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الفارس: الكويت أحوج ما تكون لسواعد أبنائها في ظل اجلائحة

معرفي: توقيع عقود كيبالت الكهرباء 
باملطالع خالل السنة املالية احلالية

العلي: إزالة ١٠٠ مخيم مخالف شمال األحمدي

العليــا  اللجنــة  عقــدت 
للتخطيــط اجتماعها صباح 
أمس برئاسة وزيرة األشغال 
العامة وزيرة الدولة لشؤون 
البلدية د.رنا الفارس بحضور 
مدير عــام البلديــة م.أحمد 
املنفوحي ونواب املدير العام 
لشــؤون القطاعات املختلفة 
وعدد من مسؤولي البلدية، 
وتناول االجتمــاع عددا من 
البنود على طاولة االجتماع 
كعــرض شــهادة األوصاف 
الكترونيا لبيوت مؤسســة 
الرعايــة الســكنية (الربــط 
مــع الهيئة العامــة للرعاية 
السكنية والتسجيل العقاري). 
وبحثت اللجنة عقود النظافة 
املستقبلية من خالل مناقشة 
مقترح تخصيص عقود نظافة 
مستقلة للمناطق واحليازات 
من قبل الهيئة العامة للزراعة 
مبناطــق الوفــرة ـ العبدلي 
ـ كبــد ـ خيــران. اســتهلت 
د.الفارس االجتماع بالترحيب 
باحلضور، مشــيرة في هذا 
اخلصوص إلــى أن الكويت 
في ظل هذه الظروف التي متر 
بها من جائحة كورونا أحوج 
ما تكون لسواعد أبنائها، وقد 

املتوقعــة.  الســيناريوهات 
الهيكلي  وبــني أن املخطــط 
إلى  الكويــت  تناول تقســم 
٤ مناطــق إقليميــة منهــا ٣ 
مناطق حضرية وهي املنطقة 
احلالية واجلنوبية والشمالية 
إضافة إلــى املنطقة الرابعة 
الغربيــة اخلاصــة باملوارد 
منطقــة طبيعتهــا اخلاصة. 
ولفت إلى استماع املجتمعني 
للشرح املفصل بشأن املناطق 
السكنية املستقبلية إلى جانب 
املناطق التجارية والصناعية 
والبيئية (احملميات) ومدى 
الطاقة االستيعابية لالراضي 
بشــأن تخصيــص األراضي 
لدعــم اتخاذ القــرار وكيفية 
التقســيم الســكاني علــى 
مستوى عدد السكان أو على 
مستوى مدينة الكويت أو على 
مستوى الوظائف أو مستوى 
احملافظات إلى جانب مخطط 
التحتيــة للمخطط  البنيــة 
الهيكلي وكذلك وسائل النقل 
التي ارتكزت على ٣ مشاريع 
رئيسية والتي تشمل الطريق 
االقليمــي وضــم مســارين 
املترو ومشروع  ومشــروع 

سكة احلديد.

شدد رئيس الفرق امليدانية 
في اللجنــة الوزارية ملتابعة 
تطبيق االشتراطات الصحية 
الفريــق متقاعــد عبدالفتــاح 
العلــي علــى أهميــة االلتزام 
باالشتراطات الصحية ولبس 
الكمامات وتطبيق القانون على 
املخالفني، مشــيرا إلى أنه قام 

بـ ١٥ جولة ميدانية.
وأشاد العلي في تصريح 
صحافي خــالل جولته امس 
مبحافظــة مبــارك الكبير في 
منطقة أســواق القرين بدور 
بلدية مبارك الكبير امليدانية 
على التنظيم املميز في متابعة 
املخالفني وتطبيق االشتراطات 
الصحية ســواء احملالت غير 
الغذائيــة املوجودة واملطاعم 
وغيرهم من امللتزمني في تنفيذ 

القرارات.
العلــي أصحــاب  وذكــر 
احملالت واألسواق بكل أنواعها 
بأن بلدية مبارك الكبير تعتبر 
من اجلهات املميزة في متابعة 
االشتراطات الصحية خاصة 
أن تقاريرها وعطاءها امليداني 
تبني حجم العمل الواقع عليها 
مع بلديات احملافظات األخرى.
وأضــاف انه قــام بجولة 
ميدانيه علــى املناطق البرية 

