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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«اجلمارك» توفر فحص «كورونا» 
ملنتسبيها بدءًا من ١٣ اجلاري

العجمي: أخذ احليطة واحلذر وااللتزام 
بالتعليمات عند االنتقال من مرحلة إلى أخرى

إغالق ٤ محالت ورفع ١٥٤ مركبة مهملة 
و٤٦ بقالة متنقلة في األحمدي

حتويل بدالت النوبات الليلية إلى حسابات 
العاملني في عدد من القطاعات بـ«الكهرباء»

في إطار إجراءاتها جتاه التعامل مع أزمة وباء كورونا، 
قامت اإلدارة العامة للجمارك وبتوجيهات من املدير العام 
املستشــار جمال اجلالوي، وبالتعاون مع وزارة الصحة 
بتوفير فحص ڤيروس كورونا املستجد ملنتسبي «اجلمارك»، 
وذلك في وحدة مكافحة الدرن بوزارة الصحة، في الفترة 

من ١٣ الى ١٦ اجلاري.
وقال رئيس مكتب السجل العام - عضو اللجنة العليا 
الدولية للوائــح الصحية أنور اجلبعة، إن هذا العمل هو 
نتاج التعاون املثمر بــني اإلدارة العامة للجمارك ووزارة 
الصحة منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى االلتزام بجميع 
الضوابط واالحتياطات الصحية التي صدرت بشأنها تعاميم 
وتعليمات، موجها الشكر إلى جميع أفراد الطواقم الطبية.

أكد الناشط راكان العجمي 
أن ڤيــروس كورونــا الــذي 
اجتــاح العالــم بني لنــا انه 
يجب علينا االهتمام باملنظومة 
الصحية والتي أثبتت جدارة 
عاملية بقيــادة وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح. وقال 
العجمي إن وزير الصحة لم 
يغمــض له جفن منــذ بداية 
األزمة وسخر كل السبل، من 
كوادر صحية مدربة على أعلى 
مستوى وأجهزة طبية ومراكز 
عزل، فكان في صدارة ومقدمة 

املواجهــة هــو وفريقه الطبي باملستشــفيات 
احلكومية إلى جانب القيام بالعمل األساســي 
وهو رعاية املرضى سواء مرضى السكري أو 
الضغط أو احلوادث أو أمراض باطنية وصدرية 

والعمليات اجلراحية املختلفة.
وأضــاف: ونحــن ننتقــل مــن مرحلة إلى 

مرحلة البد أن ننتبه ونأخذ 
احليطة واحلذر، وأن نلتزم 
بالتعليمــات الصحية، حتى 
نستطيع القضاء متاما على 
هــذا الوباء، وذلك لن يتم إال 
باتباع التعليمات، مؤكدا أن 
الكويت أصبحت لديها اخلبرة 
الكافية فــي التعامل مع مثل 
هذه األمراض والتغلب عليها.

وأضاف: ان جتربة مواجهة 
هذا الوباء والتصدي له مبنزلة 
قاعــدة أو خطة لالســتفادة 
منها مستقبال وإعادة دراسة 
املنظومــة الطبية بالكامــل وتطويرها، وذلك 
لنتمكن من التعامل في املراحل املقبلة بتجهيز 
مستشفيات واالهتمام أيضا بالعنصر البشري 
والفني من أبناء الكويت من الدارسني واخلريجني 
من كليــات الطب والصيدلــة حتى يصبحوا 

كوادر مهمة ومفيدة للكويت وأهلها.

في ظل اجلهود التي تبذلها بلدية الكويت 
ملجابهة تداعيات ڤيروس كورونا املستجد 
بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها 
مدير عام بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي 
تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء 
وقــرارات وزارة الصحة ضمن اإلجراءات 
االحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية 
جتنبا النتشار ڤيروس كورونا املستجد، 
أوضحــت البلديــة أن اجلــوالت امليدانية 
التــي قام بها الفريــق الرقابي بفرع بلدية 
األحمــدي خالل الفترة من ٢٠٢٠/٦/١ حتى 
٢٠٢٠/٦/٣٠ أسفرت عن الكشف على ١٨٦٧ 

محال، وتوجيه ٩٣٥ إنذارا وتعهدا لبقاالت 
وأســواق مركزية لاللتــزام بقرار مجلس 
الــوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية، 
حترير ٥١ مخالفة، إغالق ٤ محالت ملخالفة 
االشتراطات الصحية والكشف على ١١٧ من 
األسواق املوازية، حترير ٧٩ مخالفة ألنشطة 
أخرى، توجيه ٣٠ إنذارا وتنبيها ألنشطة 
أخــرى. وأضافت انه مت رفــع ١٥٤ مركبة 
مهملة وســكراب، ورفع ٤٦ بقالة متنقلة، 
اإلفراج عن ٩٠ ســيارة، حترير ٦١ مخالفة 
بائــع متجول، فضال عن غســيل وتعقيم 

١٤٧٣٣٩ حاوية مختلفة األحجام وسالل.

