
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها 
ستبدأ اعتبارا من اليوم االثنني تطبيق القرار 
اإلداري رقم 535 / 2015 بشأن حظر تشغيل 
العمالة ف��ي املناطق املكشوفة خ��ال أوق��ات 
الظهيرة من 11 صباحا وحتى الرابعة عصرا 

يوميا حتى نهاية شهر أغسطس املقبل.
وق��ال املدير العام للهيئة أحمد املوسى في 
تصريح صحفي أمس األحد: إن فرق التفتيش 
في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على م��دى 3 
أشهر و ستشن حمات تفتيشية مفاجئة على 
مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
وأشار املوسى إلى أن القرار يستهدف حماية 
العمالة من حرارة الطقس الشديدة خال تلك 
الفترة، الفتاً إل��ى أن العمل في تلك املناطق 
خال هذه الفترة من السنة يكون شاقا لظروف 

مناخية قاسية يصعب مبوجبها أداء العمل في 
ساعات عمل اعتيادية.

وأوض��ح أن تطبيق القرار بحظر العمل في 
ه��ذه األوق���ات يستهدف تنظيم العمل وليس 
تقليل ساعات العمل مؤكدا احلرص على عدم 
تعريض املشاريع التي يتم تنفيذها ألي أضرار.

ول��ف��ت إل���ى أن تطبيق ه���ذا ال��ق��رار خ��ال 
السنوات املاضية لقي استحسان وقبول العديد 
من الشركات في قطاعات عديدة باإلضافة إلى 
أنه جاء مراعيا للمصلحة العامة ويتوافق مع 
التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية 

في أوقات الظهيرة.
وكشف أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب 
العمل بضمان صحة وسامة كافة العاملني 
لديهم فضا عن احلرص على االلتزام بضوابط 

ولوائح قانون العمل والقرارات املنظمة له.

أكدت الهيئة العامة ملكافحة 
ال��ف��س��اد )ن���زاه���ة( ال��ت��ع��اون 
م���ع ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��ش��أن 
“ما أث��ي��ر ح��ول ع��اق��ة دول��ة 
الكويت بعمليات غسل أموال 
وشبهات فساد في الصندوق 
السيادي املاليزي )1 ام دي 
بي(” بصفتها جهة التحقيق 
القضائية املسؤولة وإمدادها 
ب��أي��ة م��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات 
تتحصل عليها وت��ك��ون لها 
عاقة مباشرة أو غير مباشرة 

باإلضرار باملال العام.
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
واألم��ني العام املساعد لقطاع 
كشف ال��ف��س��اد والتحقيق ب� 
)نزاهة( الدكتور محمد بوزبر 
ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي أم��س 

األحد: إن “الهيئة تابعت ببالغ 
االهتمام إحالة ما أثير حول 
عاقة دول��ة الكويت بعمليات 

غسل أموال وشبهات فساد في 
الصندوق السيادي املاليزي )1 
ام دي بي( إلى النيابة العامة”.  

 وأض��اف بوزبر أن الهيئة 
ب���اش���رت ب��ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات 
وال���ب���ي���ان���ات ع��ل��ى م��س��ت��وى 
النطاق احمللي والتواصل مع 
اجل��ه��ات ذات ال��ص��ل��ة وفتح 
قناة اتصال مع جلنة مكافحة 
الفساد املاليزية )ام اي سي 
سي( لتبادل املعلومات وجمع 

االستدالالت.  
 وأك��د أن ذل��ك يأتي إدراك��ا 
من )ن��زاه��ة( ملمارسة دوره��ا 
واخ��ت��ص��اص��ه��ا امل���ن���اط بها 
مب���وج���ب ق���ان���ون إن��ش��ائ��ه��ا 
والئحتها التنفيذية وتنفيذا 
اللتزاماتها جتاه اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد )يو ان 
سي اي سي( وتكليف مجلس 

الوزراء لها.
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وف���������������اة  ح������������������������االت   7 و  ج���������������دي���������������دة  إص���������������اب���������������ة   851 ت��������س��������ج��������ي��������ل 

حاالت الشفاء تتخطى اإلصابات

11386 – 19«  وإجمالي املتعافني  1230 حالة من »كوفيد  شفاء 

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح أمس األحد شفاء 1230 
حالة م��ن املصابني مب��رض )كوفيد 
- 19( ليرتفع بذلك عدد احلاالت التي 
تعافت ومتاثلت للشفاء في الباد إلى 

.11386
وق���ال الشيخ ب��اس��ل ال��ص��ب��اح ل� 
)ك��ون��ا(: إن التحاليل والفحوص 
املخبرية واإلشعاعية أثبتت شفاء 
تلك احلاالت من املرض وسيتم نقلها 
إلى اجلناح التأهيلي في املستشفى 
املخصص الستقبال املصابني مبرض 
)كوفيد - 19 ( متهيدا خلروجها من 

املستشفى خال اليومني املقبلني.
كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية 

