
الثالثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

(املرحلة الرابعة)

«البيئة» ُتخالف مطاعم وكراجات

ممثلو هيئة البيئة خالل اجلولة

قامت الهيئة العامة للبيئة بعدد من اجلوالت التفتيشية 
علــى عدد مــن املشــاريع ومخــازن اجلمعيــات واملطاعم 
والكراجــات للتأكــد من تطبيقها قانون حماية البيئة، ومت 
حترير عدد من املخالفات لكل جهة مخالفة حسب القانون.

«الكويتية للوقف اإلنساني» وزعت 
٧٩٠ وجبة إفطار على طالب البعوث

ليلى الشافعي

العالقات  أعلــن مديــر 
العامــة واإلعالم باجلمعية 
الكويتية للوقف االنساني 
والتنمية صالح السابج ان 
اجلمعية قامت بتوزيع ٧٩٠ 
وجبة افطار عاشوراء على 
طالب البعــوث في جامعة 
الكويت بالشويخ، حيث مت 
توزيــع ٢٠٠ وجبة افطار، 
كما مت توزيع ٧٠ وجبة على 
طالب البعوث فــي الهيئة 

التطبيقية في العارضية، وايضا مت توزيع ٢٥٠ وجبة افطار 
على طــالب املعهد الدينــي، و٧٠ وجبة علــى طالبات املعهد 
الديني. ولفت الســابج إلى ان جلنة بصمة النوايا احلســنة 
وفريق ســما التطوعي قد شــاركا في التوزيع باالضافة الى 
جتهيز وتوزيع ٣٠٠ وجبة افطار في الصومال. واشار إلى ان 
اجلمعية قامت بتوزيع ٤٠٤ اضحيات خارج الكويت استفاد 
منها ٤٠٠٠ اسرة تقريبا، كما وزعت داخل الكويت ٥٢ اضحية 

استفاد منها ٢٠٨ أسر.

«زكاة العثمان» تساعد ١٠٠٠ أسرة داخل الكويت سنويًا
دعــا مديــر جلنــة زكاة 
العثمــان التابعــة جلمعيــة 
أحمــد  اخليريــة  النجــاة 
الكندري اخليرين وأصحاب 
األيــادي البيضــاء إلى دعم 
مشروع «املســاعدات لألسر 
املتعففة» والذي يتم تنفيذه 
داخــل الكويــت مــن خــالل 
توزيع املســاعدات الشهرية 
أو املقطوعــة، وكذلك توزيع 
املساعدات التموينية املستمرة 

شهريا.
وقال الكندري في تصريح 
صحافــي: نقــوم مــن خالل 
املشــروع بتقدمي املساعدات 
املاديــة أو العينيــة (املــواد 

دراســة احلاالت املتقدمة لنا 
دراسة وافية والتأكد من كل 
املستندات واألوراق اخلاصة 

لسداد ديون متأخرة أو رسوم 
دراسية، وهناك أسر حتتاج 
إلى مساعدة شهرية مستمرة 
نظرا لوفاة العائل أو مرضه 

أو الضعف الشديد للدخل.
وتابع: في الفترة األخيرة 
زاد عــدد األســر التي تطلب 
املساعدة وذلك نظرا للظروف 
الصحية التي يشهدها العالم 
كلــه جراء ڤيــروس كورونا 
املســتجد، ونحــاول بقــدر 
املستطاع أن نغطي أكبر عدد 

من احلاالت املستحقة.
وتقدم الكندري بالشكر 
إلــى احملســنني  اجلزيــل 
واخليرين الذين يتبرعون 

ملشــروع مســاعدة األسر 
الفقيــرة، وكانــوا ســببا 
فــي اســتمراره، ودعاهم 
إلى مزيد مــن الدعم نظرا 
املتزايــدة، مذكرا  للحاجة 
بقــول اهللا تعالــى (من ذا 
الــذي يقــرض اهللا قرضا 
حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة واهللا يقبض ويبسط 
وإليــه ترجعــون)، وعن 
طريقة التبــرع قال ميكن 
التواصل مــع اللجنة عبر 
االتصال على ٢٢٦٦٧٧٨٠- 
٩٩٣٨٨٨٧٨ أو زيــارة مقر 
اللجنــة بحولــي أو فــرع 

اللجنة بالروضة.