دارين العلي

أورد تقريــر متابعة خطــة التنمية األخير 
أن نسب اإلنفاق على املشاريع اخلاصة بإنتاج 
الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر مستدامة 
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لم تتجاوز 
١٪ من امليزانية املرصودة لها منتقدا أداء اجلهات 
املعنية بتنفيذ برنامج توظيف الطاقة املتجددة 
مــن حيث ضعف اإلجناز. وأوضح التقرير أن 
البرنامج تشــارك في تنفيذه ثالث جهات هي 
وزارة الكهرباء واملاء ومؤسسة البترول الكويتية 
ومعهد االبحاث العلمية، مؤكدا أن نسب اإلجناز 
لم تتحرك في اجناز املشــاريع األربعة تقريبا 
منــذ نهاية العام الســابق. وورد فــي التقرير 
تســاؤالت عن مدى جدية اجلهات في التعامل 
مع هذا البرنامج املهم للغاية، خاصة أن مشروع 
الشقايا للطاقة املتجددة قد وصل ملرحلة متقدمة 
من التنفيذ، أما بقية املشاريع فتعاني من بعض 
املعوقات االدارية نتيجة طول الدورة املستندية 

في املراحل التحضيرية. ولفت التقرير إلى أن 
املشاريع األربعة هي الدبدبة للطاقة الشمسية 
تنفذه مؤسسة البترول الكويتية ومركز حتلية 
املياه باستخدام الطاقة املتجددة ومجمع الشقايا 
للطاقة املتجددة تنفذهما معهد الكويت لالبحاث 
العلمية ومشــروع توريد وتركيب وتشــغيل 
وصيانــة األلواح الكهروضوئية على أســطح 
خزانات مياه الصبية. وشدد التقرير على أهمية 
تنفيــذ البرنامج الذي يهدف إلى تلبية الطلب 
املتزايد علــى الطاقة الكهربائية من القطاعات 
املختلفة ســواء لالستهالك أو لإلنتاج، وكذلك 
العمــل على املخزون االســتراتيجي من املياه 

لتلبية الطلب نتيجة التوسع العمراني.
وفي سياق منفصل، حولت إدارة الرواتب 
واألجور في وزارة الكهرباء واملاء أمس بدالت 
النوبات الليلية الى حسابات العاملني في عدد 
من القطاعات في الوزارة وهي شبكات التوزيع 
مبحافظة الفروانية ومحطات الشويخ والدوحة 

الغربية والصبية والدوحة الشرقية.

في وحدة مكافحة الدرن ملدة ٣ أيام

أكد أن جتربة مواجهة هذا الوباء مبنزلة قاعدة لالستفادة منها مستقبالً

خالل حمالت نفذها اجلهاز الرقابي على مدى شهر يونيو

ر مشاريع الطاقة املتجددة تقرير «التنمية»: املعوقات اإلدارية والدورة املستندية تؤخِّ

املستشار جمال اجلالوي

..ووّزعت ١٠٥ بقرات استفاد منها ١٠٠٠ إنسان في سريالنكا
متاشيا مع دورها التنموي 
الرائد والذي تسعى من خالله 
إلى مكافحــة الفقر وتوفير 
العمــل واســتثمار  فــرص 
الشــبابية املعطلة  الطاقات 
واملساهمة الفاعلة في حتريك 
عجلة التنمية بالدول الفقيرة 
وحتسني واقع مئات األسر، 
النجــاة  جمعيــة  وزعــت 
اخليرية عدد ١٠٥ بقرة حلوب 
خــالل عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ 
اســتفاد منها ١٠٠٠ شخص 

في سريالنكا.
وفي هذا الصدد، أوضح 
عضو مجلس اإلدارة بجمعية 
النجاة اخليريــة د.إبراهيم 
العدساني أن النجاة اخليرية 
تطمح من خالل هذا املشروع 
إلى تأهيــل األســر الفقيرة 

أهداف األمم املتحدة الطامحة 
نحو مكافحة الفقر وتوفير 
فرص العمل لألسر الفقيرة.
العدســاني: تبلغ  وتابع 
تكلفة مشروع املاشية للفرد 

