
      أعلنت بلدية ال��ك��وي��ت عن 
م��واع��ي��د س���اع���ات ع��م��ل احمل���ات 
واألنشطة املسموح لها مبزاولة 
النشاط ف��ي ف��ت��رة السماح خال 
احل��ظ��ر اجل��زئ��ي ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
حتديد احمل��ال التي تقدم خدماتها 
خدمة السيارات، وكذلك مزاولة 
احمل�����ات ال��غ��ي��ر ن��ش��اط��ه��ا عبر 
املنصات اإللكترونية واالتصال 
الهاتفي متاشياً مع مراحل العودة 

التدريجية للحياة الطبيعية.
 وط��ل��ب��ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت من 
وزارة ال��ت��ج��ارة إدارج أس���واق 
السمك واخل��ض��ار ضمن برنامج 
مواعيد الفتح احملددة، حيث أصدر 
مدير ع��ام بلدية الكويت م. أحمد 
املنفوحي قراراً حدد مواعيد ساعات 
عمل احمل��ات واألنشطة املسموح 
لها م��زاول��ة نشاطها حسب ق��رار 
مجلس ال��وزراء الصادر مؤخرا مع 
ضرورة االلتزام بكافة االشتراطات 

الصحية. 
كما ألزم القرار املطاعم واملقاهي 
وتقدمي الوجبات واملخابز ومن في 
حكمهم من األنشطة عدم استقبال 
اجلمهور وأن تقدم خدماتها من 
الساعة 6 صباحا حتى الساعة 
5:30 مساًء عن طريق التوصيل 
وخ��دم��ة ال��س��ي��ارات. أم��ا خدمات 
السلع األخ���رى االستهاكية عن 
طريق التوصيل فقط من الساعة 6 

صباحا حتى الساعة 5 مساًء. 
وسمح القرار لألسواق الغذائية 
املوازية في املناطق املعزولة فقط 
مب��زاول��ة نشاطها على م��دى 24 
ساعة طبقا لنظام احلجز املسبق، 
أما األس��واق الغذائية املوازية في 
باقي املناطق فحدد مواعيد عملها 
من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 
5:30 م��س��اًء، وي��ك��ون استقبال 
اجلمهور طبقاً للحجز املسبق مع 
االلتزام بتطبيق كافة االشتراطات 
ال��ص��ح��ي��ة، فيما س��م��ح للمحات 
امل��ن��ف��ص��ل��ة داخ����ل ه���ذه األس����واق 
مب��زاول��ة ال��ن��ش��اط خ��ال مواعيد 

العمل املسموحة. 
ك��م��ا س��م��ح بفتح أس����واق بيع 
األس���م���اك وال��ل��ح��وم وال���دواج���ن 
واخلضار والفاكهة طبقا للنظام 
احلجز املسبق من الساعة 6 صباحا 
حتى الساعة 5:30 مساًء بجميع 
احملافظات مع االلتزام بتطبيق كافة 

االشتراطات الصحية خال مواعيد 
العمل. 

وش��م��ل ال��ق��رار أي��ض��اً السماح 
ل���ل���ص���ي���دل���ي���ات وال����ع����ي����ادات 
واملستشفيات اخل��اص��ة مبزاولة 
العمل حسب اش��ت��راط��ات وزارة 

الصحة. 
كما سمح القرار بفتح األنشطة 
واحل����رف الصناعية اخلاضعة 
إلش��راف الهيئة العامة للصناعة 
حسب الشروط والضوابط احملددة 

لديها. 
كذلك السماح ملعارض السيارات 
وامل��ع��دات وتصليحها وصيانتها 
بكافة أنواعها وبيع قطع الغيار 
وغسيل السيارات مبزاولة النشاط 
وأي��ض��اً م��ح��ات الصيانة بكافة 
أنواعها وغسيل املابس ومحات 
االت��ص��االت واإلن��ت��رن��ت ومحات 
بيع النظارات، إلى جانب محات 
األع��اف وال��ب��ذور بكافة املناطق، 

باإلضافة حمل��ات بيع البذور في 
املناطق الزراعية مبزاولة أنشطتها 
من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 
5:30 مساًء، مع ضرورة التزامها 
بتطبيق كافة االشتراطات الصحية. 

و
تضمن ال��ق��رار السماح للكافة 
احملات الغير غذائية، التى وردت 
في املادة الرابعة مبزاولة نشاطها 
ع��ن طريق املنصات اإللكترونية 
واالت���ص���ال ال��ه��ات��ف��ي ف��ي خدمة 
التوصيل فقط من 6 صباحا إلى 
5:30 مساًء دون استقبال اجلمهور.