باحلالة، ثم القيام بتصنيف 
األسر حسب حاجتها فهناك 
أسر حتتاج مساعدة مقطوعة 

الكندري: احلاالت احملتاجة زادت بشكل ملحوظ جراء «كورونا»

جانب من املساعدات

التموينية األساسية) ألكثر 
مــن ١٠٠٠ أســرة في الســنة 
الواحــدة، حيــث يتــم أوال 

احمد الكندري

بو رحمة: ٥٧١٩ طفًال استفادوا من حملة «أطفال اليمن» حتى نهاية يوليو
الرحمــة  أعلنــت جمعيــة 
العامليــة عــن اســتمرارها في 
تنفيــذ حملتها التــي أطلقتها 
خــالل شــهر رمضــان املبارك 
«حملة أطفال اليمــن»، والتي 
تستهدف عالج ٢٥ ألف طفل من 
املصابني بسوء التغذية حتت 
ســن ٥ ســنوات، حيث يعاني 
هؤالء األطفال من سوء حاد في 
التغذية، مما تسبب في نقص 
شديد في الوزن، ومشكلة في 
النمو، وتدهور النسيج العضلي 
والدهنــي، وانخفاض الســكر 
فــي الدم، كما أنهم يعانون من 
العديد من األمراض بسبب سوء 
التغذية احلاد ومنها التهابات 

اجلهاز التنفسي.
وقال رئيس القطاع العربي 

يبلغ ٢٥ ألف طفل ميني مصاب 
بسوء التغذية احلاد، وبني بو 
رحمة أن جمعية الرحمة العاملية 
تقــدم لكل مصــاب ٤ علب من 
املادة الغذائيــة التي يحتاجها 

وتابع بو رحمة أنه وحسب 
بيانات برنامج األغذية العاملي، 
فإن نصف أطفال اليمن يعانون 
سوء التغذية املزمن، فيما ميوت 
طفل كل ١٠ دقائق ألسباب ميكن 
جتنبهــا، منها ســوء التغذية، 
وأمــراض ميكــن أن تقي منها 
أن  التحصــني، كمــا  برامــج 
نصف وفيات األطفال دون سن 
اخلامســة في اليمن يعود إلى 

سوء التغذية.
وأكــد بو رحمــة أن تفاعل 
أهــل الكويــت لعــالج األطفال 
املصابــني بســوء التغذية في 
اليمن يجســد معانــي األخوة 
التــي  واإلنســانية والتكافــل 
حث عليها الدين اإلسالمي، كما 
يجسد ثقافة العطاء التي يتحلى 

بها جتاه املنكوبني في كل دول 
العالم في كافة األزمات واحملن 
التي يتعرضون لها، مبينا أن 
مثل هذه احلمالت تالمس واقع 
املسلمني. وكانت جمعية الرحمة 
العاملية قد أطلقت حملة «أطفال 
اليمن» لعالج سوء التغذية في 
اليمن للعام الثاني على التوالي 
فــي شــهر رمضــان املاضــي، 
واستهدفت عالج ٢٥ ألف طفل 
ميني، بعــد أن حققت احلملة 
األولــى أهدافها، وعاجلت أكثر 
من ١٠٧ آالف طفل مصاب بسوء 
التغذية، وذلك خالل الفترة من 
١٥ يونيو حتى ٣١ يناير ٢٠٢٠ 
في محافظات حضرموت وتعز 
وعدن وأبني واحلديدة وصنعاء 

وذمار.

