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الثالثاء ١٦ مارس ٢٠٢١ محليات

تكليف هيئات «البيئة» و«الصناعة» و«الزراعة» بإزالة معوقات مشروع جنوب مدينة 
سعد العبداهللا اإلسكاني بالسرعة املمكنة وتسليم املواقع لـ «السكنية»

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه األســبوعي بعــد 
ظهر أمس في قصر الســيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
وبعد االجتماع، صرح وزير 
اخلارجيــة ووزيــر الدولــة 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 

مبا يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس 
الــوزراء املجلــس علمــا في 
مســتهل اجتماعــه بنتائــج 
الفحوصــات الطيبــة التــي 
أجراها صاحب السمو، حفظه 
اهللا ورعــاه، فــي نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية 
مؤخرا والتي تكللت بفضل 
اهللا بالنجاح ومبغادرته إلى 
أوروبا في زيارة خاصة، وقد 
عبر مجلس الوزراء عن عميق 
ارتياحــه واطمئنانه حلالة 
ســموه، حفظه اهللا ورعاه، 
الصحية، مبتهال إلى املولى 
القديــر أن يــدمي عليه متام 
الصحــة والعافيــة والعمر 
املديــد وأن يحيطه برعايته 

في احلل والترحال.
ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
آخــر مســتجدات الوضــع 
الصحي فــي البالد من واقع 
آخر اإلحصاءات واملؤشرات 
والتي تبني استمرار ارتفاع 
أعداد اإلصابات والوفيات ومن 
يتلقى العالج في املستشفيات 
العنايــة  ونســبة إشــغال 
املركــزة، وذلك علــى الرغم 
من فرض احلظر اجلزئي في 
البالد، األمر الذي يستوجب 
مواصلة التعــاون وااللتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
املتخــذة حملاصــرة الوبــاء 
ومواجهة ظاهرة تفشيه في 
البــالد، كما اســتعرض كل 
انتشــار ڤيروس  تطــورات 
كورونا على جميع املستويات 

اإلقليمية والعاملية.
وقــد دعا مجلس الوزراء 
جميع املواطنني واملقيمني إلى 

جائحة ڤيروس كورونا، ناقش 
مجلــس الــوزراء التوصية 
الــواردة مبحضــر اجتمــاع 
جلنة الشــؤون االقتصادية 
بشأن اآللية املناسبة ملعاجلة 
التداعيات االقتصادية الناجتة 
عــن جائحة كورونــا، وقرر 
مجلس الوزراء املوافقة على 
مشروع قانون بدعم وضمان 
متويل البنوك احمللية للعمالء 
املتضررين من تداعيات أزمة 
ڤيروس كورونا ورفعه لسمو 

نائب األمير، حفظه اهللا.
كما قــرر املجلس تكليف 
التجــارة والصناعة  وزيــر 
مــن:  كل  مــع  بالتنســيق 
وزارة املالية ـ الهيئة العامة 
لالســتثمارـ  بنــك الكويــت 
املركزي ـ الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــروعات 
ـ  واملتوســطة  الصغيــرة 
اجلمعية االقتصادية الكويتية 
تراهــا  التــي  واجلهــات  ـ 
مناسبة الســتكمال اجلهود 
احلكوميــة املبذولة في دعم 
أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة ووضع املرئيات 
الالزمة  التشريعات  وتقدمي 
واحللول املناســبة ملعاجلة 
التداعيات االقتصادية الناجمة 
عن جائحة ڤيروس كورونا 
وموافاة مجلس الوزراء مبا 
ينتهي إليه األمر وذلك خالل 

شهر من تاريخه.
ثم أحيط مجلس الوزراء 
علما بالتوصية الواردة ضمن 
محضر اجتماع جلنة اخلدمات 
العامة بشأن العرض املرئي 
املقدم من قبل الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري بشأن 
التقييــم املبدئي حلالة نفق 
دروازة العبدالرزاق واحللول 
العاجلة واجلذريــة لتذليل 
املعوقات التي تواجه احلركة 
املرورية فــي تقاطع دروازة 
العبدالرزاق واإلجراءات التي 
قامت بهــا الهيئة، بالتعاون 
والتنسيق مع كل من: وزارة 
الداخليــة ـ وزارة املاليــة ـ 
وزارة األشغال العامةـ  بلدية 
الكويت ـ جامعــة الكويت ـ 
الكويــت لألبحــاث  معهــد 