أصدر مدير عام بلدية الكويت 
املهندس أحمد املنفوحي تعميما 
إداري����ا جلميع إدارات النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بأفرع 
البلدية باحملافظات ومواقع ردم 
النفايات وشركات النظافة املبرمة 
عقود م��ع بلدية الكويت لتنفيذ 
عقود أعمال النظافة العامة للتقيد 
بتغيير م��وع��د إخ���راج القمامة 
أثناء فترة حظر التجول اجلزئي، 
ليصبح من الساعة الرابعة عصرا 

حتى الساعة السادسة مساًء، على 
أن يبدأ عمل املكابس والكناسات 
ب��ه��ا م��ن ب��ع��د ال��س��اع��ة ال��واح��دة 
صباحا. ويبدأ عمل الكنس اليدوي 
واآلل��ي��ات وال��س��ي��ارات واملعدات 
األخ��رى من بعد الساعة الرابعة 
صباحا مل��دة )8( س��اع��ات عمل 
مع تقيد شركات النظافة املبرمة 
عقود م��ع البلدية لتنفيذ عقود 
النظافة بضرورة التقيد وااللتزام 
ب��ال��ش��روط الصحية وق����رارات 

وزارة ال��ص��ح��ة ب����اإلج����راءات 
االحترازية.

 وأش��ار املنفوحي إل��ى أن هذا 
التعميم جاء استنادا إلى قرارات 
مجلس الوزراء املوقر في جلسته 
املنعقدة ي��وم اخلميس املاضي 
بشأن تعديل م��دة حظر التجول 
لتصبح م��ن ال��س��اع��ة السادسة 
م��س��اءا إل���ى ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة 
صباحا اعتبارا من 2020/5/30 

حتى إشعار آخر.
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12899 رقم قياسي في عدد حاالت املتعافني وارتفاع اإلجمالي إلى 

8 حاالت وفاة 719 إصابة جديدة و  – 19« و  1513 حالة من »كوفيد  شفاء 
أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح أم��س االث��ن��ن شفاء 
1513 ح��ال��ة م��ن املصابن مبرض 
)كوفيد - 19(، ليرتفع بذلك عدد 
احلاالت التي تعافت ومتاثلت للشفاء 

في الباد إلى 12899.
 وق���ال الشيخ ب��اس��ل ل��� )ك��ون��ا(: 
إن التحاليل وال��ف��ح��وص املخبرية 
واإلشعاعية أثبتت شفاء تلك احلاالت 
من املرض وسيتم نقلها إلى اجلناح 
التأهيلي ف��ي املستشفى املخصص 
الستقبال املصابن مبرض )كوفيد - 
19 (، متهيداً خلروجها من املستشفى 

خال اليومن املقبلن.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ف��ق��د أع��ل��ن��ت وزارة 
الصحة أم��س تسجيل 719 إصابة 
جديدة مبرض )كوفيد - 19( خال 
ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احل��االت املسجلة 
في الباد إلى 27762 حالة، في حن 
مت تسجيل 8 حاالت وفاة إثر إصابتها 
ب��امل��رض، ليصبح مجموع ح��االت 
الوفاة املسجلة حتى أمس 220 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 حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخ��رى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص املخالطن 
لهم. وأوضح السند أن حاالت اإلصابة 
ال 719 السابقة تضمنت )265 حالة 
ملواطنن كويتين( و) 156 حالة 

ملقيمن من اجلنسية الهندية( و)104 
حاالت ملقيمن من اجلنسية املصرية( 
و)48 ح��ال��ة ملقيمن م��ن اجلنسية 
البنغادشية( وبقية احل���االت من 

جنسيات أخرى.
 وأض�����اف أن امل��ص��اب��ن حسب 
املناطق الصحية جاؤوا بواقع )209 
حاالت في منطقة الفروانية الصحية( 
و)184 ح��ال��ة مبنطقة األح��م��دي 
ال��ص��ح��ي��ة( و)101 ح��ال��ة مبنطقة 

ح��ول��ي ال��ص��ح��ي��ة( و) 170 حالة 
مبنطقة اجل��ه��راء الصحية( و)55 

حالة مبنطقة العاصمة الصحية(.
 وع��ن أعلى املناطق السكنية من 
حيث تسجيل اإلص��اب��ة بالفيروس 
فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 
منطقة الفروانية 57 وجليب الشيوخ 
45 وامل��ه��ب��ول��ة 42 وال��ع��ب��دل��ي 39 