أنحــاء احملافظــة للتأكــد من 
التزام احملالت بوضع الكمامات 
التباعــد االجتماعي  وطريقة 
التســوق، مؤكــدا أن  أثنــاء 
نسبة التزام احملالت بتطبيق 
االشــتراطات فــي احملافظــة 

وصلت إلى ٩٥٪.
وأكــد الهاجــري أن الفرق 
الرقابية فــي بلدية احملافظة 
تقــوم بجــوالت صباحيــة 
ومســائية ملتابعــة العمل مع 
رصــد احملالت التي تعمل في 
الفتــرة املســائية والتزامهــا 
بتطبيق االشتراطات الصحية 
خاصة التي متارس األنشطة 

التجارية.
من جانبها، قالت رئيســة 
فريق اللجنة النسائية لتطبيق 
االشتراطات الصحية في بلدية 
مبارك الكبير خلود العجمي، ان 
عمل الفريق يكمن في متابعة 
عمل األنشطة النسائية املتمثلة 
في صالونات السيدات ومشاغل 
اخلياطــة واملعاهــد الصحية 
اخلاصــة بالنســاء. وأكــدت 
العجمي أن نسبة التزام إغالق 
األنشطة النسائية باحملافظة 
في مختلف املسميات ٩٨٪ من 
أجل تطبيق قرار االشتراطات 

الصحية.

العامــة للرعايــة الســكنية 
دون احلاجة للكشف امليداني 
يوم االثنني املقبل املوافق ١٥ 
اجلــاري، مؤكــدا أن البلدية 
لن تتوانى في التيسير على 
املواطنني واملقيمني واجلهات 
احلكومية وغير احلكومية في 
تسريع وتيرة إجناز معامالتها 
أمــا بخصوص  إلكترونيــا. 
عقود النظافة املستقبلية، فقد 
قررت اللجنة االستعانة بأحد 
املكاتب االستشارية العاملية 
لوضــع تصــور للشــروط 
املرجعيــة لعقــود النظافــة 

التجمعــات فــي اجلواخيــر 
والدواويــن املوجــودة فــي 

احملافظات.
بدوره، قال رئيس قســم 
إزالة املخالفات في بلدية مبارك 
الكبيــر م.ماجــد املطيري ان 
البلدية حريصة على تطبيق 
قرارات مجلس الوزراء املتعلقة 
باالشتراطات الصحية خاصة 
ان لديهــا فرقــا رقابية تتابع 

العمل على مدار الوقت.
وأكد املطيري أن األسواق 
املتعلقة باملــواد الغذائية لها 
مجــال العمل حســب صيغة 
القــرار الــذي حــدد نوعيــة 

املستقبلية فضال عن وضع 
تصور فــي العقــود لتالفي 
الســلبيات مبناطــق الوفرة 

وكبد والعبدلي وخيران.
أن  املنفوحــي  وتابــع 
اللجنــة اســتعرضت خالل 
الهيكلي  االجتماع املخطــط 
الرابع ٢٠٤٠ للكويت والذي 
تضمن النظــرة العامة التي 
تتعلــق بالسياســات التــي 
تعكس رؤية الدولة بشــأن 
استخدام األراضي وحتويل 
الكويت ملركز مالي وجتاري 
واألرقام والتوقعات وكذلك 

النشــاط، الفتا إلى أنه خالل 
اجلولــة امليدانية مــع الفرق 
الرقابية في أسواق القرين مت 
توصيل رسالة تقدير ألصحاب 
احملالت من املواطنني واملقيمني 
والتزامهم بتطبيق االشتراطات 
الصحيــة وعلى جهودهم في 
التعــاون مع الفــرق الرقابية 

امليدانية.
من جهة أخرى، قال رئيس 
طوارئ بلدية مبــارك الكبير 
مســاعد م. ناصــر الهاجري، 
إنــه مــع بداية تطبيــق قرار 
مت  الصحيــة  االشــتراطات 
توزيــع الفــرق الرقابيــة في 

خالل ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للتخطيط

خالل انطالق قرعة السكن العمودي في مدينة جابر األحمد السكنية

شدد على االلتزام باالشتراطات الصحية ولبس الكمام وتطبيق القانون على املخالفني

د.رنا الفارس مترئسة اجتماع اللجنة العليا للتخطيط
د.عبداهللا معرفي خالل عملية القرعة

