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«احلرس الوطني» يفرج عن املوقوفني
انضباطي ًا مبناسبة األعياد الوطنية
أصدر وكيل احلرس الوطني
الفريق ال��رك��ن مهندس هاشم
الرفاعي أمس ،قرارا ً باإلفراج عن
العسكريني املوقوفني بعقوبات
انضباطية مبناسبة االحتفال
بالعيد الوطني وعيد التحرير
حتى يتمكنوا م��ن قضاء فترة
األعياد بني ذويهم.
وق���ال احل���رس ال��وط��ن��ي في
ب��ي��ان صحفي :إن ال��ق��رار جاء
بتوجيهات من سمو الشيخ سالم
العلي ،رئيس احلرس الوطني،
ونائب رئيس احلرس الوطني
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
النواف.

سمو الشيخ سالم العلي

«البيئة» و«الداخلية» توقعان مذكرة
تعاون خاصة بقياس انبعاثات السيارات

وقعت الهيئة العامة للبيئة
ووزارة الداخلية أم��س ،مذكرة
تعاون تعنى بقيام موظفي الهيئة
بقياس نسب انبعاثات السيارات
في مراكز الفحص التابعة لوزارة
الداخلية قبل جتديد دفتر السيارة.
وق���ال م��دي��ر ع��ام هيئة البيئة
الشيخ عبدالله األحمد في تصريح
صحفي :إن املذكرة تتعلق بتعاون
اجلانبني ف��ي فحص االنبعاثات
ال��ن��اجت��ة م��ن ع����وادم ال��س��ي��ارات
والتأكد من سالمة ومتانة مركبات
القيادة ومن ثم املوافقة على جتديد
دفتر املركبة.
وأوضح أن مدة مذكرة التعاون
خمس سنوات سيتم من خاللها
امل���واف���ق���ة ل���ل���إدارات املختصة
ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة ب��ض��ب��ط ال���ع���وادم
واالنبعاثات من السيارات بهدف
احل��د والسيطرة على نسبة تلك
االنبعاثات.
وأف��اد الشيخ عبدالله األحمد،
أن وزارة الداخلية تقوم مبا يلزم
بفحص ال��س��ي��ارات ف��ي م��راك��ز
الفحص فيما يتعلق باملتانة أما
الهيئة فستقوم بفحص االنبعاثات
حسب ال��ل��وائ��ح واالش��ت��راط��ات
اخلاصة بنسب تلوث الهواء في

جانب من توقيع االتفاقية

الكويت واالشتراطات الدولية.
وذك��ر أن��ه بعد موافقة وزارة
الداخلية سيقوم موظفو الهيئة
ب��ال��ت��واج��د ف���ي م���راك���ز فحص
امل��رك��ب��ات ف��ي وزارة الداخلية
ل��ض��ب��ط ال���ع���وادم ال��ن��اجت��ة من

السيارات ،مبينا ً أنه سيتم جتديد
دف��ت��ر ال��س��ي��ارات ب��ع��د موافقة
اجلهات املختصة واملوافقة على
نسبة االنبعاثات الناجتة من هذه
السيارات.
وأك���د اس��ت��م��رار ال��ت��ع��اون بني

هيئة البيئة ووزارة الداخلية عبر
شرطة البيئة مشيدا بجهود أفراد
شرطة البيئة في ضبط املخالفني
ال ع��ن التعاون مع
ف��ي البر فض ً
خفر السواحل لضبط املخالفني
في بحر الكويت.

أشار إلى تقدمي املكاتب الهندسية والدور االستشارية بالغ ًا إلى «نزاهة»

3

تدريبات بالذخيرة احلية في جزيرة فيلكا

«الداخلية» تفرج عن املوقوفني
انضباطي ًا مبناسبة األعياد الوطنية

أص���در وك��ي��ل وزارة الداخلية
الكويتية ال��ف��ري��ق ع��ص��ام النهام
ق���رارا ً ب��اإلف��راج ع��ن جميع أعضاء
ق��وة الشرطة املوقوفني انضباطياً
مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير
اعتبارا من يوم غد األربعاء.
وقالت االدارة العامة للعالقات
واإلع�لام األمني ب��ال��وزارة في بيان
صحفي أمس :إن القرار جاء بناء على
توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر
العلي.
من جهة أخرى ،فقد أعلنت وزارة
الداخلية الكويتية تنفيذ اإلدارة