الطفل املصاب بسوء التغذية، 
كما توفر العالج املناسب للطفل 
التغذية احلاد،  املصاب بسوء 
وتقدم األدوية الالزمة بحسب 

كل حالة.

جانب من رعاية أطفال اليمن

في جمعيــة الرحمــة العاملية 
بدر بو رحمة: إن عدد األطفال 
املستفيدين من احلملة إلى اآلن 
وصل إلى ٥٧١٩ حالة تقريبا من 
إجمالي مستهدف احلملة، والذي 

بدر بورحمة

صالح السابج

ملشاهدة الڤيديو

مجلس الوزراء: املوافقة على مشروع قانون بدعم
 وضمان متويل البنوك للعمالء املتضررين من أزمة «كورونا»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر امس في 
قصر الســيف برئاســة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد. وبعد االجتماع، 
صــرح نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح مبا يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس 
الــوزراء املجلس في مســتهل 
أعماله بالتحسن الذي تشهده 
احلالة الصحية لصاحب السمو، 
حفظه اهللا ورعاه، سائال املولى 
عز وجل أن يعجل بشفاء سموه 
وميــّن عليه باكتمــال الصحة 
والعافية ليعود ألرض الوطن 
ملواصلة مسيرة البناء والتقدم 

في البالد.
وضمن إطار االهتمام اجلاد 
الــذي يوليه مجلــس الوزراء 
الكلمــة  مضامــني  لترجمــة 
األبوية الشــاملة التــي ألقاها 
سمو نائب األمير وولي العهد، 
حفظه اهللا، مؤخرا، اســتكمل 
مجلس الوزراء مناقشة السبل 
واإلجــراءات الكفيلة بتنفيذها 
وكذلك اخلطوات املتخذة ملعاجلة 
امللفات املهمة من خالل تشكيل 
فرق من املتخصصني ملعاونة 
األجهزة املعنيــة بتلك امللفات 
(التعــاون مــع مجلــس األمة 
ـ مكافحــة الفســاد ـ اإلصالح 
االقتصــادي ـ تعديل التركيبة 
الســكانيةـ  وســائل التواصل 
االجتماعــي)، حيــث اعتمــد 
املجلــس مهــام واختصاصات 
هذه الفرق وتشــكيل أعضائها 
من املستشــارين واملختصني 
وأصحــاب اخلبــرة متهيــدا 
للمباشــرة فــي معاجلــة هذه 
القضايا املهمة ووضع احللول 
املناســبة مبا يحقق طموحات 

املواطنني وتطلعاتهم.
ثــم شــرح وزيــر الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح للمجلس 
مستجدات احلالة الصحية في 
البــالد في ضــوء اإلحصاءات 
والبيانات املتعلقة بأعداد حاالت 
اإلصابة والشفاء والوفيات ومن 
يتلقون العــالج، حيث لوحظ 
ارتفاع عدد املتعافني وهللا احلمد 
وتراجع عدد الوفيات وحاالت 
العناية املركزية ومن يتلقون 

العالج.
كمــا تابــع املجلــس آخــر 

الصحيــة االســتثنائية غيــر 
املســبوقة التي متر بها البالد 
والعالــم أجمــع والتي تعكس 
امللقاة  شعورهم باملســؤولية 
على عاتقهم وأكدت أنهم العني 
الســاهرة علــى أمــن الوطــن 
واملواطنني، ســائال املولى عز 

وجل السالمة للجميع.
كمــا ناقش مجلس الوزراء 
توصية جلنة الشؤون القانونية 
بشأن مشروع قانون في شأن 
االستيراد والذي يهدف إلى قصر 
حق مزاولة عملية االســتيراد 
علــى األشــخاص الطبيعيــني 
املقيديــن فــي  واالعتباريــني 
السجل التجاري وفقا للضوابط 
واألحكام التي حتددها الالئحة 
التنفيذية وعدم جواز مزاولة 
عمليات االستيراد املقررة بهذا 
القانون إال بعد احلصول على 
ترخيــص مــن وزارة التجارة 

