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الثالثاء ٢٣ فبراير ٢٠٢١ محليات

السفير الُعماني هنأ القيادة السياسية باألعياد: 
الكويت حتظى مبكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا

وزير األوقاف: املبنى اجلديد صرح إسالمي فريد

ال جتديد لدفاتر السيارات
 قبل موافقة «البيئة» على نسب انبعاثاتها

الشـــــــــؤون  اكد وزيــر 
االجتماعيــة وزيــر األوقــاف 
والشؤون االســالمية عيسى 
الكنــدري ان مبنــى الــوزارة 
اجلديد يعد صرحا اســالميا 
فريدا من نوعه، اذ مت بناؤه على 
الطراز االسالمي الذي يتناسب 
مع طبيعة عمل الوزارة ومع 
رؤيتها في الريادة عامليا بالعمل 
الكنــدري،  االســالمي. وأكــد 
فــي تصريح صحافــي عقب 
افتتاح مبنى الوزارة اجلديد، 
الــوزارة اجلديــد  ان مبنــى 
سيكون رافدا مهما في حتقيق 
رســالة الوزارة بترسيخ قيم 
الوسطية واألخالق اإلسالمية 
ونشر الوعي الديني والثقافي 
والعناية بالقرآن الكرمي والسنة 
النبويــة ورعايــة املســاجد 
وتعزيز الوحدة الوطنية عبر 

دارين العلي

أعلــن مديــر عــام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمد عن بدء العمل بإدراج 
شرط مطابقة نسب انبعاثات 
السيارات مع املعايير اخلاصة 
كشرط من ضمن شروط إعادة 
جتديد تراخيص الســيارات، 
وذلك مبوجب مذكرة وقعتها 
الهيئة صباح أمس مع وزارة 
الداخلية ممثلة بوكيل الوزارة 
الفريــق عصام النهــام. وقال 
األحمــد، عقب توقيع املذكرة، 
إنه سيقوم مبقتضاها موظفو 
الهيئة بقياس نسب انبعاثات 
الســيارات في مراكز الفحص 
التابعة لوزارة الداخلية قبل 

جتديد دفتر السيارة.
الهيئــة  ان  الــى  ولفــت 
تتكامــل مــع وزارة الداخلية 
بتوقيــع هذه املذكرة املتعلقة 
بفحص انبعاثات الســيارات 
فــي مراكــز الفحــص التابعة 
لــوزارة الداخليــة، الفتا إلى 
تقــوم  الداخليــة  وزارة  أن 

التميــز واإلبــداع في مختلف 
أنشطة ومجاالت عمل الوزارة 
وتشجيع املبادرات التطويرية 
التــي تقــوم بهــا القطاعــات 

واإلدارات واألقسام واملراكز.
ودعــا الكنــدري قياديــي 

زيادة في أعداد شرطة البيئة 
للمساهمة في ضبط املخالفني 
للقانون البيئي، بالتكامل مع 
الضباط القضائيني في الهيئة.

وأوضح ان املذكرة ستستمر 
هذه ملدة خمس سنوات ومن 
خاللها ستتم املوافقة لالدارات 
املختصــة فــي الهيئــة علــى 
العــوادم واالنبعاثات  ضبط 
من السيارات والسيطرة على 

نسبة تلك االنبعاثات.

الوزارة الى تسهيل االجراءات 
على املراجعني وتذليل جميع 
التــي قــد تواجــه  العقبــات 
املراجعــني او العاملــني فــي 

الوزارة.
من جانبه، قال وكيل وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
فريد عمادي في تصريح مماثل 
ان مبنى الوزارة اجلديد يعد 
معلمــا معماريا فــي البالد اذ 
يتصف باألصالة واحياء روح 
التــراث اإلســالمي. وأوضح 
ان املبنــى اجلديد يســتوعب 
االدارات املوجودة سابقا اضافة 
الى عدد من املباني واالدارات 
اخلارجيــة، مؤكــدا حــرص 
الوزارة على االنتقال بأســرع 
ما ميكن مع نقل االثاث احلالي 
توفيرا للمال العام واملخصص 
لتأجير مباني الوزارة احلالية.

وبــني األحمــد أن وزارة 
الداخلية تقوم مبا يلزم بفحص 
الســيارات في مراكز الفحص 
فيما يتعلق باملتانة، أما الهيئة 
فســتقوم بفحص االنبعاثات 
اللوائح واالشتراطات  حسب 
اخلاصة بنسب تلوث الهواء في 
الكويت واالشتراطات الدولية.