أحمد العيسى وعبداهللا املشموم وفهد الطبطبائي خالل اجلولة

الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي وعدد من أعضاء فريق التفتيش خالل اجلولة

استمعت للعرض التفصيلي 
الذي قدمه مدير عام البلدية 
م.أحمــد املنفوحــي للربــط 
اإللكتروني بني بلدية الكويت 
العامــة للرعايــة  والهيئــة 
الســكنية. وتناولت اللجنة 
املناطق والقسائم التي سيتم 
تطويرها واستمالكها ضمن 
املخطط الهيكلي الرابع للدولة 
(٢٠٤٠). من جانبه، قال مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
إن اللجنــة قررت التدشــني 
الرســمي إلصــدار شــهادات 
بالهيئة  األوصاف اخلاصــة 

عادل الشنان

دشن وزير الدولة لشؤون اإلسكان وزير 
الدولة لشــؤون اخلدمات د.عبداهللا معرفي 
القرعة األولى لتوزيعات الســكن العمودي 
فــي مدينة جابر األحمد الســكنية، بعدد ١١٥ 
شــقة. وقــام الوزير معرفي بالســحب على 
أول ١٠ بطاقات ضمن قرعة مستحقي الشقق 
الســكنية، بحضور قيادات املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية.
وردا على اســتمرار سياســة التوزيعات 
االسكانية احلالية في ظل االوضاع االقتصادية 
الراهنة، اجاب معرفي «احلال هذا صعب ان 
يستمر لفترة طويلة وهناك سياسات جديدة 
للتوزيعات اإلسكانية ولن تكون لألسوأ بل 
لالفضل، كما ان البدائل الســكنية ســتكون 
مختلفة وتتزامن مع البدائل اإلسكانية احلالية 

ولن تكون بديله لها».
وتابع «للمواطن حينها ان يختار ايا من 

هذه البدائل التي تتناسب معه».
وقال معرفي ان عدد الشقق التي ستوزع 

على املواطنني ٣٥٠ شقة على مدار ٣ اسابيع، 
وهي املتوافرة حاليا، فيما تنتظر الســكنية 
تسّلم بقيه الشقق السكنية من وزارتي املالية 

والصحة لتوزيعها.
وتابع «الشقق السكنية املستخدمة حاليا 
من قبل وزارة الصحة في حالة جيدة وستتم 
اعادة تأهيلها اذا دعت احلاجة، ولن تســلم 
الى املواطنني اال في حالة جديدة»، مؤكدا انها 

ستكون بذات القيمة متاما.
وأشــار الى انه «جــار العمل على توقيع 
العقــود اخلاصــة مبناقصــات الكيبالت في 
مشروع مدينة املطالع السكنية خالل السنة 

املالية احلالية».
وقال: «نحن امام حتّد كبير في التوزيعات 
اإلسكانية التي لم تشهدها من قبل السكنية 
من حيث الكم، ونطمئن املواطنني بأننا نعمل 
على قدم وســاق في ظــل الظروف الصحية 
الراهنة». وبشأن مشروع جنوب صباح األحمد 
أفاد معرفي «أن جميع املشــاريع اإلسكانية 
تعتبر أولويات نسعى جاهدين لتذليل جميع 

الصعوبات التي تواجهها».

عاطف رمضان

قام فريق من املفتشني لدى طوارئ منطقة 
الصديق في وزارة التجارة والصناعة بجولة 
تفتيشية على عدد من الكراجات في منطقة 
الشويخ الصناعية، حيث مت حترير محاضر 
ضبط لبعض الكراجات التي خالفت القانون 

وقرارات وزارة التجارة.
«األنبــاء» رافقــت فريق املفتشــني خالل 
اجلولة التفتيشية، وقال رئيس نوبة «أ» في 
طوارئ الصديق في وزارة التجارة والصناعة 
احمد العيســى ان املخالفات التي مت حترير 
محاضر ضبط لها من قبل مفتشــي الوزارة 
تنوعــت فيما بني عدم وضع لوحة الكفاالت 
او عدم اعطاء فاتورة للمستهلك بعد عملية 
التصليح. واضاف العيسى انه من الضروري 
حصول املستهلك على فاتورة الشراء، مشيرا 
الى ان هذه الفاتورة يجب ان تتضمن كفالة 
صادرة من قبل الوزارة يتم خاللها توضيح 

التصليح الذي مت داخل الكراج.
ولفت العيســى الى ان تصليــح ماكينة 
الســيارة فتــرة كفالتها ٣ أشــهر وان تبديل 
املاكينة بأخــرى مســتعمله كفالتها فترتها 

شهر واحد.