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف
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«اإلعالم»:
عودة العمل
بصورة
طبيعية بعد
السيطرة على
حريق محدود
ق��ال��ت وزارة اإلع�ل�ام
أم��س :إن سير العمل في
ال��وزارة عاد إلى صورته
الطبيعية بعد السيطرة
على حريق محدود اندلع
في إحدى فتحات التهوية
داخل مبنى الوزارة.
وق����ال����ت امل��ت��ح��دث��ة
الرسمية باسم ال���وزارة
أن����وار م����راد :إن إخ�لاء
مبنى ال��وزارة الذي رافق
انبعاث الدخان يعد إجرا ًء
احترازيا ً لسالمة املوظفني
والعاملني ،مشيرة إلى أنه
بعد التأكد م��ن استقرار
ال����وض����ع مت����ت ع����ودة
العمل بصورة طبيعية.
وأوض��ح��ت أن ال����وزارة
ق��ام��ت ب���إج���راء حتقيق
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اإلدارة
ال��ع��ام��ة ل�لإط��ف��اء ملعرفة
أسباب احلريق.

العامة لقوات األمن اخلاصة تدريبات
ميدانية بالذخيرة احلية في جزيرة
فيلكا اليوم الثالثاء وتستمر حتى
اخلميس  25فبراير ،وذلك من الساعة
التاسعة ص��ب��اح�اً حتى التاسعة
مساءً.
وحذرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع�لام األمني ب��ال��وزارة في بيان
صحفي ،رواد البحر من االقتراب من
موقع الرماية خالل الفترة الزمنية
املذكورة مؤكدة أن الدوريات البحرية
ستمنع كل من يحاول االقتراب حفاظا ً
على سالمة اجلميع.

الشيخ ثامر العلي

الشايع :الكويت حرصت منذ استقاللها على تقدمي
املساعدات اإلنسانية وإغاثة امللهوفني ونصرة املستضعفني

«الصفا اخليرية» تهنئ القيادة
السياسة مبناسبة األعياد الوطنية
تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا
اخليرية اإلنسانية محمد الشايع ،بخالص
التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ
ن���واف األح��م��د ،وس��م��و ول��ي ع��ه��ده األم�ين
الشيخ مشعل األح��م��د ،والشعب الكويتي
واملقيمني على هذه األرض الطيبة ،مبناسبة
الذكرى الستني الستقالل الكويت ،والثالثني
لتحريرها.
وقال الشايع :يسرني باألصالة عن نفسي
ونيابة عن أعضاء جمعية الصفا اخليرية
اإلنسانية والعاملني فيها أن نرفع غلى
صاحب السمو وسمو ول��ي عهده خالص
آيات التهاني والتبريكات ،وأطيب التمنيات،
م��ص��ح��وب��ة ب��أص��دق امل��ش��اع��ر ،مبناسبة
ه��ات�ين املناسبتني الغاليتني ،وال يسعنا
إال أن نتضرع للباري ع��ز وج��ل ،أن يعيد
ه��ذه ال��ذك��رى على اجلميع باخلير واليمن
والبركات ،وعلى وطننا بالرفعة والعزة
واالزدهار.
وأضاف :تأتي ذكرى االستقالل والتحرير
في مرحلة تشهد فيها دولتنا العزيزة مكانة
رائ���دة ف��ي العمل اخل��ي��ري على الصعيد
العاملي ،ومتضي قدما ً نحو التقدم واالزدهار
في ظل قيادة الشيخ ن��واف الصباح أمير
دولة الكويت ،مبيناً أن الكويت حرصت منذ
استقاللها على تقدمي املساعدات اإلنسانية،

محمد الشايع

وإغ��اث��ة امللهوفني ،ونصرة املستضعفني؛
حتى بات العمل اإلنساني سمة من سماتها،
ورك��ي��زة من ركائزها؛ إذ مت تسمية دولة
الكويت «مركزا ً للعمل اإلنساني» في سبتمبر
عام  .2014وختم الشايع تصريحه بدعاء
الباري جل وعال أن يدمي نعمة األمن واألمان
وال��رخ��اء على ه��ذه البلدة الطيبة وجميع
بلدان املسلمني ،وأن يصرف عنها السوء
والبالء ،وأن يعافي األمة من جائحة كورونا،
وأن يزيل عنها الغمة ،إنه نعم املولى ونعم
النصير.