وأضــاف انه بعــد موافقة 
وزارة الداخلية سيقوم موظفو 
الهيئــة بالتواجد فــي مراكز 
الفحص فــي وزارة الداخلية 
الناجتــة  العــوادم  لضبــط 
من الســيارات، الفتــا الى انه 
بالتكامل والتعاون مع الوزارة 
سيتم جتديد دفتر السيارات 
بعد موافقة اجلهات املختصة 
وموافقــة الهيئة على نســبة 
االنبعاثــات الناجتة من هذه 

السيارات.
وفي سياق آخر، أكد األحمد 
أن أفراد شرطة البيئة يدعمون 
الهيئة في ضبط املخالفني في 
البر، فضال عن التعاون مع خفر 
السواحل لضبط املخالفني في 

بحر الكويت.

عمادي: املبنى يتصف باألصالة وإحياء روح التراث اإلسالمي

تدخل ضمن شروط جتديد التراخيص وفق مذكرة وّقعتها الهيئة و«الداخلية» بحضور الفريق النهام

الوزير عيسى الكندري وفريد عمادي خالل افتتاح املبنى

الشيخ عبداهللا األحمد والفريق عصام النهام لدى توقيع االتفاقية (محمد هاشم )

تنمية املوارد البشــرية وفقا 
ألفضل املمارسات.

وأشاد باجلهود املبذولة من 
وكيل وزارة االوقاف والوكالء 
املساعدين في دعم وتشجيع 
العاملــني فــي الــوزارة على 

بفحص السيارات فيما يتعلق 
مبتانة السيارات، وسيتكامل 
موظفو الهيئة معهم في فحص 
االنبعاثات من هذه السيارات 
ومن ثــم املوافقة على جتديد 
دفتر الســيارات. وشدد على 
أن التكامل مستمر بني الهيئة 
ووزارة الداخليــة مــن خالل 
شــرطة البيئة، الفتــا الى انه 
حســب افادة وكيــل الوزارة 
الفريق عصــام النهام، فهناك 

ملشاهدة الڤيديو

مجلس الوزراء: إغالق املنافذ احلدودية البرية والبحرية
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس في قصر السيف برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد. وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
تابع مجلس الوزراء آخر 
املســتجدات املتعلقــة بوباء 
كورونا، واستمع بهذا الصدد 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
آخر تطورات الوضع الصحي 
في البالد وتفاصيل اإلحصاءات 
واملؤشرات غير اإليجابية التي 
تؤكــد ارتفــاع أعــداد حاالت 
بالڤيــروس مقارنة  اإلصابة 
بأعداد املسحات وكذلك الزيادة 
امللحوظــة في أعداد الوفيات 
ليصل املجموع الكلي إلى ١٠٤٤ 
حالة وفاة، إلى جانب زيادة 
أعداد من يتلقون العالج في 
املستشفيات ونسبة إشغال 
العناية املركــزة والتي تنذر 
بضــرورة اتخــاذ إجــراءات 
صارمة للحد من تفشــي هذا 

الوباء.
وفي هذا الصدد استعرض 
الــوزراء توصيات  مجلــس 
اللجنــة الوزاريــة لطــوارئ 
كورونا، وقرر املجلس اآلتي:

املنافــذ  إغــالق   - ١ أوال: 
احلدوديــة والبحريــة، على 
أن يستثنى من ذلك عمليات 
الشحن والعاملون في املنطقة 

املقسومة وأقرباؤهم.
بعــودة  الســماح   -  ٢
املواطنني مــن املنافذ البرية 
والبحريــة وأقربائهــم مــن 
الدرجة األولى ومرافقيهم من 

العمالة املنزلية.

استثناء عمليات الشحن والعاملني في املنطقة املقسومة.. والسماح بعودة املواطنني وأقربائهم من الدرجة األولى ومرافقيهم من العمالة املنزلية

تكليف هيئة الرياضة بتطبيق آلية ضمان تنفيذ االشتراطات الصحية خالل ممارسة النشاط الرياضيتشكيل جلنة مشتركة برئاسة «الداخلية» لإلشراف على آلية تطبيق احلجر املؤسسي جلميع القادمني 
إلزام وسائل النقل اجلماعي العام بعدم جتاوز عدد الركاب ٣٠٪ من إجمالي القدرة االستيعابية للحافلةالتأكيد على القطاع اخلاص بعدم جتاوز نسبة عدد العاملني في مقار العمل ٥٠٪

«الصحة»: ٨٩٩ إصابة جديدة بـ «كورونا»..
 و٥ حاالت وفاة وشفاء ٩٥٥ حالة

أعلنــت وزارة الصحــة أمس شــفاء 
٩٥٥ حالــة من اإلصابة بڤيــروس كورونا 
املســتجد (كوفيــد ـ ١٩) فــي الســاعات