كان في السابق من الصعب 
احلصول عليه، وكذلك توفير 
مصدر دخل مــن خالل بيع 
هذا احلليب وتطوير وزيادة 
املشــروع من خــالل تربية 
البقــرة» وبذلــك  «صغيــر 
يكــون املشــروع قــد زادت 
قيمته وتضاعف معه أيضا 

املدخول املادي.
وختم العدساني بحديث 
النبــي ژ قــال «مــن منح 
منيحة لنب أو ورق أو هدى 
زقاقا كمن أعتق رقبة» هذا ملن 
يهدي شاة تكون مكافأته عتق 
رقبه، فكيف مبن يقدم بقرة 
تســتفيد منها أســرة بكامل 
أفرادهــا تــأكل مــن ورائها. 
للتواصــل ودعم املشــروع 

االتصال على ١٨٠٠٠٨٢.

الواحد ١٦٠ دينــارا، ولدينا 
شــروط في اختيار األســر 
املستفيدة منها أن تكون هذه 
األســر من العوائل الفقيرة 
وذات الدخــل احملدود وعدد 
أفرادها كبير، وأن تكون لديها 
رغبة شــديدة في تنفيذ هذا 
املشروع واستثمار املنتجات 
من احلليب واألجبان وغيرها 
من املشتقات األخرى وبيعها 
للجمهــور، وبدورنــا نقوم 
مبتابعة دورية للمشــروع 
للوقــوف عن كثب على أهم 
النتائــج التــي حققهــا لدى 
شريحة املستفيدين، وملسنا 
بفضــل اهللا تعالى تغيرات 
ملموســة فــي حياتهم منها 
توفيــر الطعام اجليــد لهم 
من احلليب الطبيعي والذي 

احد املستفيدين من املشروع

توفيــر  فــي  ومســاعدتها 
متطلبات حياتها بعزة وكرامة 
عوضا عن االنتظار في طابور 
الطويل، معتبرا  املساعدات 
هــذا املشــروع يتوافــق مع 

استئناف عمل جميع دوائر «الكلية» و«األسرة» بدءًا من األحد

«النجاة» توّزع ٦١٠٠ سلة غذائية بالتعاون مع «الكويتية لإلغاثة»

أسامة أبوالسعود - عبدالكرمي أحمد

أصــدر رئيــس احملكمــة 
الكليــة املستشــار د.عــادل 
بورسلي قرارا رقم ٣٥ لسنة 
٢٠٢٠ باستئناف جميع دوائر 
اجلنح واألوامر اجلزائية - 
مبا فيها البلدية واملرور وجنح 
البيئة واجلنح اإللكترونية - 
عملها وذلــك لنظر القضايا 
املتداولة قبل ٢٠٢٠/٣/١٢ وكذا 
النطق باألحكام التي امتد أجل 
النطق بها بعد ذلك التاريخ، 
وذلك وفقا لقرارات اجلمعية 
العامة املنعقدة ٢٠١٩/٩/٢٦.

وتابع القرار الذي حصلت 
«األنبــاء» على نســخة منه 
«املــادة الثانيــة: تســتأنف 
جميــع دوائــر (اإلداري - 
جتاري مدني ñلي وحكومة 
- جتاري ñلي - مدني ñلي) 
عملهــا، وذلك لنظر القضايا 
املتداولة قبل ٢٠٢٠/٣/١٢ وكذا 
النطق باألحكام التي امتد أجل 
النطق بها بعد ذلك التاريخ 
وفقا لقرارات اجلمعية العامة 

املنعقدة ٢٠١٩/٩/٢٦.
وجــاء في املــادة الثالثة 
«تســتأنف جميــع دوائــر 
اإليجــارات (ñلــي وجزئي) 

كشــفت جمعيــة النجاة 
اخليريــة عن إنفاقهــا أكثر 
مــن مليون دينار جتاه دعم 
اجلاليات والعمالة املتضررة 
جــراء أزمــة كورونــا لدعم 
اإلجــراءات االحترازية التي 
اتخذتها الدولة للوقاية من 
ڤيروس كورونا، حيث قامت 
اجلمعية هذا األسبوع بتوزيع 
٦١٠٠ سلة غذائية بالتعاون 
مع اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
مبنطقتي اجلليب والفروانية 
في مشهد إنساني مكرر منذ 
بداية األزمة خالل ٤ اشــهر 

