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الشيخ علي اجلابر مستقبال السفير السوري بسام عبداملجيد

المضحي لـ »األنباء«: توصية بالجزاءات الخاصة بالمصانع المخالفة إلى المجلس األعلى للبيئة غدًا
دارين العلي

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي في 
تصريح خاص لـ »األنباء« ان قرار مجلس الوزراء بتكليف 
الهيئة توقيع اجلــــزاءات الفورية على املصانع املخالفة في 
املنطقة اجلنوبية في البالد جاء لفرض هيبة القانون على 
بعض املصانع املخالفة وفقا للمواد من 8 إلى 14 من قانون 

إنشاء الهيئة العامة للبيئة.

ولفــــت املضحي الى ان هذه اجلــــزاءات مت اعداد توصية 
بها ســــترفع الى املجلس األعلى للبيئة الذي سيجتمع يوم 
غد، مؤكدا ان هذه اجلزاءات ســــتصبح نافذة مبجرد موافقة 
املجلس عليها، مشيرا الى امكانية احالتها الى مجلس ادارة 

الهيئة في حال تشكيله في اجتماع الغد.
وقال املضحي ان اجلزاءات تتراوح بني اإلحالة الى القضاء 
الذي بدوره سيقدر الغرامة املالية املناسبة على املنشأة او 

االغالق ملدة تتراوح بني االسبوع واالسبوعني الى حني تطبيق 
املعايير البيئية موضوع املخالفة.

واشار الى ان التوصية املعدة باجلزاءات تشمل 25 مصنعا 
مخالفــــا مؤكدا ان الهيئة وقعت امر صلح مع 13 مصنعا من 
اصحاب املخالفات البسيطة التي تتعلق ببيئة العمل وليس 
بالبيئة اخلارجية للمصنع، حيث تتعهد هذه املصانع بتسوية 

اوضاعها في مهلة زمنية محددة وفق القانون.

ولفت املضحي الى ان مشكلة املصانع املخالفة ال تقتصر 
على مخالفة القانون فقط، بل على جهله بالكامل مؤكدا ان هذا 
اجلهل ال يعفي من العقوبة داعيا جميع املصانع الى التعرف 
على القوانني واللوائح املطبقة عليهم حتى ال يتعرضوا الى 
عقوبة املخالفة بسبب اجلهل، مشيرا الى ان من منع مفتشي 
الهيئة من دخول املصانع لم يكن يعرف خطورة هذا االجراء 

عليه والذي قد يصل الى حد االغالق.

أكد أنها تشمل 25 مصنعًا وتتراوح بين الغرامات واإلغالق

مجلس الوزراء: تكليف »البيئة والصناعة« بتوقيع جزاءات على المصانع المخالفة في أم الهيمان
فريق برئاسة الفهد لتهيئة السبل واإلمكانيات  لدفع مسيرة التنمية مصادر وزارية لـ »األنباء«: إرجاء بحث توصية برد قانون إسقاط الفوائد

شّكل لجنة لمتابعة القرارات األمنية إلعداد اإلجراءات المتعلقة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة

الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أول من أمس

القياس والتقييم الداء اجلهات 
احلكوميـــة وقيادييهـــا والتي 
تهدف الى تطوير النظم االدارية 
ورفع مستوى اخلدمات املقدمة 
من اجلهات احلكومية وسرعة 
اتخاذ اجلهة االدارية لالجراءات 
الكفيلـــة مبعاجلـــة املصاعب 
التي تواجـــه اداء اخلدمات بها 
الى انخفاض مستوى  وتؤدي 
االداء وكذلك حتقيق التوازن بني 
امكانيات اجلهة لتأدية اخلدمات 
واسلوب استخدام املوارد املالية 
بها وحتقيق اكبر قدر ممكن من 
العدالة واملساواة بني املواطنني 
امام اجلهات احلكومية وكذلك 
الرقابة املســـتمرة على تطبيق 

القوانني واللوائح والنظم.
وقـــرر املجلس اســـتكمال 
مناقشة هذه االليات في االجتماع 

املقبل.
ثـــم بحث املجلس شـــؤون 
مجلس االمة واطلع بهذا الصدد 
املدرجة على  على املوضوعات 
جـــدول اعمال جلســـة مجلس 

االمة.
وعلمت »األنباء« من مصادر 
وزارية مطلعة ان مجلس الوزراء 
بحث توصية برد مشروع قانون 

اسقاط الفوائد.