العلمية بهذا الشأن.
وقد أثنى مجلس الوزراء 
على اجلهود املبذولة من قبل 

اجلهات ذات الصلة.
املرئي  العــرض  وكذلــك 
املقدم من قبل جامعة الكويت 
(كلية الهندســة والبترول) 
الســالمة  دراســة  بشــأن 
اإلنشائية للنفق الكائن أسفل 
دروازة العبدالرزاق والنتائج 
والتوصيات واملقترحات التي 
أسفرت عنها الدراسة، وقرر 
مجلس الوزراء تكليف وزارة 
األشغال العامة بالتنسيق مع 
كل من: وزارة املالية ـ بلدية 
الكويتـ  الهيئة العامة للطرق 
والنقل البريـ  واجلهات التي 
تراها مناسبة لتحديد الوجهة 
املستقبلية الستخدامات نفق 
دروازة العبدالرزاق واملنطقة 
احمليطــة به، وذلــك متهيدا 
لقيام الــوزارة باملضي قدما 
في تنفيذ احللــول العاجلة 
واجلذريــة لتقاطع الدروازة 
وفق ما تراه مناسبا في ضوء 
اختصاصاتهــا بهذا الشــأن 

التي أســفر عنهــا االجتماع 
التنســيقي الذي مت بني كل 
مــن وزارة الكهربــاء واملاء 
واملؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية بشــأن آبار املياه 
اجلوفية املتواجدة مبشروع 
جنوب مدينة سعد العبداهللا 
اإلسكاني وآلية العمل املتفق 
عليهــا بهذا الشــأن، وكذلك 
إفادة الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية 
بشأن اجلدول الزمني اخلاص 
بنقل مزرعة تربية الدواجن 
(شركة نايف للدواجن) من 
موقعهــا احلالي مبشــروع 
جنوب مدينة سعد العبداهللا 
اإلسكاني إلى املوقع البديل، 
وإفادة الهيئة العامة للبيئة 
آليــة التعامــل مــع  حــول 
اإلطارات املستعملة والتالفة 
ونقلها مــن موقعها احلالي 
في ارحية إلى املوقع البديل 
وســبل التخلــص منها عن 
طريــق الشــركات املبادرة، 
وكذلك إفــادة الهيئة العامة 
للصناعة بشأن نقل مصنع 
املعــادن  تقطيــع  شــركة 
التحويلية من  والصناعات 
موقعــه احلالــي مبشــروع 
جنوب مدينة سعد العبداهللا 
اإلسكاني إلى املوقع البديل 

املخصص له.
الــوزراء  وقــرر مجلس 
الهيئــة  تكليــف كل مــن: 
العامة للبيئةـ  الهيئة العامة 
للصناعــة ـ الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية بالتنســيق مــع 

وذلك مبا يضمن سرعة إعادة 
فتح التقاطع وضمان السالمة 

املرورية.
ثم أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة بشأن 
إفادة وزير األشــغال العامة 
التنفيذيــة  األعمــال  عــن 
لتشــغيل املرحلــة األولــى 
من مشــروع مينــاء مبارك 
الكبير والترتيبات القانونية 
واإلدارية والتعاقدية لتنفيذه.
مجلــس  واســتعرض 
الــوزراء توصيــة جلنــة 
العامــة بشــأن  اخلدمــات 
املعوقات التي تواجه مشروع 
جنوب مدينة سعد العبداهللا 
اإلســكاني، وأحيط مجلس 
الوزراء علما بالتقرير الدوري 
املقدم من املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية املتضمن 
كل اإلجراءات والوضع احلالي 
بشأن إزالة العوائق التابعة 
جلهات الدولة املعنية داخل 
حدود مشروع جنوب مدينة 
سعد العبداهللا اإلسكاني حتى 
تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١ وبالنتائج 

اجلهات التي يرونها مناسبة 
التخاذ كل اإلجراءات الالزمةـ  
كل فيما يخصهـ  إلزالة جميع 
املعوقات التابعة لكل منها في 
مشروع جنوب مدينة سعد 
العبداهللا اإلسكاني بالسرعة 
املمكنة وتسليم جميع املواقع 
التي يتم االنتهاء من تذليل 
معوقاتها إلى املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية وموافاة 
املؤسسة بجدول زمني دوري 
(كل أسبوعني) يبني مراحل 

