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رفع مخالفات الصيد وتصريف املياه 
بجون الكويت من ٢٥٠ إلى ١٠٠٠ دينار

أعلنت الهيئة العامة للبيئة 
عــن تعديل قيـــــمة املخالفة 
للمــادة ١٠٨ من قانون حماية 
البيئة اخلاص بجون الكويت، 
والتــي تنــص علــى «حظــر 

تصريف املياه وإقامة احلضور 
وصيد كافة الكائنات البحرية»، 
علــى أن يدفع املخالف غرامة 
قدرها ١٠٠٠ دينار بدال من ٢٥٠ 

دينارا.

الذهاب للمطاعم واملقاهي واألندية الرياضية مبواعيد مسبقة 
ومنع إقامة اخليام املؤقتة باملناطق السكنية والشاليهات

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي ظهر امس 
في قصر السيف برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد. وبعد االجتماع، 
صرح نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح مبا يلي:
تقدم مجلس الوزراء في 
مستهل أعماله بأسمى آيات 
التمنيات  التهاني وصــادق 
والتبريكات إلى ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظــه اهللا، علــى تزكيته 
التــي  املســتحقة  والثقــة 
أواله إيــاه صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ومبايعتــه في مجلس األمة 
باإلجماع وليا للعهد، لتؤكد 
الكويــت مجــددا ريادتهــا 
الدستورية والقانونية بإجناز 
هذا االنتقال الهادئ السلس 
للسلطة واإلشــادة في هذه 
املناســبة مبســيرة سموه، 
حفظه اهللا، املباركة واحلافلة 
بالعطاء والتفاني واإلجنازات 
املشهودة في خدمة الكويت 
وشعبها الكرمي من مختلف 
املواقــع، مبتهلــني إلى اهللا 
القديــر أن يحفــظ  العلــي 
للوطــن العزيــز دوام األمن 
واالستقرار والرفعة والعزة 
واالزدهــار في ظــل القيادة 
احلكيمــة والرعاية الكرمية 
لصاحب السمو وسمو ولي 
العهد األمــني، حفظهما اهللا 

ورعاهما.
ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
آخــر املســتجدات املتعلقــة 

وفي هذا الصدد فقد تدارس 
مجلس الــوزراء التوصيات 
الواردة من اللجنة الوزارية 
لطوارئ كورونا اســتكماال 
للقرارات واإلجــراءات التي 
مت اتخاذها، وقد قرر مجلس 

الوزراء ما يلي:
وزارة  تكليــف  أوال:  ٭ 
اإلعــالم بتكثيــف وتطوير 
الرسائل اإلعالمية اخلاصة 
باالشتراطات الصحية لنشر 

٭ رابعــا: تكليــف اللجنــة 
الرئيســية ملتابعــة تنفيــذ 
الصحيــة  االشــتراطات 
املتعلقــة مبكافحة ڤيروس 
كورونــا بتطوير أســاليب 
عملها وتكثيف جهودها مبا 
ينســجم مــع تزايــد حاالت 
اإلصابة بڤيــروس كورونا 

وارتفاع مؤشرات العدوى.
كما مت ضم الفريق املتقاعد 
عبدالفتــاح العلــي للجنــة 

مادة تستهدف توقيع الغرامات 
املخالفــني  علــى  الفوريــة 
لالشتراطات الصحية ضمن 
إطار أحكام القانون وكيفية 
ســداد هذه الغرامات، وقرر 
مجلس الوزراء املوافقة على 
القانــون ورفعــه  مشــروع 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، متهيــدا إلحالته إلى 

مجلس األمة.
كما ناقش مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن تشكيل 
جلنة لتتولى ضمان ممارسة 
العمليــة االنتخابيــة وفــق 
االشتراطات الصحية وجتنب 
أســباب العــدوى خــالل كل 
مراحلها، وقرر مجلس الوزراء 
املوافقة على تشــكيل جلنة 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
مجلــس الــوزراء وعضوية 
كل من: وزيــر العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ـ وزير الصحةـ  رئيس مركز 
التواصــل احلكومــيـ  ممثل 
عــن وزارة الداخلية ـ ممثل 
عــن وزارة الصحــة ـ ممثل 
عــن وزارة العدلـ  ممثل عن 
وزارة اإلعالم إلعداد اإلجراءات 

الالزمة لهذا الغرض.
كما اطلع مجلس الوزراء 
علــى التوصية الــواردة من 
جلنة اخلدمات العامة بشأن 
طلب مؤسسة املوانئ الكويتية 
باإليعــاز للجهات احلكومية 
املعنية لتنفيذ مشروع مركز 
النافذة الواحدة مببنى مجمع 
املوانئ التابع للمؤسسة وقرر 
الــوزراء تكليف كل  مجلس 
مــن: وزارة الداخليةـ  وزارة 

الوعي وتعزيز االنضباط.
٭ ثانيــا: االلتــزام بحجــز 
املواعيــد لتنــاول الوجبات 
في صاالت املطاعم واملقاهي 
األنديــة  إلــى  واحلضــور 
الرياضيــة جتنبــا للتزاحم 
واالختالط وانتشار العدوى.
إقامــة  منــع  ثالثــا:  ٭ 
املخيمات الربيعية واخليام 
املؤقتــة باملناطق الســكنية 

والشاليهات.