 الـ ٢٤ املاضية، ليرتفــع بذلك إجمالي عدد 
املتعافني في البالد إلى ١٧٣١٨٢. وقال املتحدث 
الرسمي باسم الوزارة د.عبداهللا السند، خالل 
املؤمتر الصحافي الدوري الـ ١١٠، انه مت تأكيد 
متاثل تلك احلاالت للشفاء بعد إجراء الفحوصات 
الطبية الالزمة واخلطوات املتبعة في هذا الشأن، 
مبينا أن نســبة مجموع حاالت الشفاء من 

مجموع اإلصابات بلغت ٩٣٫٦٪.
وأشار إلى تسجيل ٨٩٩ إصابة جديدة في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 

عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ١٨٤٩٨٩ 
وتسجيل خمس حاالت وفاة ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس ١٠٤٩ حالة. 
وأفاد بأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ١٤٩ حالة ليصبح 
بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض «كوفيد ـ ١٩» ومازالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ١٠٧٥٨ حالة. وأضاف د.السند 
أن عدد املسحات التي مت اجراؤها في الساعات 
الـ ٢٤ املاضية بلغ ٦٨٥١ مسحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ١٧٣٨٥٥٥ فحصا، مستدركا بأن 
نسبة اإلصابات لعدد املسحات خالل الـ ٢٤ 

ساعة املاضية بلغت ١٣٫١٪.

تقدم سفير سلطنة ُعمان لدى الكويت د.صالح 
اخلروصي بأزكى وأطيب التهاني إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وإلى سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وإلى احلكومة 
والشعب الكويتي الشقيق مبناسبة احتفاالت 
الكويت بالذكرى الستني للعيد الوطني والذكرى 
الثالثني للتحرير. وقال السفير إن الكويت وهي 
متضي قدما في مسيرتها التنموية الظافرة فإنها 
حتظى مبكانة مرموقة على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي ملبادراتها وجهودها اإلنسانية النبيلة.

وأشاد بالعالقات الُعمانيةـ  الكويتية العريقة 
والتي تزداد رسوخا وعمقا باستمرار في شتى 

املجاالت وامليادين. السفير العماني د.صالح اخلروصي

٣ - تكليف كل من وزارة 
العامــة  الداخليــة واإلدارة 
للجمــارك تنفيذ مــا جاء في 
القــرار، ويعمــل بــه اعتبارا 
مــن يــوم األربعــاء املوافق 
٢٠٢١/٢/٢٤ حتى إشعار آخر.

ثانيا: منع التواجد داخل 
جميع أنواع صاالت املطاعم 
واملقاهي مبا فيها التي داخل 
التســوق ويكتفــي  مراكــز 
بالطلبات اخلارجية وخدمات 
التوصيــل، ويعمــل بالقرار 
اعتبــارا مــن يــوم األربعاء 
املوافــق ٢٠٢١/٢/٢٤ وحلــني 

إشعار آخر.
ثالثــا: ١ ـ حتديــد نســبة 
عدد العاملني في مقار العمل 
احلكومية مبا ال يتجاوز ٣٠٪، 
وتتولــى كل جهــة حكومية 
حتديــد النســبة املالئمة لها 
مبــا ال يجــاوز هــذه احلدود 
وفقــا ملقتضيــات املصلحــة 
العامة وظــروف العمل وفي 
حالة احلاجة إلى الزيادة يتم 
التنســيق مع ديوان اخلدمة 

املدنية.
٢ ـ التأكيــد علــى القطاع 
اخلاص بعدم جتاوز نســبة 
عدد العاملني في مقار العمل 

لتطبيق االشتراطات الصحية 
الرياضيــة  علــى املنشــآت 
والرياضيني خالل ممارســة 
النشاط الرياضي في البالد.

٢ ـ تكليــف الهيئة العامة 
للرياضة بالتنســيق مع كل 
مــن وزارة الداخلية ـ وزارة 
الصحــة ـ اللجنــة األوملبية 
الكويتية باتخــاذ اإلجراءات 

الكفيلة لتطبيق اآللية.
سادســا: تشــكيل جلنــة 
وزارة  برئاســة  مشــتركة 
الداخليــة وعضوية كل من: 
وزارة الصحةـ  اإلدارة العامة 
للطيران املدني لإلشراف على 
آلية تطبيق احلجر املؤسسي 
املطبق علــى جميع القادمني 

إلى البالد.
سابعا: املوافقة على طلب 
وزارة الصحة بشأن االستعانة 
بالدفعــة الثالثة من الطواقم 
الطبية من جمهورية باكستان 
اإلســالمية من أطباء وهيئة 
متريضيــة وفنيــة وتكليف 
وزارة الصحــة بالتنســيق 
مع وزارة اخلارجية ـ اإلدارة 
العامة للطيــران املدني بهذا 