تنفيذ األعمال.
وبنــاء على عرض وزير 
الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشؤون مجلس الوزراء، وافق 
مجلس الوزراء على مشروع 
مرســوم بتعيني املستشــار 
وائل عيسى العسعوسي أمينا 
عاما ملجلس الوزراء (بالدرجة 
املمتازة) ورفعه لسمو نائب 

األمير، حفظه اهللا.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخر التطورات الراهنة على 
الســاحة السياســية علــى 
الصعيدين العربي والدولي. 
وفي هذا الصدد، رحب مجلس 
الوزراء بتشــكيل الســلطة 
التنفيذية الليبية اجلديدة، 
مشيدا باجلهود التي بذلتها 
األمم املتحــدة لبلــوغ هــذا 
الهدف، ومجددا دعم الكويت 
للجهود الدولية الســتكمال 
هذه املســارات، ومعربا عن 
أمله في أن يحقق هذا اإلجناز 
تطلعــات الشــعب الليبــي 
الشقيق في األمن واالستقرار.

مجلس الوزراء أعرب عن عميق االرتياح واالطمئنان حلالة صاحب السمو الصحية بعد جناح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه في نيويورك

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس ويبدو عبداهللا الرومي وعيسى الكندري

مواصلة التعــاون وااللتزام 
التي فرضتها  باالشتراطات 
الســلطات الصحية من أجل 
سالمة وصحة املجتمع والتي 
تستوجب من اجلميع تفهم 
هذه اإلجــراءات لنتمكن من 
اجتيــاز هذه احملنة وجتنب 

شرورها.
كما بحث مجلس الوزراء 
شؤون مجلس األمة، واطلع 
بهــذا الصــدد علــى كتــاب 
رئيس مجلــس األمة املرفق 
به االســتجواب املقــدم إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
من بعــض أعضــاء مجلس 
 ،٢٠٢١/٣/٨ بتاريــخ  األمــة 
وعمال بأحكام املادة ١٣٥ من 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
سيدرج هذا االستجواب على 
جدول أعمال أول جلسة قادمة 
ملجلس األمة، وقد استعرض 
مجلــس الــوزراء صحيفــة 
االستجواب والتي تضمنت 
محورا واحدا وهو االنتقائية 
في تطبيق القوانني، وتدارس 
املجلس اجلوانب الدستورية 
التــي تضمنتها  والقانونية 
صحيفة االستجواب، مؤكدا 
حرص مجلس الوزراء على 
التعامل مع هذا االستجواب 
الدســتور  ألحــكام  وفقــا 
الداخلية ملجلس  والالئحــة 
احملكمــة  وقــرارات  األمــة 

الدستورية بهذا الشأن.
وضمــن إطــار حــرص 
احلكومة على ضمان استقرار 
الوضع االقتصادي واحلد من 
مخاطــر اآلثــار الناجمة عن 

التعامل مع استجواب رئيس الوزراء وفق أحكام الدستور والئحة مجلس األمة وقرارات «الدستورية»مجلس الوزراء للمواطنني واملقيمني: مواصلة التعاون وااللتزام باالشتراطات الصحية لسالمة املجتمع
تكليف وزير التجارة والصناعة باستكمال جهود دعم أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطةمشـروع قانون بدعـم وضمان متويل البنـوك احمللية للعمـالء املتضررين من أزمـة «كورونا»

الكويت تدين استهداف امليليشيات احلوثية للمدنيني في السعودية

منظومة متكاملة لتحويل النفايات ملصدر للدخل وبديل للطاقة

أعربــت وزارة اخلارجيــة في بيان 
لها أمــس االثنني عن إدانة واســتنكار 
الكويت وبأشد العبارات مواصلة ارتكاب 
النكراء  امليليشــيات احلوثية جرائمهم 
باستهداف املدنيني واملنشآت املدنية في 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة عبر 
إطالق طائرة مسيرة مفخخة باجتاه مدينة 

خميس مشيط.