يهدف إلى حتفيز البنوك على 
تقــدمي التمويل الالزم للعمالء 
املتضررين من أفراد وشركات 
للحيلولــة دون حتــول نقص 
الســيولة العــارض لديهم في 
مشــكلة مزمنــة وممتدة تؤثر 
على مالءتهم املالية مبا ميكنهم 
من عبور األزمة واحملافظة على 

العمالة الوطنية.
واطلــع املجلس كذلك على 
مشــروع قانون باملوافقة على 
االتفاقية العربية ملنع ومكافحة 
االستنســاخ البشــري وقــرر 
املجلس املوافقة على مشاريع 
القوانني ورفعها لســمو نائب 
األمير وولي العهد، حفظه اهللا، 
متهيــدا إلحالتها إلــى مجلس 

األمة.
من جانب آخر، استعرض 
مجلس الوزراء تقرير املتابعة 
الســنوية ٢٠٢٠/٢٠١٩  للخطة 

جائحــة عاملية تأثر بها العالم 
دون استثناء ومنها الكويت وما 
ترتب عليها من تداعيات صحية 
واقتصادية واجتماعية بصفة 
عامة وعلى إجناز املشروعات 
التنمويــة بصفة خاصة، وهو 
مــا ظهر جليا في تأخر نســب 
إجنــاز الكثير من مشــروعات 
اخلطة خــالل الربع الرابع من 

السنة املالية.
وقــد اشــتمل التقرير على 
ســتة أجزاء رئيســية متثلت 
في متابعة تنفيذ مشــروعات 
اخلطــة الســنوية ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
واملشــروعات االســتراتيجية 
احلريــر  مدينــة  ومشــروع 
واجلزر واملتطلبات التشريعية 
وحتديات تنفيذ املشــروعات 
ومتابعــة املؤشــرات الدولية، 
باإلضافــة إلــى اهــم النتائــج 

والتوصيات.
وقــد عبر مجلــس الوزراء 
عن شــكره وتقديــره للجهود 
التــي قامــت بهــا  املخلصــة 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية في سبيل 
إعــداد هــذا التقريــر ومتابعة 
إجناز اخلطة الســنوية، وقرر 
مجلس الــوزراء تكليف وزير 
الشــؤون االجتماعيــة ووزير 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 

بإحالته ملجلس األمة.
ثــم بحث مجلــس الوزراء 
شــؤون مجلس األمــة، واطلع 
بهذا الصدد على كتابي رئيس 
مجلس األمة بشأن االستجوابني 
املقدمني إلى سمو رئيس مجلس 
الــوزراء من كل من العضوين 
د.عبدالكرمي الكندري واحلميدي 
السبيعي بتاريخي ٢٠٢٠/٨/١٣ 
و٢٠٢٠/٨/٢٦ على التوالي وعمال 
بأحكام املــادة ١٣٥ من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة ســوف 
يدرج هذان االستجوابان على 

والصناعة وقرر املجلس املوافقة 
على مشروع القانون ومذكرته 
االيضاحية ورفعه لسمو نائب 
األميــر وولــي العهــد متهيــدا 

إلحالته إلى مجلس األمة.
واطلع املجلس على توصية 
اللجنة بشــأن مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام املرسوم 
بقانــون رقم ٦٧ لســنة ١٩٧٦ 
في شــأن املرور والذي يهدف 
إلى تغليظ العقوبات ملعاجلة 
الثغــرات التي أفرزهــا الواقع 
التطبيقي وذلك من خالل رفع 
احلد األقصــى للغرامة املالية 
املقررة على املخالفات املرورية.
وناقــش املجلــس كذلــك 
توصية اللجنة بشأن مشروع 
قانــون بدعم وضمــان متويل 
للعمــالء  احملليــة  البنــوك 
تداعيــات  مــن  املتضرريــن 
أزمة ڤيــروس كورونا والذي 