الســـنغال والتي تعلقت بدور 
الدول االعضاء في منظمة املؤمتر 
االســـالمي في تقدمي مساهمات 
ماليـــة لصنـــدوق التضامـــن 

االسالمي لتحقيق اهدافه.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو االمير 
الســـفير مؤسس ورئيس  من 
منتدى كرانس مونتانا واملتعلقة 
بدعوة سموه حلضور املنتدى 
املقرر اقامته خالل الفترة من 7 
الى 9 ابريل في مدينة بروكسل 

حول افريقيا.
ثـــم رحب املجلـــس بزيارة 
الدكتور دانيلو تورك  الرئيس 
رئيـــس جمهورية ســـلوڤينيا 
والوفد املرافـــق له والتي تأتي 
في اطار توطيد العالقات القائمة 
بني البلدين الصديقني وســـبل 
تنميتها في كل املجاالت وامليادين 
متمنيا له والوفد املرافق له طيب 

االقامة في البالد.
كمـــا رحب املجلـــس كذلك 
التي سيقوم  بالزيارة اخلاصة 
بها للبالد الرئيس احمد سامبي 
رئيس جمهورية القمر املتحدة 
الشقيقة متمنيا له طيب االقامة 

في البالد.
كما شـــرح رئيـــس مجلس 

للتعامل مع جميع احلاالت ذات 
الصلة مع فتح املجال لســـكان 
املنطقة الستقبالهم في مستشفى 

شركة نفط الكويت.
كما قرر تشكيل جلنة تضم في 
عضويتها كال من الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة 
ووزارة الكهرباء واملاء ووزارة 
الصحة ووزارة االشغال العامة 
وبلدية الكويت وجلنة متابعة 
القرارات االمنية العداد االجراءات 
املتعلقة بانشاء املدن الصناعية 
اجلديدة وموافاة مجلس الوزراء 
بهذه التصورات خالل شهرين.

وسعيا لضمان التنفيذ الدقيق 
والكامل ملضامني اخلطة التنموية 
واالســـتفادة مـــن كل اجلهود 
الوطنية وحســـن  والطاقـــات 
اســـتخدام املوارد البشرية في 
مختلف االجهزة احلكومية مبا 
يكفل قيام القيادات واملسؤولني 
املهم في  بواجباتهـــم ودورهم 
اجناز هذه اخلطة فقد اســـتمع 
املجلس الى شـــرح قدمه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االســـكان الشـــيخ احمد الفهد 
بشأن اآلليات الكفيلة بتحقيق 

مريم  بندق
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االسبوعي مساء اول من امس في 
قصر بيان برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
وقال وزير الدولة لشـــؤون 
الـــوزراء روضـــان  مجلـــس 
الروضان، في تصريح صحافي 
عقـــب االجتمـــاع، ان املجلس 
استعرض في مســـتهل اعماله 
التي تلقاها صاحب  الرســـالة 
الســـمو االمير الشـــيخ صباح 
االحمد من رئيس جمهورية بنني 
بشأن تعزيز التعاون املشترك 

بني البلدين الصديقني.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
اجلوابية التـــي تلقاها صاحب 
السمو االمير من رئيس جمهورية 
املانيـــا االحتاديـــة واملتضمنة 
تطلعاتـــه نحو حتقيـــق عالم 
يسوده االمن والسالم تتركز فيه 
اجلهود على معاجلة القضايا ذات 
اجلوانب االنسانية كالقضاء على 
الفقر وحماية البيئة والتغيرات 

املناخية.
واطلع املجلـــس كذلك على 
التي تلقاها صاحب  الرســـالة 
السمو االمير من رئيس جمهورية 

كما ناقش املجلس التوصية 
العامة  الهيئة  املتعلقة بتقرير 
للبيئة حول حتســـني الوضع 
البيئي للمنطقة اجلنوبية في 
البالد وقرر تكليف الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة 
بتوقيع اجلزاءات واملخالفات على 
املصانع املخالفـــة في املنطقة 

بصورة فورية.
كما كلف املجلس وزارة الصحة 
بتعزيز املركز الصحي باملنطقة 
بالتخصصات واالمكانات الالزمة 

موضع االهتمام املشترك.
وحرصا على تفعيل التعاون 
املنشـــود بني القطاع احلكومي 
والقطاع اخلاص مبا يؤدي الى 
تسريع اجناز املشروعات التنموية 
وزيادة كفاءة االقتصاد الوطني 
ومتانته ويحقق املصلحة العامة 
وينعكس ايجابيا في حتســـني 
خدمة املواطنني واالرتقاء بها، 
فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل 
فريق عمل برئاسة نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير الدولة 

لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان وعضوية وزراء 
املالية والتجـــارة واملواصالت 
واالشـــغال العامة والشـــؤون 
االجتماعية والعمـــل واالمانة 
العامة ملجلس الوزراء وممثلني 
عن غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ليتولى هذا الفريق تهيئة جميع 
السبل واالمكانات لدفع مسيرة 
فـــي مختلف املجاالت  التنمية 
وامليادين فيما يحقق مصلحة 

الوطن واملواطنني.

الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع 
الشـــيخ جابر املبـــارك نتائج 
الزيارة التي قام بها للبالد مؤخرا 
الرئيس محمود عباس رئيس 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
وفحوى احملادثات التي اجراها 
مع صاحب السمو االمير والتي 
تناولت تبـــادل وجهات النظر 
حول آخر مســـتجدات القضية 
الرامية  الفلسطينية واجلهود 
الحالل السالم في منطقة الشرق 
االوسط واملوضوعات االخرى 

 الجابر وعبدالمجيد بحثا تمتين
العالقات الكويتية ـ السورية

السفارة السورية استذكرت القمة االقتصادية التي استضافتها الكويت

اســـتقبل محافـــظ العاصمة 
الشـــيخ علي اجلابر في مكتبه 
صباح امس االول سفير اجلمهورية 
العربية الســـورية لـــدى البالد 
بسام عبداملجيد وذلك في زيارة 

للتعارف.
ورحـــب احملافظ بالســـفير 
الضيف وتبـــادل معه األحاديث 
العالقات  التي تناولـــت  الودية 
الثنائية بني البلدين الشـــقيقني 
وسبل تعزيزها في املجاالت كافة، 
متمنيا للسفير طيب االقامة في 

بلده الثاني الكويت.
مـــن جانبه شـــكر الســـفير 
عبداملجيد الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا على ما أبدوه من حفاوة 
وترحيب، والـــذي يعكس عمق 
البلدين  العالقات االخويـــة بني 
آمال متتني العالقات االخوية اكثر 

ودفعها الى مجاالت أرحب.
ومـــن جهة أخـــرى، اصدرت 
السفارة السورية لدى البالد بيانا 
مبناســـبة ذكرى مرور عام على 
انعقاد القمة العربية االقتصادية 
التي  والتنمويـــة واالجتماعية 
استضافتها الكويت، وقالت: تلك 

اعادة مياه العالقات الســـورية ـ 
السعودية الى مجاريها، ومتتني 
اللحمة بني البلدين الشقيقني اللذين 
يشكالن بتقاربهما دعامة اساسية 
من دعامات املمانعة العربية في 
وجه املشروع االسرائيلي الهادف 
الى زرع الفتنة واالنشـــقاق بني 

األشقاء العرب.
كذلـــك البد من ان نســـتذكر 

املهمة  املشروعات االقتصادية 
التـــي تناولتهـــا القمـــة وفي 
طليعتها مبادرة صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
بإطالق صندوق احلياة الكرمية 
الهادف الى احلد من البطالة في 
العربية والوقوف على  الدول 
ما مت اجنازه حتى اآلن في هذا 

املجال.

القمة كانت بامتياز قمة سياسية 
طغت فيها ملفات التقارب وتنقية 
االجـــواء العربيـــة على احلدث 
االقتصادي الذي عقدت من اجله، 
فعندما نستعيد في اذهاننا اهم 
محطات تلك القمة، البد ان نقف 
مطوال امام املبادرة الكرمية واجلهد 
املبارك الذي بذله صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 

 المطيري: قانون العمل مسطرة
إلصالح سوق القطاع الخاص

أكد امني الشــــؤون الثقافية واالعالمية في االحتاد العام لعمال 
الكويت عوض شــــقير املطيري ان قانون العمل اجلديد في القطاع 
االهلي، الذي أقره مجلس االمة مؤخرا، ال يجيز لشركات ومؤسسات 
القطاع اخلاص تأخير دفع رواتب عمالتها ألكثر من سبعة أيام من 
تاريخ استحقاق الدفع، وان أي تأخير في صرف الراتب ألكثر من هذه 

الفترة املسموح بها قانونيا سيعرض تلك الشركات للعقوبات.
وأوضح املطيري ان هذه املادة تعتبر من افضل املواد التي أضيفت 
الى القانون اجلديد والتي من شأنها أن حتد من ظاهرة تأخير دفع 
الرواتب في القطاع اخلاص، االمر الذي كان على الدوام سببا رئيسيا 
من أسباب االضرابات واالعتصامات التي قام بها العمال خالل السنوات 
املاضية، السيما بني صفوف العمالة الوافدة، والذي كانت املنظمات 
الدولية ومنظمات حقوق االنسان تتخذ منه ذريعة لتوجيه اللوم 
واالنتقادات الى الكويت. كما اكد ان قانون العمل اجلديد ساوى بني 
رواتب عمالة املقاول االصلي وعمالة مقاول الباطن، وهي أمور يجب 
ان تأخذها اللوائح التنفيذية للقانون بعني االعتبار لكيال تنتقص 

حقوق العمال، وحتى تتحقق املقاصد التشريعية للقانون.
وأضاف املطيري ان قانون العمل اجلديد يعتبر مسطرة إلصالح 
سوق العمل في القطاع اخلاص، وهو من القوانني املتقدمة في املنطقة، 
وان االحتاد العام لعمال الكويت سيراقب مدى التزام اطراف االنتاج 

االخرى )احلكومة وأصحاب العمل( به.

د.صالح املضحي


