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الغامن: توجيهات األمير تؤكد سيرة حكام احلكمة والتسامح
العبداهللا: صاحب السمو يكلف رؤساء مجالس األمة والوزراء و«األعلى للقضاء» باقتراح ضوابط «العفو»

الشيخ محمد العبداهللا

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

احملرر البرملاني

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن «ان 
التوجيهات الكرمية من صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد تؤكد مجددا ما هو مؤكد 
عبر التاريخ وهو أن سيرة حكام الكويت عبر 
القرون هي سيرة احلكمة والتسامي والتسامح، 
وأن ديــدن القيادة السياســية فــي بلدنا كان 
ومــازال إشــاعة أجــواء االســتقرار والوفــاق 

والتعاضد».
 وتقــدم الغامن بالشــكر والثنــاء والتقدير 
الى ســمو األمير على توجيهاته السامية بدءا 
بالدعوة الكرمية للحوار الوطني بني السلطتني،  
مــرورا بدعمه الكرمي ملا متخــض عنه احلوار 
مــن مرئيــات وانتهــاء بقــراره تفعيــل املادة
٧٥ من الدســتور وتكليفه رؤســاء الســلطات 

الثالث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن 
بعض أبناء الكويــت احملكومني بقضايا خالل 
فترات ماضية متهيدا الستصدار مرسوم العفو. 
وكان وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا صرح بأنه بناء على التوجيه 
السامي لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، انطلق احلوار الوطني بني الســلطتني 
التشــريعية والتنفيذية بغية مناقشــة سبل 

حتقيق املزيد من االستقرار السياسي. 
وقد ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية 
هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما ألن ينهي 
هذا احلوار حدة االحتقان السياسي في البالد 

متهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما. 
وزاد: حرصــا مــن صاحب الســمو، حفظه 
اهللا، على احملافظة على ما جبل عليه الشعب 
الكويتي الوفي من العادات الكرمية من تسامح 

ومحبة وتسام واحملافظة على الوحدة الوطنية 
ملا فيه مصلحــة الكويت وإزاء ما نقله رئيس 
مجلس األمة وســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الى صاحب الســمو، وبعد اطالع سموه، على 
مناشدة ما يقارب ٤٠ عضوا من أعضاء مجلس 
األمة وتأكيــد حرصهم على التعاون وحتقيق 
االستقرار السياسي وما نقله مستشارو سموه 
بشــأن مــا انتهت إليه جلنة احلــوار، فقد قرر 
صاحب السمو  استخدام حقه الدستوري وفقا 

للمادة ٧٥ من الدستور.
وقــال العبــداهللا: كلف صاحب الســمو كال 
من رئيس مجلس األمة وســمو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس املجلس األعلى للقضاء باقتراح 
الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت 
احملكومــني بقضايا خالل فترات ماضية متهيدا 

التفاصيل ص ٧الستصدار مرسوم العفو. 

صباح اخلالد: عودة احلياة الطبيعية احلِذرة
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(متني غوزال) تقارب املصلني في املساجد يعود بعد الدخول في املرحلة اخلامسة  

قرارات العودة إلى احلياة الطبيعية
  عودة تقارب املصلني في املســاجد من خالل احلرص على تطبيق 
االشتراطات الصحية واملتمثلة في التطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة 
اخلاصة بكل مصل، وذلك اعتبارا من  يوم غد اجلمعة املوافق ٢٢ اجلاري.

 السماح بإقامة املؤمترات وحفالت الزفاف واملناسبات االجتماعية، على 
أن يقتصر احلضور على احملصنني  متلقي اللقاح فقط وااللتزام بلبس الكمام.

 الســماح بعدم لبس الكمام في األماكــن املفتوحة وااللتزام به 
في املغلقة، والتباعد في األماكن املتعذر فيها كاملطاعم واملقاهي.

 إصدار سمات دخول لدولة الكويت (ڤيزا) بكل أنواعها للمحصنني 
متلقي اللقاح املعتمد لدى دولة الكويت.

 املطار يعمل بكامل طاقته االستيعابية من األحد ٢٤ اجلاري.