اخلتامــي.  احلســاب  بعــد 
وفــي هذا الصدد، اســتمع إلى 
شــرح قدمته وزيرة الشؤون 
الدولة  االجتماعيــة ووزيــرة 
للشــؤون االقتصاديــة مــرمي 
العقيل حول ما تضمنه التقرير 
والذي يأتي في السنة اخلامسة 
واألخيــرة للخطــة اإلمنائيــة 
ـ  متوسطة األجل (٢٠١٦/٢٠١٥ 
٢٠٢٠/٢٠١٩) ليكشف ما مت خالل 
الفترة من ١ أبريل ٢٠١٩ إلى ٣١ 
مــارس ٢٠٢٠ مقارنة بالوضع 
فــي نهاية الســنة الرابعة من 
اخلطــة ويكشــف التحديــات 
التي واجهت املشروعات ونسب 
إجناز تلك املشروعات ونسب 
إنفاقها بحسب البرامج التنموية 
والركائز املكونة لرؤية الدولة 
٢٠٣٥ (كويت جديدة)، كما يأتي 
هذا التقرير في ظل حتول وباء 
ڤيروس كورونا املســتجد إلى 

جدول أعمال أول جلسة قادمة 
ملجلس األمة. وقد ناقش مجلس 
الوزراء احملاور الواردة ضمن 
صحيفتــي االســتجوابني من 
جميــع اجلوانــب السياســية 

والدستورية والقانونية.
ثم استعرض مجلس الوزراء 
ما انتهت إليه جلسة التصويت 
على طلب طــرح الثقة بنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الــوزراء املنعقدة يوم 
الثالثاء املاضي من جتديد ثقة 

مجلس األمة في الوزير.
وقد هنأ سمو رئيس مجلس 
الوزراء باسمه وباسم إخوانه 
الــوزراء أنس الصالــح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء، حيث أعرب عن 
عظيم الشــكر واالعتزاز لثقة 
مجلــس األمة والتي ســتكون 
دافعا لبــذل املزيد مــن اجلهد 
والعطاء لكل ما من شأنه خدمة 

الوطن واملواطنني.
كما استمع مجلس الوزراء 
إلى شــرح قدمه وزير التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.ســعود احلربي أوضح فيه 
البيانــات واحلقائــق املتعلقة 
باحملاور الواردة في صحيفتي 
االســتجوابني املوجهني له من 
كل مــن العضــو احلميــدي 
السبيعي والعضوين د.خليل 
أبل ود.عوده الرويعي واللذين 
ستتم مناقشتهما في وقت واحد 
في جلسة مجلس األمة املقرر 
عقدها (اليوم) الثالثاء، مؤكدا 
استعداده ملواجهة االستجوابني، 
وقد عبر مجلــس الوزراء عن 
قناعتــه بالردود التي ســاقها 
وزيــر التربية ووزير التعليم 
العالــي، مؤكــدا حرصــه على 

مؤازرته ودعمه».

أكد أن صحة صاحب السمو تشهد حتسناً مستمراً.. وبحث احملاور الواردة ضمن صحيفتي استجوابَي رئيس الوزراء من كل اجلوانب السياسية والدستورية والقانونية

الشيخ د.أحمد الناصر و د.سعود احلربي ومبارك احلريصسمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور أنس الصالح وخالد الروضان

املســتجدات علــى الصعيدين 
العالجي والوقائي واخلدمات 
اللوجستية ذات الصلة بجهود 
مكافحة انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد.
الــوزراء  مجلــس  وأكــد 
علــى أهميــة مراعــاة التقيــد 
باالشتراطات الصحية مع انتهاء 
فرض حظر التجوال اجلزئي في 
جميع مناطق الكويت والذي مت 
إلغــاؤه اعتبارا من فجر األحد 
املاضي وذلك لضمان جناح كل 
املراحل من خطة العودة وصوال 