احلساوي :اجلمعية تولي أهمية كبيرة لتوزيع املساعدات محلي ًا

السلمان :نحذر من تداعيات عدم إجناز «الهالل األحمر» توزع مساعدات وهدايا على األسر
البنية التحتية ملدينة املطالع
احملتاجة مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير

م .بدر السلمان

جدد احتاد املكاتب الهندسية والدور
االستشارية الكويتية حتذيراته من
استمرار تداعيات عدم إجن��از البنية
التحتية ملدينة امل��ط�لاع مب��ا يتوافق
واالشتراطات التي تضمنتها العقود
املبرمة واملواصفات اخلاصة والعامة
املتبعة في هذا املجال ،الفتاً إلى وقوع
هبوط بأحد الطرق الداخلية مبناطق
املشروع األسبوع املاضي و تدخلت
فرقة اإلنقاذ السريع إلصالح الطريق
ومن ثم القيام بأعمال الدمك باملوقع.
وأش�����ار رئ��ي��س احت����اد امل��ك��ات��ب
ال��ه��ن��دس��ي��ة وال�����دور االس��ت��ش��اري��ة
الكويتية املهندس بدر السلمان ،إلى
أن االحت���اد ومنذ نحو عامني حذرنا
ال��وزي��رة السابقة ج��ن��ان بوشهري
م��ن األخ��ط��اء اجلسيمة التي شهدها
املشروع ،من ثم قام االحت��اد بتقدمي
بالغ إلى “ نزاهة “ ،وأشدنا باجراءات
ال��وزي��رة الدكتورة رن��ا ال��ف��ارس عند
توليها حقيبة وزارة الدولة لشؤون
االسكان لتشكيلها جلان فنية ملتابعة
األخطاء في املشروع والوقوف على
حقيقة تنفيذ أعمال البنية التحتية
بعد حادث االنهيار الرملي الذي أودى
بحياة عدد من العاملني في املشروع ،
مضيفا أننا نفاجىء اليوم بعدم جدية
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
وع��دم مقدرة جهازها التنفيذي في
معاجلة ه��ذا اخللل قبيل ب��دء تسليم
املواطنني إذونات البناء املتوقع أن يبدأ
في منتصف مارس املقبل.
وأض�����اف ال��س��ل��م��ان :إن��ن��ا جن��دد
التحذير ونناشد اجلهات املعنية في

مدينة املطالع

وزارة الدولة لشؤون اإلسكان واجلهاز
التنفيذي باملؤسسة العامة للرعاية
السكنية من ع��دم التساهل وتغييب
الشفافية عن املواطنني في تطورات
مشاريع البنية التحتية للمطالع ،
الفتا الى أن هذا التساهل يهدد بوقوع
املزيد من اخلسائر واألرواح وسيوقع
خسائر باملال العام ناجتة عن جلوء
املواطنني الى القضاء بعد بناء بيوتهم
ووق���وع مزيد م��ن األض���رار فيها كما
حدث في منطقة الظهر سابقا.
وح���ذر ال��س��ل��م��ان :إن م��ع��ان��اة 28
أل��ف أس���رة كويتية سيبدأ السماح
على مراحل باستالم أذونات بدء بناء
بيوتها يستوجب الوقوف مليا للتأكد
من سالمة الطرق املنفذة وخاصة بعد
أن تبني أن سبب الهبوط بأحد الطرق
الداخلية وال���ذي أش��رن��ا إل��ي��ه ،كان
بسبب األمطار وفقا لبيان املؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،مشيرا ً إلى أن
هذا الهبوط إنذار يجب أن المير مرور
ال��ك��رام وب��دون حتقيق محايد وجاد
من خ��ارج املؤسسة العامة للرعاية
السكنية أو أية جهة حكومية.
وزاد رئ��ي��س االحت�����اد ،أن جل��ان
التحقيق يجب أن جتيب على الكثير من
األسئلة بدءا ً من طريقة اختيار املوقع
واختيار املقاولني ومدى التزام املقاولني
مب��واص��ف��ات ال��ط��رق ،وه��ل جهازهم