واشــار الى ان فترة كفالة تصليح اجلير 
٣ أشهر وتبديل اجلير بآخر مستعمل كفالته 

فترتها شهر واحد.
وقــال ان هــذه الكفاالت تتــم كتابتها في 

فاتورة حلفظ حقوق املستهلكني.
وبني ان اي شــكوى او استفسار من قبل 
املستهلكني يكون من خالل االتصال على اخلط 
رقم ١٣٥ او الواتســاب ٥٥١٣٥١٣٥، حيث يتم 
الرد على االستفسارات من قبل املوظفني لدى 
الوزارة كما يتم توجيه املســتهلك الى اقرب 

مركز تابع للوزارة لتقدمي الشكوى.
وقال العيسى: بعض املستهلكني قد تضييع 
حقوقهم بســبب عدم حصولهم على فواتير 
الشراء، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى تكون 
عن وجود خطأ في تصليح السيارة او تصليح 
شيء غير املتفق عليه. يذكر أن القرار الوزاري 
رقــم ٤١٥ لســنة ٢٠١٩ الــذي أصدرته وزارة 
التجارة قد حدد القواعد املنظمة لضمان تركيب 
قطــع الغيار في الســيارات وضمان إصالح 
األعمال امليكانيكية والكهربائية املتعلقة بها. 
وفق القرار فإن ضمان الصيانة أو اإلصالح 
أو التركيــب ال تقل مدته عن ٣٠ يوما وقطع 
الغيار املستعملة عن ١٥ يوما تبدأ من التاريخ 

املبني بفاتورة ورشة اإلصالح.

شمال األحمدي، حيث مت إزالة 
مع البلدية ما يقارب ١٠٠ خيمة 
ما بني خيام تأجير وكشــتات 
وغيرها من االستعماالت، مؤكدا 
أنه مينع منعا باتا أي جتمعات 
في الوقت احلالي، ســواء في 
العائلية أو زيارة  الكشــتات 
احلدائق العامة أو التجمع على 
الشواطئ ملنع انتقال العدوى 

بڤيروس كورونا.
أن  الــى  العلــي  ولفــت 
الفرق امليدانيــة لديها جدول 
زمني يومــي ملتابعة تطبيق 
االشتراطات الصحية، مؤكدا 
أن هناك جــوالت قريبة ملنع 

البغلي تسأل عن جتاوزات اجليران باألحمدي

العنزي يسأل عن خطة البلدية لالستدامة املالية

البلــدي  قدمــت عضــو املجلــس 
م.مها البغلي سؤاال بشأن التجاوزات 
والتعديات على أمالك الدولة والساحات 
املشتركة للجيران في محافظة األحمدي. 
وقالت م.البغلي: يوميا تتوالى علينا 
االتصاالت من سكان املناطق اخلاضعة 
حتت إشراف بلدية األحمدي ويتحدثون 
معنا عن تقدميهم للكثير من الشكاوى 

خاصة في جتاوزات وتعديات على أمالك 
الدولة والســاحات املشتركة للجيران 
باملناطق التي يقطنون بها لفرع بلدية 
األحمدي دون جدوى من تقدميها، حيث 
تقوم البلدية فقط بوضع الستيكر.لذا، 

أتقدم باألسئلة اآلتية:
١ - فــي حالــة وجود شــكوى من أحد 
املواطنني بشأن وجود جتاوزات وتعديات 

ما اإلجراءات املتبعة من قبل البلدية؟
٢ - مــا اآلليــة واملراحل التــي متر بها 

الشكوى؟
٣ - مــا املــدة الزمنية التــي تأخذها 
البلدية للكشف والتحقق من الشكوى؟

٤ - إذا كانت الشكوى صحيحة وهناك 
جتاوزات وتعديات فكيف يتم التعامل 

معها؟

وجه عضو املجلس البلدي 
م.حمود العنزي مجموعة من 
األسئلة حول االستدامة املالية 

للبلدية. 
وقال العنــزي إن حتقيق 
االستدامة املالية لبلدية الكويت 
ميثل مطلبا مهما في رفع كفاءة 
جهاز البلدية ورفع مســتوى 
خدماتها وميثل استثمارا فعليا 
لإلمكانيات الكامنة في البلدية 
عوضا علــى أنه يرفع العبء 
عن مالية الدولة، بل ويساعد 
الدولــة فــي تنميــة إيراداتها 
املالية، حيــث متثل البلديات 
في العالم من أهم مصادر الدخل 
باعتبارها جهازا مهما يشرف 
ترخيص األنشــطة التجارية 
واالستثمارية للعقارات، كما 
تقدم البلديــات خدمات مهمة 