أم��س  تسجيل 851 إص��اب��ة جديدة 
مب��رض )كوفيد - 19( خ��ال ال24 
ساعة قبل امل��اض��ي��ة، ليرتفع بذلك 
إجمالي ع��دد احل���االت املسجلة في 
ال��ب��اد إل��ى 27043 ح��ال��ة، ف��ي حني 
مت تسجيل سبع ح���االت وف���اة إثر 
إصابتها باملرض، ليصبح مجموع 
ح��االت ال��وف��اة املسجلة حتى أمس 

212 حالة.
 وق���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند في 
املؤمتر الصحفي اليومي: إن جميع 
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
باملرض هي مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخ���رى قيد البحث عن 

أسباب ال��ع��دوى وفحص املخالطني 
لها. 

وأوضح السند أن حاالت اإلصابة 
ال� 851 السابقة تضمنت )279 حالة 
مل��واط��ن��ني كويتيني( و)165 حالة 
ملقيمني من اجلنسية الهندية( و)129 
حالة ملقيمني من اجلنسية املصرية( 
و)86 ح��ال��ة ملقيمني م��ن اجلنسية 
البنغاديشية( وبقية احل��االت من 

جنسيات أخرى.
وأضاف أن املصابني حسب املناطق 
الصحية ج��اؤوا بواقع )279 حالة 
مبنطقة الفروانية الصحية( و)214 
حالة مبنطقة األح��م��دي الصحية( 
و)117 ح���ال���ة مب��ن��ط��ق��ة ح��ول��ي 

ال��ص��ح��ي��ة( و)139 ح��ال��ة مبنطقة 
اجل��ه��راء الصحية( و )102 حالة 

مبنطقة العاصمة الصحية(.
 وع��ن أعلى املناطق السكنية من 
حيث تسجيل اإلص��اب��ة بالفيروس 
ذك��ر أنها ج��اءت على النحو التالي: 
84 حالة منطقة جليب الشيوخ و59 
الفروانية و53 العبدلي و45 خيطان.

 وفيما يخص آخر املستجدات في 
العناية املركزة لفت إلى أن عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في العناية 
امل��رك��زة 200 ح��ال��ة، ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احل��االت التي 
ثبتت إصابتها مب��رض )ك��وف��ي��د - 
19( وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الازمة 15445 حالة.
 وح���ول م��راك��ز احل��ج��ر الصحي 
املؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى 
ف��ت��رة احل��ج��ر ال��ص��ح��ي امل��ؤس��س��ي 
اإلل���زام���ي خ���ال ال24 س��اع��ة قبل 
امل��اض��ي��ة ع���دد 799 شخصا وذل��ك 
بعد القيام بكل اإلج��راءات الوقائية 
والتأكد من خلو جميع العينات من 
الفيروس على أن يستكملوا م��دة ال 

تقل عن 14 يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإلل��زام��ي اعتبارا من تاريخ 

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
 وذك��ر أن ع��دد املسحات التي مت 
القيام بها خال ال24 ساعة املاضية 
بلغت 3349 مسحة م��ش��ي��را إل��ى 
أن م��ج��م��وع ع���دد ال��ف��ح��وص��ات بلغ 

293362 فحصا.
 وج��دد السند الدعوة للمواطنني 

واملقيمني مبداومة األخذ بكافة سبل 
الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحل��رص على تطبيق استراتيجية 
ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي م��وص��ي��ا ب��زي��ارة 
احلسابات الرسمية ل��وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لاطاع 
على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما 
من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

ابتداًء من اليوم

»القوى العاملة«: تطبيق حظر تشغيل 
العمالة في املناطق املكشوفة 

أحمد املوسى

»نزاهة« تؤكد التعاون مع النيابة العامة 
بشأن الصندوق السيادي املاليزي

الهيئة العامة ملكافحة الفساد
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ف���ي ظ���ل اجل���ه���ود ال��ت��ي 
تبذلها بلدية الكويت ملجابهة 
ت��داع��ي��ات ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد بناًء على القرارات 
والتعاميم التي أصدرها مدير 
ع��ام بلدية الكويت م.أح��م��د 
املنفوحي تنفيذاً للقرارات 
التي أصدرها مجلس الوزراء 
املوقر وقرارات وزارة الصحة 
ضمن اإلج��راءات االحترازية 
وال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي اتخذتها 
ال��ب��ل��دي��ة جت��ن��ب��اً الن��ت��ش��ار 
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد، 
قامت الفرق الرقابية ببلدية 
العاصمة بتعقيم 1133حاوية 
مختلفة األحجام ورفع حمولة 
4066م3 من املخلفات مجهولة 

املصدر .
كما الفرق الرقابية ببلدية 
حولي بتعقيم 7304حاوية 
مختلفة األح���ج���ام وت��رف��ع 
حمولة 5624م3 من املخلفات 