الفني معتمد ومهندسيهم معتمدين من
جمعية املهندسني الكويتية؟ ومراجعة
كشوف استالم األعمال ؟ وم��ن الذي
اعتمد جهاز املقاولني الفني ؟ وكم عدد
املرات التي تقوم بها املؤسسة العامة
للرعاية السكنية بالتمديد للمقاولني
العتماد جهازهم الفني ؟ وهل مت أخذ
عينات من الطرق املنفذة ملعرفة إذا
كانت منفذة حسب مواصفات العقد
 ،وه���ل سيسمح لبعض امل��واط��ن�ين
باستخدام املتفجرات لعمل سراديب
حسب طبيعة قسيمة املواطن الراغب
ببناء سرداب في بيته؟.
وأوض������ح ال���س���ل���م���ان ،أن ه��ذه
التحذيرات تقودنا ال��ى ض���رورة أن
يكون التحقيق لفترات ماقبل وقوع
ال��ه��ب��وط األخ��ي��ر وي��ت��م أخ���ذ عينات
لعمليات ال��ردم ومعاجلة التربة في
ط��رق امل��ش��روع ك��ك��ل ،م��ؤك��دا ً أن هذا
الهبوط واح���دا ً من ال��ذي حذرنا منه
العام املاضي ،مؤكدا ً أن البنية التحتية
للمطالع حتتاج الى فزعة حكومية و
برملانية وشعبية حتى التقع مزيد من
اخلسائر املستقبلية سواء في األرواح
أو املمتلكات ،فمستقبل نحو  28ألف
أسرة كويتية ستسكن املطالع يستحق
الوقوف عنده والتفكير ملياً مبا قامت
به اجلهات املعنية فيما يخص سالمة
البنية التحتية للمشروع.

أك��دت جمعية الهالل األحمر
الكويتي أم��س ،أنها تعمل على
تكثيف جهودها ملساندة األسر
احملتاجة داخ��ل الكويت بهدف
رسم البسمة على وجوه األطفال
وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة
واملرضى واألرامل.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
اإلدارة في جمعية الهالل األحمر
ال��ك��وي��ت��ي أن���ور احل��س��اوي في
تصريح لـ (كونا) عقب توزيع
مساعدات غذائية متنوعة وهدايا
على األس��ر احملتاجة مبناسبة
العيد الوطني وعيد التحرير :إن
هذا العمل اإلنساني املتزامن مع
األع��ي��اد الوطنية ي��ن��درج ضمن
امل��ش��اري��ع اخليرية ال��ت��ي تقوم
بها اجلمعية على نطاق واسع
ملساعدة احملتاجني في البالد.
وأض�������اف احل�����س�����اوي ،أن
اجلمعية ت��ول��ي أه��م��ي��ة كبيرة
ل��ت��وزي��ع امل��س��اع��دات محلياً،
إل��ى جانب امل��س��اع��دات الكبيرة
التي تقدمها للمحتاجني خارج
الكويت على م��دار العام ،مبيناً
أنه مت توزيع املساعدات وهدايا
األطفال على  150أسرة محتاجة
بالكويت.
وذك��ر أن “بهجتنا باألعياد
ال��وط��ن��ي��ة ال ح����دود ل��ه��ا وه��ي
ف����رص����ة إلس����ع����اد األط����ف����ال
وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة
واألط��ف��ال وأسرهم” ،موضحاً
أن اجلمعية تهتم بشكل خاص
بشريحة األرامل واأليتام واألسر
احملتاجة.
وأك���د ح��رص اجلمعية على
دعم أفراد تلك األسر واالستمرار
بتقدمي ك��ل أش��ك��ال امل��س��اع��دات
وإعانتهم على حتمل ظروفهم
امل��ع��ي��ش��ي��ة ع��ب��ر س��ل��س��ل��ة من
املشاريع والبرامج املختلفة على
الساحة احمللية.
وأش������ار إل����ى أن اجل��م��ع��ي��ة
تستقبل الصدقات وال��زك��اة من
املواطنني لتوزيعها على الفقراء
واحملتاجني داخل البالد ،منوها
بعطاء الكويت ال��ذي لن يتوقف
ع��ن م��س��اع��دة احمل��ت��اج�ين س��واء

أنور احلساوي خالل توزيع املساعدات

جانب من توزيع مساعدات غذائية متنوعة وهدايا على األسر احملتاجة

داخلها أو خارجها.
وأع��رب احلساوي عن شكره
للشركات واملؤسسات واحملسنني

مواطنني ومقيمني الذين بادروا
بالتبرع ل�لأس��ر احمل��ت��اج��ة عن
طريق اجلمعية ،م��ؤك��دا ً أهمية

مواصلة عطائهم إلجناح برنامج
امل��س��اع��دات احمللية على أكمل
وجه.