الرئيســية ملتابعــة تنفيــذ 
االشتراطات الصحية املتعلقة 

مبكافحة ڤيروس كورونا.
واطلــع املجلــس علــى 
التوصية الــواردة من جلنة 
القانونية بشــأن  الشــؤون 
مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٨ لســنة 
١٩٦٩ اخلــاص باالحتياطات 
الصحية والوقاية من األمراض 
السارية والذي يتضمن إضافة 

التجــارة والصناعة ـ وزارة 
الصحةـ  وزارة اإلعالمـ  وزارة 
املواصالت ـ بلديــة الكويت 
العامــة لشــؤون  الهيئــة  ـ 
الزراعة والثروة الســمكية ـ 
الهيئة العامة للبيئةـ  الهيئة 
العامــة للصناعــة ـ الهيئــة 
العامــة للغــذاء والتغذيــة ـ 
للجمــارك،  العامــة  اإلدارة 
بســرعة التنسيق والتعاون 
مع مؤسسة املوانئ الكويتية 
لتشغيل مركز النافذة الواحدة 
التابع للمؤسسة وذلك بهدف 
املتعلقة  تســهيل اإلجراءات 
باإلفراج اجلمركي وتخفيض 
تكاليفها مبا ينعكس ايجابيا 
علــى احلركــة التجارية في 
البالد، على أن تقوم مؤسسة 
املوانــئ الكويتيــة مبوافــاة 
مجلس الوزراء مبا ينتهي إليه 
األمر وذلك خالل أســبوعني 

من تاريخه.
كما بحث مجلس الوزراء 
الشــؤون السياســية فــي 
املتعلقــة  التقاريــر  ضــوء 
الراهنة  التطــورات  مبجمل 
السياســية  الســاحة  فــي 
علــى الصعيديــن العربــي 
والدولي، وقد أعرب مجلس 
الوزراء عن إدانته الشديدة 
جلرمية إطالق امليليشــيات 
احلوثيــة طائــرة مفخخــة 
باجتاه األراضي السعودية 
يوم الســبت املاضي، مؤكدا 
وقوف الكويت مع شقيقتها 
اململكة العربية الســعودية 
ودعمها لكل اإلجراءات التي 
تتخذهــا للحفاظ على أمنها 
واستقرارها وسالمة أراضيها 
والتصدي ألعمــال اإلرهاب 
التي تســتهدف زعزعة أمن 
واستقرار اململكة واملنطقة.

مجلس الوزراء هنأ ولي العهد على تزكيته والثقة املستحقة التي أواله إياها صاحب السمو ومبايعته في مجلس األمة باإلجماع

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور أنس الصالح وخالد الروضان

ڤيــروس  بعــودة تفشــي 
كورونــا املســتجد في دول 
العالــم فــي ظــل االنتشــار 
املتســارع وارتفــاع عــدد 
الوفيات واإلصابات، وذلك من 
واقع تقارير منظمة الصحة 
العامليــة، كما أحاط املجلس 
علما بالوضــع الصحي في 
البالد وتفاصيل أعداد حاالت 
اإلصابة والتعافي والوفيات 
ومن يتلقون العالج وما مت 
مالحظته مؤخرا من ارتفاع 
نســبة إشــغال األســّرة في 
املستشفيات وأعداد من هم 
في العناية املركزة واجلهود 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
التي تتخذها وزارة الصحة 
للتصدي لهذا الڤيروس الفتاك 
والتي تكفل ســالمة وصحة 
املواطنني ومن يعيشون على 

أرض الكويت.
وقد دعا مجلس الوزراء 
مجــددا جميــع املواطنــني 
واملقيمني إلى االلتزام اجلاد 
بكل التعليمات واإلرشادات 
الصحيــة للحــد مــن آثــار 
ومخاطر هذا الوباء وتالفي 
استمرار التطورات املؤسفة 
العالــم  التــي طالــت دول 
ومضاعفاتهــا مــع ضرورة 
املســؤولية  استشــعار 
جتنــب  فــي  املجتمعيــة 
التجمعــات التــي تتعارض 
التعليمــات الصحيــة  مــع 
للحد مــن أســباب العدوى 
وتخفيــف الضغــط علــى 
املنظومة الصحية، حيث إن 
السيطرة على الوضع الوبائي 
يتحقق بتعاون مشترك بني 
أفراد املجتمع ومؤسســاته 
للحفاظ على صحة وسالمة 

اجلميع.

تكليف ١١ جهة بسرعة التنسيق والتعاون مع مؤسسة املوانئ لتشغيل مركز النافذة الواحدةضم عبدالفتاح العلي للجنة الرئيسية ملتابعة تنفيذ االشتراطات الصحية املتعلقة مبكافحة «كورونا»

دعوة جميع املواطنني واملقيمني إلى االلتزام اجلاد بكل التعليمات للحّد من مخاطر «كورونا»توقيع غرامات فورية على املخالفني لالشتراطات الصحية وجلنة لضمان ممارسة العملية االنتخابية