مجهولة املصدر .
وق��ام��ت ال��ف��رق الرقابية 
ف��ي بلدية اجل��ه��راء بتعقيم 
2250حاوية مختلفة األحجام 
ورفعت حمولة 2750م3 من 
امل��خ��ل��ف��ات مجهولة امل��ص��در 

وتنظيف 17 منطقة. 
كما قامت الفرق الرقابية 
ببلدية مبارك الكبير بتعقيم 
1100 حاوية مختلفة األحجام 

ورف��ع حمولة 2261م3 من 
املخلفات مجهولة املصدر.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا دع���ت إدارة 
ال��ع��اق��ات العامة املواطنني 
واملقيمني االتصال على اخلط 
ال��س��اخ��ن 139 ال���ذي يعمل 

على مدار الساعة أو التواصل 
ع��ب��ر ح��س��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة @
kuwmun مبواقع التواصل 
االجتماعي أو عبر الواتس أب 
24727732 في حال وجود 

أي شكوى تتعلق بالبلدية. 

أع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت أن 
احملات غير الغذائية املسموح 
لها متارس حاليا نشاطها عبر 
املنصات اإللكترونية واالتصال 
الهاتفي فقط خال الفترة فترة 

السماح لها مبزاولة النشاط.
وق��ال��ت ال��ب��ل��دي��ة ف��ي بيان 
ص��ح��ف��ي أم����س األح�����د: إن��ه��ا 
ح���ددت مواعيد س��اع��ات عمل 
احمل��ات واألن��ش��ط��ة املسموح 
ل��ه��ا م��زاول��ة نشاطها حسب 
ق��رار مجلس ال���وزراء الصادر 
أخيراً مع ضرورة االلتزام بكل 

االشتراطات الصحية.
وأوض���ح���ت أن���ه���ا أل��زم��ت 
ب��ق��راره��ا امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي 
وتقدمي الوجبات واملخابز ومن 
ف��ي حكمها م��ن األنشطة عدم 
استقبال اجلمهور وأن تقدم 
خدماتها من الساعة 6 صباحا 
ح��ت��ى ال��س��اع��ة 30ر5 مساء 
ع��ن طريق التوصيل وخدمة 
السيارات أم��ا خدمات السلع 
األخرى االستهاكية عن طريق 
التوصيل فقط من الساعة 6 

صباحا حتى الساعة 5 مساء.
وطلبت البلدية من وزارة 
التجارة إدارج أس��واق السمك 
واخل���ض���ار ض��م��ن ب��رن��ام��ج 
مواعيد الفتح احملددة وسمحت 
ب��ق��راره��ا ل��أس��واق الغذائية 
املوازية في املناطق املعزولة 
فقط مبزاولة نشاطها على مدى 

24 ساعة طبقاً لنظام احلجز 
املسبق أم��ا األس��واق الغذائية 
املوازية في باقي املناطق فحدد 
مواعيد عملها م��ن الساعة 6 
صباحا حتى الساعة 30ر5 
مساء ويكون استقبال اجلمهور 
طبقاً للحجز املسبق مع االلتزام 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ك���ل االش���ت���راط���ات 

الصحية.
وس��م��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة بفتح 

أس��واق بيع األسماك واللحوم 
والدواجن واخلضار والفاكهة 
طبقا للنظام احل��ج��ز املسبق 
م��ن ال��س��اع��ة 6 صباحا حتى 
الساعة 30ر5 مساء بجميع 
احملافظات مع االلتزام بتطبيق 
كل االشتراطات الصحية خال 

مواعيد العمل.
وب��ي��ن��ت أن ال���ق���رار شمل 
السماح للصيدليات والعيادات 

واملستشفيات اخلاصة مبزاولة 
العمل حسب اشتراطات وزارة 
ال��ص��ح��ة ك��م��ا س��م��ح��ت بفتح 
األنشطة واحل��رف الصناعية 
اخل��اض��ع��ة إلش����راف الهيئة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ص��ن��اع��ة حسب 
ال��ش��روط والضوابط احمل��ددة 

لديها.
وواف��ق��ت البلدية ملعارض 
السيارات واملعدات وتصليحها 

وصيانتها بكل أنواعها وبيع 
قطع الغيار وغسل السيارات 
مبزاولة النشاط وأيضا محات 
الصيانة بكل أنواعها وغسل 
امل��اب��س وم��ح��ات االت��ص��االت 
واإلن���ت���رن���ت وم���ح���ات بيع 
ال��ن��ظ��ارات إل��ى جانب محات 
األع��اف والبذور بكل املناطق 
باإلضافة حملات بيع البذور 

في املناطق الزراعية.

بلديات »العاصمة« و»حولي« 
و»اجلهراء« و»مبارك الكبير«

تعقم كميات كبيرة من احلاويات

“حولي” تعقيم احلاويات في 

بلدية الكويت: احملالت غير الغذائية متارس نشاطها 
عبر املنصات اإللكترونية واالتصال الهاتفي فقط

بلدية الكويت