مرمي بندق

 أعلن سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
دخول الكويت املرحلة اخلامسة 
من خطة العــودة إلى احلياة 
الطبيعيــة احلــذرة، وإلغــاء 
االحترازات الصحية للمحصنني 
باستثناء املرافق املغلقة، مشددا 
على ان احلكومة ستحقق رفعة 
الكويت وشعبها بعد اجلائحة، 
وقدم سموه كل كلمات الشكر 
والتقدير والعرفان إلى اجليش 
األبيض والوزراء في احلكومتني 

احلالية والسابقة.
وقرر مجلــس الوزراء في 
اجتماعــه االســتثنائي أمــس 
برئاسة ســمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد تطبيق 
ما تبقى من األنشــطة، والتي 
بإقامــة  الســماح  تضمنــت 
الزفاف  املؤمتــرات وحفــالت 
واملناسبات االجتماعية، على 
أن يقتصــر احلضــور علــى 
احملصنــني متلقي اللقاح فقط 
وااللتزام بلبس الكمام، وذلك 
بدءا من يوم األحد املقبل املوافق 
٢٤ اجلــاري.  وكلــف املجلس 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
اإلســالمية باتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بعودة تقارب املصلني 
في املســاجد مع احلرص على 
تطبيق االشتراطات الصحية 
املتمثلة فــي التطعيم ولبس 
الســجادة  الكمــام وإحضــار 
اخلاصــة بــكل مصــل، وذلك 
اعتبارا من صالة يوم اجلمعة 

التي تقام غدا.  وخاطب املجلس 
وزارة الداخلية وهيئة القوى 
العاملة مبعاودة إصدار سمات 
الدخول إلى البالد بكل أنواعها 
اللقــاح  للمحصنــني متلقــي 

املعتمد لدى الكويت.
وقرر املجلس السماح بعدم 
لبس الكمام في األماكن املفتوحة 
وااللتزام به في األماكن املغلقة 
وكذلــك االلتــزام بالتباعد في 
األماكن التي يتعذر فيها لبس 
الكمام كاملطاعم واملقاهي، وذلك 
اعتبارا من يــوم األحد املقبل 

املوافق ٢٤ اجلاري.
وأبقى املجلس على الشروط 
والضوابط اخلاصــة بدخول 
القادمني غيــر املطعمني وهي: 
احلجر املؤسسي ملدة ١٤ يوما، 
 ،PCR مع عمــل ٣ فحوصــات
وســمح للمطعمني بلقاح غير 
معتمــد في الكويــت ومعتمد 

مــن منظمة الصحــة العاملية 
بأخذ جرعة من أحد اللقاحات 
املعتمدة. وأصدر املجلس قرارا 
بتكليف اإلدارة العامة للطيران 
املدني بتطبيق املرحلة الثالثة 
من خطة تشغيل مطار الكويت 
الدولي وعودة العمل في املطار 
بكامــل طاقتــه االســتيعابية 

اعتبارا من يوم األحد املقبل.
مــن جهتــه، أعلــن وزيــر 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
ان جائحــة كورونــا مازالــت 
موجودة واحلجر املؤسســي 
مستمر للقادمني غير احملصنني 
مع فحوصات الـ «PCR» حتى 
اســتقرار األوضــاع الصحية 
عامليا، وان االنفتاح واالنتقال 
إلى املرحلة اخلامسة مع تخفيف 
االشتراطات الصحية البد من 
االلتزام بها التي تناســب هذه 
املرحلة لعدم التراجع وحتى ال 

نتخذ إجراءات مشددة، آمال عدم 
دخول أي متحورات جديدة.

وقــال ان نســبة التطعيم 
تــزداد يوميا مع زيادة الوعي 
وان ٣٫٢ ماليني مواطن ومقيم 
اللقــاح مــع  حصلــوا علــى 
أهمية احلصول على اجلرعة 

التنشيطية.
وتوقع الشــيخ د. باســل 
الصبــاح ان حتتاج شــركات 
الوقــت  بعــض  الطيــران 
لالستعداد لتنفيذ القرار، الفتا 
الى ان قرارات االنفتاح تشمل 

املنافذ البرية أيضا.
هذا، وقال املتحدث الرسمي 
باســم احلكومة طارق املزرم 
ان السعة الكاملة تساوي ٣٠ 
ألف مسافر يوميا، وأن مكافأة 
الصفوف األمامية ســتصرف 

بعد إجناز اإلجراءات.
التفاصيل ص٢

تدوير «األشغال»: الغامن وكيًال 
لـ «الهندسة الصحية» والعنزي لـ «املركز 

احلكومي» وبن نخي لـ «اإلنشائية»
أصدرت وزيرة األشغال 
الدولــة لشــؤون  ووزيــرة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات د.رنــا الفــارس 
قرارا بتدوير عدد من وكالء 
«األشغال»، وتكليف بعض 
العناصر الشــبابية ببعض 
الشــاغرة، وذلك  القطاعات 
بعد احالتها بعض القياديني 
في خطوة سعت من خاللها 
الوزيرة لضخ دماء شبابية 
جديــدة مــن ذوي اخلبــرة 
واالختصــاص كقياديني في 
الــوزارة. وتضمن  قطاعات 