وأوضحت «اخلارجية» أن استمرار هذه 
اجلرائم اإلرهابية مبا متثله من استمرار 
للتصعيد اخلطير الذي متارسه امليليشيات 
العربية  اململكة  بأمن  احلوثية واإلضرار 
السعودية الشــقيقة وتقويض استقرار 
املنطقة في حتد للقانون الدولي واإلنساني 
باإلصرار على مواصلة احلرب وجتاهل 
للجهود الدولية التي تبذل في سبيل وضع 

حد للصراع الدائر  من خالل التوصل إلى 
حل سياســي، أمر يؤكد ضرورة حترك 
املجتمع الدولي الفوري لردع هذه اجلرائم 
النكراء ووضع حد لها. واختتمت الوزارة 
بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام مع 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها 
لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها وسيادتها.

تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير املقدم 
من الهيئة العامة للبيئة بشأن املنظومة املتكاملة للتعامل مع 
النفايات في دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة 
العامة للبيئة بالتنســيق مع كل من: وزارة الصحة ـ وزارة 
األشغال العامةـ  وزارة الكهرباء واملاءـ  بلدية الكويتـ  الهيئة 

العامة للصناعةـ  هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، التخاذ اإلجراءات الالزمة لتوحيد اجلهود إليجاد 
منظومة متكاملة للتعامل مع جميع أنواع النفايات، وذلك وفق 
االشتراطات البيئية والصحية وسبل حتقيق االستفادة من 

حتويلها إلى مصدر للدخل وبديل للطاقة.

«نادي الصم» ينجح في تدشني برنامج 
خدمة الطوارئ ١١٢ لذوي اإلعاقة

أكــد رئيــس مجلــس إدارة النــادي 
الكويتــي الرياضي للصــم حمد المري 
أن اإلنجــاز الكبير والرائــع هو برنامج 
الطوارئ لــذوي اإلعاقة ١١٢ والذي يقدم 
خدمة الطوارئ وطلب المساعدة من قبل 
الصم، ســواء كانت حــوادث المرور او 
الحرائق او المشاكل الصحية عن طريق 
لغة اإلشارة، مشيرا الى انه تم تدريب كادر 
من المنتسبين لوزارة الداخلية على لغة 
االشارة للتعامل مع هذا البرنامج باالضافة 
للخدمات الكثيرة في هذا البرنامج التي 

تخدم الصم.
واضاف المري، خــالل لقائه الوكيل 
المســاعد لشــؤون المــرور والعمليات 
اللواء جمــال الصايغ بحضــور كل من 
الرئيــس الفخري فهد صياح أبوشــيبة 
ونائب الرئيس خالد زمان وأمين السر 
العام أنور الحربي وعضو مجلس اإلدارة 
خالد المطيري واستشاري لغة االشارة 
د.محمــد الرامــزي، انــه تــم تذليل كل 
الصعوبات والعقبات التي تواجه الصم 
واالرتقاء بالخدمات المقدمة لهم، متوجها 
بالشكر الجزيل للوكيل المساعد لشؤون 

المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ 
وجميع العاملين في هذه المؤسسة  على 
العمل المتواصل وتقديم الدعم والعون 
الالمحدود وكل الخدمات لفئة ذوي اإلعاقة 
الســمعية. وتمنى المري أن يستمر هذا 
التعــاون والدعــم بيــن وزارة الداخلية 
متمثلة بإدارة المرور والعمليات والنادي 

الكويتي الرياضي للصم.
من جانبه، رحب الوكيل المساعد اللواء 
جمال الصايغ بأعضاء مجلس ادارة النادي 
بعد أن اســتمع لهم، وشكرهم على هذه 
الزيارة وارتياحهم وسعادتهم للخدمات 
المقدمة لهم من قبل هذه المؤسسة والدعم 
من المنتســبين في وزارة الداخلية من 
جهود وخدمات وتسهيالت التي من شأنها 
أن تذلل الصعوبات والعقبات التي تواجه 
جميع ذوي اإلعاقة السمعية في الكويت، 
داعيا الــى تزويده بجميــع المالحظات 
والبرامج في المســتقبل التي تخدم فئة 
الصم واالرتقاء بهم حتى يتم تنفيذها.

وتم تكريم الوكيل المســاعد من قبل 
أعضاء مجلــس ادارة النــادي الكويتي 

الرياضي للصم بدرع تذكارية.