وضرورية للسكان.
وحققت بلديــات اخلليج 
تقدمــا ملحوظا فــي حتقيق 
االســتدامة املالية عن طريق 
إعــادة هيكلتهــا وحتويــل 
الــى  اخلدميــة  قطاعاتهــا 
ذات  تشــغيلية  قطاعــات 
مــردود مالــي يحقــق موارد 
كبيــرة، وفي املقابــل ال تزال 
بلدية الكويــت فقيرة املوارد 
رغم اخلدمــات الكبيرة التي 

العامة كما حافظت على رسوم 
زهيدة على ارتدادات األنشطة 
التجاريــة والســاحات، كيف 
ستســاعد هذه التوجهات في 
حتقيق االستدامة املالية؟ وما 
األثر املالــي لتعديالت الئحة 
إشــغال الطرق على مستوى 
العجز في احلســاب اخلتامي 
للبلدية؟ هل ســيزيد العجز 

أو يقلله.
ثالثا فيما يتعلق بإيرادات 
البلدية أرجو تزويدي باآلتي:
١ - تفاصيل إيرادات البلدية 

كنسبة مئوية لكل بند؟
٢ - إيــرادات البلدية احملققة 
من اخلدمات التي تقدمها بلدية 
الكويت خالل ثالث سنوات؟

٣ - إيــرادات البلدية احملققة 
املناطــق  مــن رســوم علــى 
االســتثمارية خــالل ثــالث 

سنوات؟
٤ - إيرادات البلدية احملققة من 
رسوم على املناطق التجارية 

خالل ثالث سنوات؟
٥ - إيرادات البلدية احملققة من 
املخالفات خالل ثالث سنوات؟
٦ - إيــرادات البلدية احملققة 
من إزالة مخالفات الســكراب 
واملخلفات اإلنشــائية واملواد 

األخرى؟

مبستشارين لعمل هذه اخلطة؟ 
أرجو اإلجابة بالتفصيل.

٣ - هل هيكل البلدية احلالي 
يساعد في حتقيق االستدامة 

املالية؟
٤ - هــل لــدى بلدية الكويت 
خطــة لتحويــل قطاعاتهــا 
اخلدمية الى قطاعات تشغيلية 
ذات مــوارد مســتدامة تعطي 

مصاريفها؟
٥ - هل الكيان القانوني احلالية 
لبلدية الكويت يســاعدها في 

حتقيق االستدامة املالية؟
٦ - هــل لــدى البلدية خطة 
إصالح مالي يشــمل إيرادات 
البلدية احلالية واســتحداث 

إيرادات جديدة؟

البلديــة  ٧ - هــل درســت 
استغالل الئحة البناء اجلديدة 
في حتقيق االســتدامة املالية 

ولوائح البلدية األخرى؟
ثانيا: فيما يتعلق بيانات 
العجز املالــي أرجو تزويدي 

باالتي:
بــني  العجــز  بيانــات   -  ١
مصروفات وإيرادات البلدية في 
احلسابات اخلتامية للسنوات 

الثالث املاضية؟
٢ - ما املبالــغ التي تتحملها 
ماليــة الدولــة من جــراء هذا 

العجز املالي في البلدية؟
٣ - ما توقعات بلدية الكويت 
حول العجز املالي في الثالث 

سنوات القادمة؟
٤ - هــل توجد خطة معتمدة 
لــدى بلديــة الكويــت بإنهاء 
العجــز املالــي وحتويله إلى 
فوائض مالية؟ في حالة اإلجابة 
بنعم أرجو تزويدي بنســخة 

من اخلطة؟
٥ - أرجو إجراء حتليل مالي 
وبيان في أي ســنة ممكن أن 
يتحول العجز املالي للبلدية 