القرار تكليــف م.عايد العازمي القيــام مبهام قطاع اجلهاز 
االستشاري، وم.غنيم املطيري القيام بأعمال قطاع التنسيق 
واملتابعة للوزير، وكفاية النجدي القيام بأعمال قطاع الشؤون 
املالية واإلدارية، وعيد الرشيدي القيام بأعمال قطاع التدقيق 
والرقابة. كما تضمن قرار التدوير تعيني م.وليد الغامن وكيال 
لشؤون الهندســة الصحية، وعبداحملســن العنزي لقطاع 
املركز احلكومي، ومحمد بن نخي لقطاع الهندسة اإلنشائية، 
وعبدالعزيز الصباح لهندســة الصيانة، وعبداهللا الصباح 

لقطاع التخطيط.

د.رنا الفارس

بريطانيا تراقب انتشار متحّور متفرع عن «دلتا» 
وبوتني يفرض إجازة أسبوعًا لكبح تفشي «كورونا»

عواصــم - وكاالت: قالت 
السلطات الصحية البريطانية 
أمس إنها تراقــب «عن كثب» 
انتشــار متحور فرعي جديد 
عن املتحور الرئيســي (دلتا) 
من ڤيروس (كورونا املستجد  
كوفيــد ـ ١٩). وذكــرت وكالة 
األمــن الصحــي البريطانيــة 
في بيان أنها رصدت انتشارا 

للمتحور (AY ٤٫٢) حيث أصبح 
يشــكل نحو ٦٪ مــن إجمالي 
حــاالت اإلصابــة بالڤيروس 
في بريطانيا.  هذا، وأكد مدير 
معهد علم الوراثة بجامعة لندن 
فرانسوا بالو أن املتحور الفرعي 
أســرع انتشارا بنحو ١٠٪ من 
«دلتا». وأوضح أنه مت رصده 
فــي الدمنــارك ولكن بنســبة 

ضئيلة مقارنة ببريطانيا بينما 
أحصت الواليات املتحدة ثالث 
حــاالت فقط. إلى ذلــك، أعلن 
الروســي فالدميير  الرئيــس 
بوتني إعطاء إجــازة مدفوعة 
ملدة أسبوع ابتداء من ٣٠ أكتوبر 
في روسيا، وحث سكانها على 
تلقي اللقاح حملاولة كبح املوجة 
املميتة من الوباء الذي يسجل 

ارقاما قياسية في الوفيات منذ 
أيام، حيث بلغــت ١٠٢٨ وفاة 
و٣٤٫٠٧٣ إصابة جديدة أمس. 
وطرح الرئيس الروسي فكرة 
بدء فترة اإلجازة أبكر أو إطالة 
مدتها، على أن تتخذ كل منطقة 
القرار الذي يناســبها بحسب 
مــا يقتضيــه وضــع تفشــي 

الوباء.

مسافرون يرتدي بعضهم كمامات في مترو لندن وسط ارتفاع في إصابات «كورونا»             (رويترز)

التفاصيل ص١٢

الشايع: تشديد الرقابة لرصد 
مخالفات سراديب العقارات

وجه وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنظيم العمراني ووزير 
الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع األجهزة الرقابية باإلدارات 
املختصة في البلدية بتكثيف اجلوالت امليدانية التفتيشية للكشف 
على ســراديب العقارات التجارية ومدى االلتزام باستخدامها 

مواقف للسيارات حسب التراخيص الصادرة من البلدية.
وأكد الشايع في تصريح صحافي على أهمية تشديد الرقابة 
من قبل األجهزة الرقابية لرصد أي مخالفات تتعلق باستخدام 
األدوار املخصصة ملواقف السيارات في العقارات في غير الغرض 
املرخص له، موضحا أن هذا امللف ستكون له األولوية في املتابعة 
مــن قبله خالل املرحلة املقبلة، الفتا إلى أن معاجلة هذا امللف 
تكون بتفعيل دور األجهزة الرقابية املنوط بها تطبيق القانون 
إليقاف أي جتاوز بتحويل سراديب العقارات أو أجزاء منها إلى 

التفاصيل ص ٣مخازن مؤقتة بخالف اللوائح واألنظمة املتبعة.

مواطنون لـ «األنباء»: 
«املنقف» تتحول إلى «جليب» جديدة!
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ملشاهدة الڤيديو

غير مخصص للبيع