الشأن.
هذا وقد أكد مجلس الوزراء 

مبا ال يتجاوز ٥٠٪.
٣ ـ تأكيــد االلتــزام فــي 
جميع األحوال باالشتراطات 
التــي  الصحيــة والوقائيــة 
الســلطات الصحية  تقررها 
املختصة، فضال عن اإلجراءات 
والقواعد وأنظمة الدوام املرنة 
والعمل عــن بعد وفقا لدليل 
سياســات وإجراءات العودة 
التدريجية للعمل الصادر عن 

ديوان اخلدمة املدنية.
٤ ـ يعمــل بالقرار اعتبارا 
مــن يــوم األربعــاء املوافق 
٢٠٢١/٢/٢٤ حتى إشعار آخر.

رابعا: إلزام وسائل النقل 
اجلماعــي العام بعدم جتاوز 
عدد الركاب ٣٠٪ من إجمالي 
القدرة االستيعابية للحافلة 
مع االلتزام بتطبيق اإلجراءات 
الصحيــة والوقائية املعمول 
بهــا فــي وزارة الصحة بهذا 
الشأن اعتبارا من يوم األربعاء 
املوافق ٢٠٢١/٢/٢٤ حتى إشعار 

آخر.
خامسا: ١ ـ أحيط املجلس 
علمــا باآلليــة املقدمــة مــن 
قبل الهيئــة العامة للرياضة 
واللجنــة األوملبية الكويتية 
بشــأن الضمانــات املقترحة 

تهنئة القيادة السياسية باألعياد الوطنية
تقدم مجلس الــوزراء بخالص التهاني 
والتبريكات ملقام صاحب السمو األمير، وسمو 
ولي العهد وللشعب الكويتي الكرمي مبناسبة 
الذكرى الـ ٦٠ للعيد الوطني للكويت والذكرى 
الـ ٣٠ ليوم التحرير، مستذكرا بهذه املناسبة 
الوطنية املجيدة التضحيات الكبيرة التي بذلها 
الشعب الكويتي لدحر الغزو الغاشم والتمسك 
بشرعيته ووطنه، كما يتقدم املجلس بالتقدير 

والعرفان للجهود املباركة التي بذلها األشقاء 
واألصدقاء من أجل حترير الكويت وتطهيرها 
من العدو الغازي، داعيا املولى جلت قدرته 
أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن يدمي 
عليها نعمــه األمن واألمان في ظل قيادتها 
احلكيمة وتالحم شــعبها األبي، وأن يرحم 
شــهداءنا األبرار بواسع رحمته ويسكنهم 

فسيح جناته.

على أهميــة مواصلة تطبيق 
اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية من قبل اجلميع بكل 
جدية وتطبيق معايير التباعد 
االجتماعي وجتنب التجمعات 
وزيادة احليطة واحلذر لعدم 
تعريض الغير خلطر العدوى 
خاصة كبار الســن ومرضى 
األمــراض املزمنــة، كما حث 
الشــرائح  الــوزراء  مجلــس 
والفئات املعتمدة إلى املبادرة 
بأخــذ اللقاح لتحقيق املناعة 
املجتمعية. كما شــدد مجلس 
الوزراء علــى ضرورة التزام 
املواطنــني واملقيمــني بقــرار 
مجلس الوزراء اخلاص مبنع 
جتمعات االحتفاالت باألعياد 
الوطنية وذلك لتالفي جميع 
املخاطر املترتبة على انتشار 
هذا املرض ســائال املولى عز 
وجــل الســالمة للجميع وأن 
الكويــت ومــن  يحفــظ اهللا 
يعيــش علــى أرضهــا مــن 
كل ســوء. ثم بحــث مجلس 
الوزراء الشــؤون السياسية 
فــي ضوء التقاريــر املتعلقة 
الراهنة  التطــورات  مبجمــل 
في الســاحة السياسية على 
الصعيدين العربي والدولي. 
وبهــذا الصــدد أعرب مجلس 
الوزراء عــن قلقه البالغ إزاء 
األحداث املأساوية في العاصمة 
الصومالية مقديشو والناجمة 
عن أعمال العنف والتفجيرات 
التي أسفرت عن سقوط عدد 
مــن القتلــى واجلرحى داعيا 
األطراف املتنازعة إلى التهدئة 
وضبط النفس وحل اخلالفات 
الســلمية وتغليب  بالطــرق 
املصلحة الوطنية وكل ما من 
شأنه حتقيق األمن واالستقرار 
جمهوريــة  فــي  والســالم 
الصومال الفيدرالية الشقيقة.