الى فوائض؟
٦ - قامت بلدية الكويت بتقليل 
االشتراطات في الئحة إشغال 
الطرق واألرصفة والساحات 

م.مها البغلي

م.حمود العنزي

تقدمها حيث ال تتجاوز إيرادات 
اخلدمات البلدية ٢٪ من جملة 
مصروفاتهــا، كمــا أن بلدية 
الكويت تأخذ رسوم متواضعة 
وتكاد ال تذكر على العقارات 
والتجاريــة  االســتثمارية 
الضخمة باإلضافة لعدم قيام 
بلدية الكويت بخلق أنشــطة 
تشغيلية جديدة حتقق إيرادات 
فعالــة باإلضافة لعدم وجود 
آليات فعالة لالستفادة من جمع 

وإعادة السكراب والنفايات.
لذلــك وجــب علــى بلدية 
الكويت القيام بدراسات شاملة 
لتحقيــق االســتدامة املاليــة 
واتخــاذ كل التدابيــر الالزمة 
لعمل إصالحات مالية ألعمال 
بلدية الكويــت، من أجل ذلك 

يرجى تزويدي باآلتي:
أوال: فيما يتعلق بتحقيق 
االستدامة املالية أرجو تزويدي 

باآلتي:
١ - هــل لدى بلديــة الكويت 
خطة مكتوبة ومعتمدة لتحقيق 
االســتدامة املاليــة؟ اذا كانت 
اإلجابة بنعــم أرجو تزويدي 

بنسخة من اخلطة؟
٢ - هــل قامت بلدية الكويت 
بدراسة حول حتقيق االستدامة 
اســتعانت  وهــل  املاليــة؟ 

ملشاهدة الڤيديو

العيسى لـ «األنباء»: فاتورة الشراء 
حتفظ حقوق املستهلكني

«التجارة» خالفت كراجات بالشويخ الصناعية في جولة تفتيشية

اجلزاف لـ «األنباء»: خطة تفتيش متكاملة 
ملواقع «القوى العاملة».. ومسحات للموظفني

بشرى شعبان

أكــدت مســؤولة جلنة 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الصحية ورئيســة قســم 
التنســيق واملتابعــة فــي 
مكتــب نائــب مديــر عام 
التخطيط والتطوير بالهيئة 
العامة للقوى العاملة زينب 
اجلــزاف متابعة التفتيش 
عــن التزام مواقــع القوى 
العاملة بكل االشــتراطات 
الصحية املعتمدة من جلنة 

االشتراطات في مجلس الوزراء.
وكشفت اجلزاف في تصريح لـ«األنباء» 
عن وضع خطة متكاملة للتفتيش على مدى 
التزام مواقع الهيئة بتطبيق االشتراطات 
الصحيــة املختلفة ســواء لناحيــة ارتداء 
الكمام، التباعد، وااللتزام بالنسبة احملددة 
للدوام ومتابعة املراجعني لناحية اإلعداد 
وااللتزام بإجراءات الوقاية وحجز املواعيد 

عبر اونالين.
وعن مدى التزام املوظفني باالشتراطات 

الصحيــة، أكــدت اجلزاف 
التــزام املوظفــني بشــكل 
ملحــوظ الســيما خــالل 
االسبوع اجلاري بعد ارتفاع 
نسبة االصابات بڤيروس 
كورونا في الكويت، مشيرة 
الى التــزام الهيئة بإجراء 
فحص الـPCR بشكل دوري 
كل شهر أو شهرين كأقصى 

حد للموظفني.
وبينــت وجــود اتفاق 
مــع وزارة الصحة إلجراء 
املسحات الدورية للموظفني 
وكلما دعت الضرورة، مؤكدة في حال ثبوت 
وجــود أي إصابة مباشــرة يتــم حتويل 
املوظفني في املوقــع الى الصحة الوقائية 
ومينــح املصاب اإلجازة احملــددة من قبل 
جلنة االشــتراطات وإغالق املوقع بالكامل 

للتعقيم.
وقالــت اجلــزاف إن هنــاك حرصا من 
مسؤولي الهيئة على أال يزيد عدد املوظفني 
في مواقع العمل على النســبة احملددة من 

اللجنة املختصة في كل مباني الهيئة.

مسؤولة جلنة االشتراطات الصحية أكدت التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية

زينب اجلزاف

مجلس بلدي