ماضية.
الســياق،  هــذا  وفــي 
قــال رئيــس قطــاع املوارد 
والعالقــات العامة واإلعالم 
النجــاة اخليرية  بجمعيــة 
عمر الثوينــي، ان خير أهل 
الكويــت طال املعمورة كلها 
فكيف مبن يعيش معنا على 
أرض الكويت؟ مؤكدا أن هذه 
املساعدات في إطار االستجابة 
العاجلة التي قامت بها النجاة 

العامة املنعقدة ٢٠١٩/٩/٢٦.
وجاء في املادة اخلامسة 
«تستأنف دوائر محكمة أسرة 
األحمدي عملها اعتبارا من يوم 
اخلميــس املوافق ٩/٧/٢٠٢٠ 
وفقا لقرارنا رقم ٢٠٢٠/٣١ مع 
التأكيد على انعقاد جلسات 
محاكم األســرة على فترتني 

وفقا ملا ورد بذلك القرار.
القــرار: «املــادة  وتابــع 
السادســة: تباشــر جميــع 
دوائر احملكمة الكلية ودوائر 
محكمة األســرة عملها على 
الوجه املعتاد ويكون ميقات 
انعقاد اجللسات عند الساعة 
التاســعة صباحا (بالنسبة 
الفرديــة) وعنــد  للدوائــر 
الساعة احلادية عشرة صباحا 
(بالنسبة للدوائر الثالثية)، 

وذلك في كل دور العدالة.
وأضــاف القرار في املادة 
الســابعة: «تبدأ إدارتا كتاب 
الكليــة ومحكمــة  احملكمــة 
األســرة في اســتقبال وقيد 
وإيداع كل القضايا اجلديدة 
بجميع أنواعها ومبا ال يجاوز 
(٨ قضايا جديدة) في اجللسة 
الواحدة على أن تكون اجللسة 
األولــى لنظر تلــك الدعاوى 
اعتبارا من ٢٠٢٠/٩/١، وذلك 

االحتياجات األساســية من 
الســكر واألرز واملعكرونــة 
والشــاي واحلليب وغيرها 
مــن االحتياجــات األخرى، 
وســاهم فــي جنــاح هــذه 

وحتقيقا للعدالة الناجزة.
وأضــاف القرار في املادة 
العاشــرة: «التأكيــد مجددا 
علــى إدارتي كتــاب احملكمة 
الكليــة ومحكمــة األســرة 
مبخاطبة القطاعات واإلدارات 
املختصة بوزارة العدل التخاذ 
الــالزم نحو وضــع وتنفيذ 
اآلليــة املناســبة لضمــان 
توافر االشتراطات الصحية 
االحترازيــة وتعقيم قاعات 
احملاكــم وغرف املداولة قبل 
وبعد انعقاد اجللسات وكذا 
تنظيم دخول أطراف القضايا 

أو وكالئهم لدور العدالة».
القــرار: «املــادة  وتابــع 
احلادية عشــرة: يسري هذا 
القرار - عدا املادة اخلامسة 
- اعتبــارا من األحد املوافق 
٢٠٢٠/٧/١٢ وعلى مدير إدارة 
كتاب احملكمة الكلية ومحكمة 
األســرة تنفيذه - وكل فيما 
يخصــه - ويبلــغ للزمــالء 
مستشــاري ووكالء وقضاة 
احملكمة وترسل صورة منه 

لوكيل وزارة العدل.
وختم القرار باملادة الثانية 
عشرة «يكلف املكتب الفني 
مبباشرة اختصاصاته واتخاذ 
ما يلزم نحو تنفيذ القرار».

تنظيم وترتيب املستفيدين 
وتوزيع املساعدات، ضاربني 
بذلك أروع األمثلة في األخالق 
الراقية والتعامل اإلنساني.

وفقا للقواعد املبينة بقانون 
املرافعات والقرارات الوزارية 

ذات الصلة.
وتابعت «املادة الثامنة»: 
نشير إلى مراعاة تفعيل املادة 
٦٧ من قانون املرافعات التي 
تنص على أن «تبدأ احملكمة 
بالســعي فــي الصلــح بــني 
اخلصوم فإذا لم يتم الصلح 
بإثبــات مــا يبديــه  أمــرت 
اخلصوم أو وكالؤهم شفاها 
من طلبات أو دفوع في محضر 
اجللسة ويكون املدعى عليه 