للحياة الطبيعية بإذن اهللا.
وبهذا الصدد، أعرب مجلس 
الوزراء عن شكره وتقديره لكل 
املواطنــني واملقيمني اللتزامهم 
بإجــراءات حظــر التجول في 
البالد، مجــددا دعوته للجميع 
إلــى االســتمرار فــي االلتزام 
بالتباعــد اجلســدي وتغطية 
األنف والفــم حرصا على منع 
انتشار العدوى، معربا عن ثقته 
في استجابة اجلميع والتزامهم 
بهذه اإلرشادات الصحية جتنبا 
للنتائج اخلطيــرة لهذا الوباء 
وذلك سعيا الستكمال كل مراحل 
التدريجيــة للحيــاة  العــودة 
الطبيعيــة وعــودة األنشــطة 
ملزاولة أعمالها حسب مواعيدها 
السابقة قبل اجلائحة والتي لم 
يتبق منها سوى أنشطة املرحلة 

اخلامسة.
كمــا أثنــى املجلــس علــى 
املتخــذة  اإلجــراءات األمنيــة 
لتطبيــق قرار احلظــر، معربا 
عن بالغ شــكره وتقديره لكل 
الداخليــة  بــوزارة  العاملــني 
واحلــرس الوطنــي واجليش 
الكويتي على ما بذلوه من جهود 
مخلصة على مدار الساعة والتي 
أسهمت في إجناح تطبيق احلظر 
لينعــم اجلميع بأجــواء األمن 
واالســتقرار في هذه الظروف 

اعتماد مهام واختصاصات الفرق وتشكيل أعضائها ملعاونة األجهزة املعنية بامللفات اخلمسةمراعاة التقيد باالشتراطات الصحية مع انتهاء فرض حظر التجوال اجلزئي في جميع املناطق
تغليظ العقوبات ورفع احلد األقصى للغرامة املالية املقررة على املخالفات املروريةقصر حق مزاولة عملية االستيراد على األشخاص املقيدين في السجل التجاري وفقًا للضوابط واألحكام

إطالق اسم السلطان قابوس على الدائري السابع

إحالة االلتزامات املالية للدولة وحساب العهد
 واحتياطي األجيال القادمة واالحتياطي العام إلى مجلس األمة

بناء على األمر السامي لصاحب السمو، حفظه اهللا ورعاه، 
بإطالق اسم املغفور له بإذن اهللا تعالى السلطان قابوس بن 
سعيد على أحد الطرق الكبرى تقديرا للدور املهم الذي قام 
به واجلهود املشــهودة التي بذلها في دعم مسيرة مجلس 

التعاون اخلليجي وقضايا األمتني العربية واإلسالمية، فقد 
أحيط مجلس الوزراء بقرار املجلس البلدي بتسمية الطريق 
الدائري السابع باســم املغفور له بإذن اهللا تعالى السلطان 

قابوس بن سعيد تخليدا لذكراه.

قدم وزير املالية براك الشيتان وكبار املسؤولني في وزارة 
املالية والهيئة العامة لالستثمار عرضا عن احلالة املالية للدولة 
كما هي في ٢٠٢٠/٣/٣١ حيث تناول العرض البيانات املالية املتعلقة 
بااللتزامات املالية للدولة وحساب العهد والبيانات املالية لكل من 
احتياطي األجيال القادمة واالحتياطي العام للسنة املالية املنتهية 
فــي ٢٠٢٠/٣/٣١ ومقارنتها بنفس الفترة عن عام ٢٠١٩ وقرر 

مجلس الوزراء تكليف وزير املالية بإحالته إلى مجلس األمة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي 
تقوم بها كل من وزارة املالية والهيئة العامة لالســتثمار في 
االضطالع باملهام املنوطة بكل منهما وحرصها على احملافظة 
على املال العام وتنميته، معربا عن اطمئنانه لســالمة ومتانة 

احلالة املالية للدولة. 