اللواء جمال الصايغ متسلما التكرمي لدى استقباله وفد النادي الكويتي الرياضي للصم

بالتعاون مع وزارة الداخلية

القزويني لـ «األنباء»: هيئة الطرق تعنى باجلسور 
والبنى التحتية وتبدأ مستقبًال بالسكك احلديدية واملترو

عاطف رمضان

قــال مديــر إدارة صيانــة 
الطرق السريعة واجلسور في 
الهيئــة العامة للطرق والنقل 
البــري م.محمد القزويني في 
تصريح لـ «األنباء» ان الهيئة 
حاليا تقوم بتنفيذ أعمالها في 
الدائري السادس وطريق امللك 
فهد والدائري اخلامس والغزالي 
وطريق اجلهراء، مشيرا الى ان 
طريق امللك فهد يقســم الى ٤ 
مراحل واألعمال تتم على قدم 

وساق خاصة خالل فترة احلظر 
اجلزئي. وأضاف القزويني انه 
خالل فتــرة احلظــر اجلزئي 
هنــاك توجيهــات واضحــة 
وصريحة من قبل كل من وزيرة 
األشغال العامة ووزيرة الدولة 
لتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس، ومدير عــام الهيئة 
م.سهى اشكناني بأن نستغل 
فترة احلظر اجلزئي لعمل أكبر 
كمية مــن اإلصالحات وفرش 
أكبر مساحة ممكنة من شبكة 
الطرق السريعة. وقال: توجد 

جســور املشــاة، نحن كإدارة 
نقوم بالكشــف الدوري على 
جميع الطرق وجنمع املعلومات 
ملعرفة األماكن التي حتتاج الى 
صيانة لكي نتعامل معها بشكل 

فوري كي نتجنب احلوادث.
وأوضح ان جميع اإلجراءات 
تتم مع تطبيــق قواعد األمن 
والسالمة بالتنسيق مع جهات 
معنية خاصة وزارة الداخلية 
التي تتعاون بشكل مستمر مع 
هيئة الطرق في إغالق الطرق 

وتأمني احلركة املرورية.

لدينا فرق طوارئ تعمل على 
مدار ٢٤ ساعة لتلقي الشكاوى 
ولضمان السالمة والتعامل مع 
الشــكاوى يتم بشكل فوري. 
وأشــار إلــى ان الهيئة تعنى 
بإنشــاء الطــرق الســريعة 
والداخلية واجلســور والبنى 
التحتية، ومســتقبال نبدأ في 

السكك احلديدية او املترو.
وزاد: بالنسبة إلدارة صيانة 
الطرق فهي تتولى اإلشــراف 
علــى صيانــة جميــع الطرق 
الســريعة واجلسور مبا فيها 

مدير إدارة صيانة الطرق السريعة واجلسور في الهيئة أكد الكشف الدوري على جميع الطرق جتنباً للحوادث

م.محمد القزويني

املخالفة سببها العبث باملصهرات

«الكهرباء» تخالف إحدى منشآتها 
خالل حملة على محافظة اجلهراء

دارين العلي

سجل فريق الضبطية القضائية 
الكهرباء مســاء  التابع لــوزارة 
املنشآت  أمس مخالفة في إحدى 
املستثمرة التابعة لها بسبب عبث 

في املصهرات وتغيير حجمها.
وقال نائــب رئيس الضبطية 
القضائيــة أحمد الشــمري في 
تصريــح لـ «األنبــاء»، إنه ليس 
القانون، إذ متت  هناك أحد فوق 
مخالفة اجلهة املستثمرة للمنشأة 
بسبب العبث باملصهرات، مؤكدا أن 

القانون لن يستثني أحدا وسيطبق على اجلميع ملا 

فيه املصلحة العامة، الفتا الى انه 
مت قطع التيار مباشرة عن املنشأة.
وأوضــح أنــه مت ذلك خالل 
حملة على محافظة اجلهراء جرى 
خاللها تنفيذ ٣ محاضر إثبات حالة 
بسبب العبث باملصهرات ومتديد 
التيار  كيبالت مخالفة، ومت قطع 

عن املخالفني.
املبنى  ان  إلى  الشمري  ولفت 
املستثمر التي رصدت فيه إحدى 
املخالفات يتبع نقابة الكهرباء إال 
انه يخضع للقانون شأنه شأن أي 
أو خاص، وتطبق  مبنى حكومي 

عليه اإلجراءات في حال املخالفة.
ملشاهدة الڤيديو

م. أحمد الشمري


