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محافظ حولي: إغالق ٧٢ منشأة ومخالفة ٦٣٦

رئيس الوزراء تلقى تهاني رئيس «اإلطفاء» ونوابه 
بالثقة السامية وتشكيل احلكومة اجلديدة

كشــف محافظ حولــي علي 
األصفر عــن إحصائية مخالفات 
فرق التفتيش التابعة لقوة اإلطفاء 
العام، حيث مت إغالق ٧٢ منشأة 
مخالفة لشروط السالمة والوقاية 
من احلرائق ومخالفة ٦٣٦ منشأة 

أخرى في محافظة حولي.
جاء ذلك خالل جولة محافظ 
حولي مع فرق التفتيش التابعة 
لقــوة اإلطفاء العــام في مناطق 
احملافظة، حيث مت رصد وإغالق 
عدد من املخازن املخالفة لشروط 

السالمة.

وأكــد األصفر علــى ضرورة 
محاسبة كل من تسول له نفسه 

العبث بأمن الوطن واملواطنني.
كمــا قــال محافــظ حولي إن 
تطبيق القانون بحزم يهدف إلى 
حمايــة املجتمع مــن الكوارث ال 
سمح اهللا، وان الدول واملؤسسات 
تتقــدم وتتطــور عبــر التزامها 
بالنظــم والقوانــني، معربــا عن 
اعتزازه بدور الكفاءات الوطنية 
الكبيــر الذي يقوم به منتســبو 
قوة اإلطفاء العام من حفظ لألمن 
واألرواح في حال وقوع الكوارث.

اســتقبل رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمــد الصباح، في 
قصر الســيف أمس، رئيس 
قــوة اإلطفاء العــام الفريق 
خالد املكراد، ونائب رئيس 
قوة اإلطفاء العام للشؤون 
اإلدارية واملالية اللواء صالح 
الرئيس  األنصاري، ونائب 
لقطاع املكافحة اللواء جمال 
البليهيص، ونائب الرئيس 
لقطــاع الوقاية اللواء خالد 
فهد، ونائب الرئيس لقطاع 
تنمية املوارد البشرية اللواء 
محمد الشطي، ونائب الرئيس 

ســمو  الــوزراء  مجلــس 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ببرقية تعزية إلى 
الرئيس شي جينبينغ رئيس 
جمهورية الصني الشــعبية 
الصديقــة، ضمنها ســموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
الزلزال  مواســاته بضحايا 
الــذي وقــع فــي مقاطعــة 
سيشــوان جنــوب غربــي 

الصني. 
كما بعث رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
الصبــاح  األحمــد  نــواف 
ببرقية تعزية إلى الرئيس 

يــون ســيوك يــول رئيس 
جمهورية كوريا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا 
الذي  إعصار «هينامنــور» 
ضرب مناطق عدة في جنوب 

شرقي كوريا. 
من جهــة أخــرى، بعث 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس جايير بولسونارو 
رئيــس جمهورية البرازيل 
االحتادية الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

أكد أن االلتزام بالقوانني يأتي حلماية املجتمع

سموه عّزى رئيسي الصني وكوريا بضحايا الزلزال واإلعصار.. وهنّأ البرازيل بالعيد الوطني

علي األصفر خالل اجلولة في مناطق باحملافظة

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح متوسطا الفريق خالد املكراد ونوابه

لقطاع الشــؤون الهندسية 
وتكنولوجيا املعلومات اللواء 

موسى أكبر.
وأعربــوا خــالل اللقــاء 
عن تهانيهم لســمو رئيس 
مجلــس الوزراء بنيل الثقة 
السامية وتشكيل احلكومة 
اجلديــدة، متمنني لســموه 

خالص التوفيق والنجاح.
حضــر املقابلــة، وكيــل 
ديوان رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ خالد طالل اخلالد، 
ومدير مكتب رئيس مجلس 

الوزراء حمد العامر. 
إلــى ذلك، بعــث رئيس 