آخر من يتكلم».
التاســعة  املادة  وتابعت 
«نشير إلى أنه مت االتفاق مع 
إدارة اخلبراء بوزارة العدل 
علــى تواجد عدد من أعضاء 
اإلدارة بكل دور العدالة وذلك 
لالســتعانة الفورية بهم في 
القضايــا العماليــة وغيرها 
التي  من القضايا احلسابية 
ال تقتضــي انتقــاال إلــى أي 
جهة، لذا لزم االستعانة بهم 
فــي اجللســة ومتكينهم من 
االطالع علــى امللف وإجناز 
املأموريــة في ذات اجللســة 
أو فــي اجللســة التالية مع 
إثبات كل اإلجراءات مبحضر 
اجللسة توفيرا للجهد والوقت 

األعمــال اإلنســانية رجــال 
وزارة الداخليــة من القوات 
املدنــي  اخلاصــة والدفــاع 
وزارة  منتســبي  وكافــة 
الداخلية، حيث ساهموا في 

رئيس احملكمة الكلية حدد موعد انعقاد اجللسات عند الساعة ٩ صباحاً للدوائر الفردية و١١ صباحاً للدوائر الثالثية

اجلمعية أنفقت أكثر من مليون دينار جتاه أزمة «كورونا» داخل الكويت

املستشار د.عادل بورسلي

عمر الثويني

القوات اخلاصة بذلت جهودا كبيرة في التنظيم

مواد غذائية مختلفة يتم توزيعها جانب من عملية التوزيع

بالعاصمة واحملافظات عملها، 
وذلك لنظر الدعاوى املتداولة 
قبل ٢٠٢٠/٣/١٢ وكذا النطق 
امتــد أجل  التــي  باألحــكام 
النطق بها بعد ذلك التاريخ 
وفقا لقرارات اجلمعية العامة 

املنعقدة ٢٠١٩/٩/٢٦.
وتابــع القرار فــي مادته 
الرابعــة «تســتأنف جميــع 
دوائر جتــاري مدني جزئي 
وأوامر األداء (ñلي وجزئي) 
بالعاصمة واحملافظات عملها، 
وذلك لنظر الدعاوى وأوامر 
األداء املتداولة قبل ٢٠٢٠/٣/١٢ 
وكذا النطــق باألحكام التي 
امتد أجل النطق بها بعد ذلك 
التاريخ وفقا لقرارات اجلمعية 

بالتعــاون مــع اجلمعيــة 
الكويتيــة لإلغاثــة للعمالة 
املتضــررة مــن اإلجــراءات 
االحترازيــة التــي تطبقهــا 
الدولة للوقاية من ڤيروس 
كورونــا، ونركز في توزيع 
املساعدات على املناطق التي 
مازالت معزولة، واملناطق ذات 
الكثافــة الســكانية الكبيرة 

باجلاليات الوافدة.
وتابع الثويني: ان السالل 
واملواد الغذائية تشــمل أهم 

االتفاق مع إدارة اخلبراء على تواجد عدد من أعضاء اإلدارة بكل دور العدالة لالستعانة الفورية بهم في القضايا العمالية
وضع وتنفيذ اآللية املناسبة لضمان توافر االشتراطات الصحية االحترازية وتعقيم قاعات احملاكم وغرف املداولة

راكان العجمي

جمعية حماية املستهلك
 تطلق حملة «قارن بوعي» األحد

محمد راتب

أعلــن رئيس مجلس إدارة جمعية حماية 
املستهلك مشعل املانع إطالق حملة قارن بوعي 
بعد غد األحد الســاعة ٨ مســاء عبر نشر كل 
أسعار السلع التي مت رفعها ومقارنتها بسلع 
بديلة، وذلك ملعاقبة أي تاجر يحاول استغالل 
حاجة املستهلكني في هذه األزمة، مؤكدا ضرورة 
تغيير السلوك االستهالكي والتوقف عن شراء 
املنتج في حال زيادة ســعره، مشــيرا إلى أن 
بعض التجار اجلشعني ال يحترمون املستهلك 

السلبي الذي يتبعهم دون تثبت، حيث إننا نحن 
من يجب علينا أن نضع معايير أسعار السلع 
وخاصة أننا في دولة ال ضريبية والسلع عادت 
بالتدفق بدورانها الطبيعي ما قبل اجلائحة.

وأضــاف أن االمتناع عن شــراء الســلع 
املرتفعة األسعار يجعلها بائرة عند التجار، 
وهذا من الوعي الذي على املستهلك التسلح 
به، فبعض التجار ال يفكر إال بأنانية فيستغل 
حاجة النــاس ويقتات على تعويض الدولة 
للمواطنني فيبدأ بزيادة أســعار منتجاته ٣ 

أضعاف ليحقق مكاسب فردية.


