقــرار مجلس الوزراء، 
وكانت احلملــة بالتعاون بني فرق بلدية 
الكويت ووزارة الداخلية والتي قامت بإنذار 
أصحاب احملالت واملطاعم في سوق املباركية 
بضرورة اإلغالق في الساعة ٨ مساء، وقامت 
بتحذير املتخلفني عن القرار بأنها ستسجل 

بحقهم قضايا في مخفر املنطقة.
وكانت «األنباء» قــد قامت بجولة في 
اللحظــات األولــى لتطبيق قــرار مجلس 
الــوزراء برفقــة فــرق طــوارئ محافظة 
العاصمة في أســواق املباركية للتأكد من 
تنفيذ قرار مجلس الوزراء وطالبتهم بإغالق 
احملالت ووقف الطلبات عند الساعة ٨ مساء، 
واستثناء محال املواد الغذائية والصيدليات 
ومحالت العطــارة ومحالت العصائر من 

قرار اإلغالق.
في حــني كان هناك انتشــار أمني في 
جميع احملافظات للتأكد من تطبيق قرارات 
مجلس الوزراء. هذا وكشف عضو جلنة 
متابعة االشــتراطات الصحيــة م.فيصل 
اجلمعة أن وزارة الشــؤون بصدد إصدار 
قرار يحدد آلية عمل اجلمعيات التعاونية 

خالل الفترة املقبلة.
وقــال م.اجلمعة بعد اجتمــاع اللجنة 
إن األنشــطة التابعــة ملســتثمرين داخل 
اجلمعيات، وتكون منفصلة عن اجلمعية 
يشملها قرار اإلغالق بعد الساعة الثامنة 
مساء مبا فيها نشاط التجهيزات الغذائية.

وحول أوضاع العربات املتنقلة، أوضح 
م.اجلمعة أنه يسمح لعربات «الفود ترك» 
بالعمل خالل أوقات احلظر شــريطة عدم 

وضع طاوالت.
بدوره، أكــد الرئيــس امليداني للجنة 
تطبيق االشتراطات الصحية الفريق متقاعد 
عبدالفتاح العلي البدء في تطبيق حمالت 
مجلس الوزراء بإغالق األنشطة التجارية 

من الساعة ٨ مساء حتى ٥ فجرا.
وأعرب العلي، خالل حملته التي شملت 
عددا من املوالت واألســواق التجارية في 
محافظة اجلهــراء، عن ســعادته بالتزام 
أصحاب احملالت الذين تفهموا هذا القرار، 
مؤكــدا أن حملتهم مســتمرة في تطبيق 

القرارات وبصفة يومية.
ودعــا أصحاب املخيمــات على طريق 
األحمــدي الــى إزالــة مخيماتهــم جتنبا 
إلزالتها من جانب الفرق األمنية ملخالفتهم 

االشتراطات الصحية.
وكشف العلي انه سيتم تخصيص خط 
ساخن الستقبال شــكاوى واستفسارات 
املواطنني عن أي مخالفات لالشــتراطات 
الصحية، مؤكدا تطبيق القانون على اجلميع 
دون اســتثناء، وداعيــا أصحاب احملالت 
التجارية واألسواق إلى تطبيق االشتراطات 

الصحية واإلجراءات االحترازية.
من جانبه، قــال رئيس فريق األغذية 
امليدانيــة حملافظة اجلهــراء فهد العنزي، 
إن احلملة شــملت األســواق واملجمعات 
باجلهراء تنفيــذا لقرار مجلــس الوزراء 
ملراقبة االشتراطات الصحية ومدى االلتزام 

بها وتطبيقها.

«األنباء» رافقت فرق إزالة املخالفات في املباركية.. والعلي خالل حملة أمنية في اجلهراء: أصحاب احملالت تفهموا القرار والتزموا به وحمالتنا مستمرة 

إغالق أحد املطاعم

(أحمد علي) أحد رجال األمن ينبه إلى الوصول لوقت اإلغالق 

رجال األمن خالل جولة على مطاعم املباركية

(محمد هنداوي) جانب من جولة الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي في اجلهراء 

الصالونات مغلقة

إغالق النوادي الصحية

إغالق احملالت واملطاعم

ملشاهدة الڤيديو