والساملية 37 واملنقف 31.
 وفيما يخص آخر املستجدات في 

العناية املركزة لفت إلى أن عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في العناية 
املركزة بلغ 204 حالة، ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احل��االت التي 
ثبتت إصابتها مب��رض )ك��وف��ي��د - 
19( وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الازمة 14643 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 ال�24 س��اع��ة قبل 
املاضية 143 شخصاً، وذل���ك بعد 
ال��ق��ي��ام ب��ك��ل اإلج�����راءات الوقائية 
والتأكد من خلو جميع العينات من 
الفيروس على أن يستكملوا م��دة ال 
تقل عن 14 يوماً في احلجر الصحي 
املنزلي اإلل��زام��ي اعتباراً من تاريخ 

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
 وذك��ر أن ع��دد املسحات التي مت 
القيام بها خ��ال ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية بلغ 3664 مسحة، مشيراً إلى 
أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر 

من 297026 فحص.
 وج��دد السند الدعوة للمواطنن 
واملقيمن 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.

د. عبدالله السند

ال������ت������س������وق ف��������ي األس�����������������واق ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة 
امل�������������وازي�������������ة وف����������ق����������ًا ل�����ل�����ح�����ج�����ز امل�����س�����ب�����ق 
خ������������ال م�������واع�������ي�������د ال������ع������م������ل احمل������������ددة               

5:30 مساًء   6 صباحًا حتى  لتكون من الساعة 

املنفوحي: احملات الغير غذائية متارس نشاطها 
عبر املنصات اإللكترونية واالتصال الهاتفي فقط  

م. أحمد املنفوحي

البلدية: إخراج القمامة خال فترة احلظر اجلزئي 
من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساًء

بلدية الكويت

E 3708 الثاثاء 10 شوال 1441 ه�/2 يونيو 2020 - السنة  الثالثة عشرة  - العددTuesday 2nd June 2020 - 13 th year - Issue No.E 3708

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

قالت رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية الختافات التعلم »كالد« آمال 
الساير أت��ق��دم بالشكر اجل��زي��ل لوزير 
التربية ووزي��ر التعليم العالي الدكتور 
سعود احلربي علي ما قدمه من شفافية 
ووض����وح وم���ا أب����داه م��ن ح���رص علي 
مستقبل األجيال القادمة وصموده أمام 
الضغوط الغير مسؤولة حول إنهاء العام 
الدراسي بشكل عشوائي ال يخدم الوطن 

أو املواطنن . 
وأش��ادت الساير في تصريح صحفي 
بأسلوب الوزير احلربي  العلمي في تقييم 
وحتليل الواقع املتغير وبعد نظرته في 

التخطيط للمستقبل. 
وأضافت: أتقدم كوني رئيسة اجلمعية 
الكويتية الختافات التعلم  بتحية صادقة 
من القلب ونحن في ه��ذا املكان العلمي 
باجلمعية فنضع كل إمكاناتنا ونشاطنا 
ال��ذي لم يتوقف عن العمل ط��وال الفترة 
السابقة س��واًء علي شكل دروس تقوية 
مجانية اإللكترونية ملساعدة الطلبة 
م��ن ذوي اخ��ت��اف��ات التعلم املنقطعن 
عن الدراسة وغيرها من خدمات داعمة 

و ت��وع��وي��ة وب��رام��ج ت��دري��ب املعلمن، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى األب��ح��اث العلمية حتت 
تصرفكم خلدمة الكويت وأهلها في هذه 

الظروف االستثنائية.

أصدر االحتاد الكويتي لصيادي األسماك 
أمس بياناً يطالب فيه بفتح الصيد باملياه 
االقتصادية الكويتية أسوة بدول اجلوار، 
مستغرباً  منع الصيد على اللنجات الكويتية 
واستيراد األسماك من دول اجل��وار، قائاً 
هل حصة الكويت من األسماك ح��رام على 
الكويتين وحال على غيرهم ثم نشتريها 
نحن منهم ون��روج ألسماكهم على حساب 

املنتج احمللي.
ودعا االحت��اد في بيانه وزارة الداخلية 
إلى ضرورة إصدار قرار يسمح فيه بصيد 
األسماك في املياه االقتصادية وع��دم ختم 
ج��واز السفر، موضحاً أنه مت فتح أسواق 
السمك، والسوق يحتاج إلى كميات وفيرة 
من األسماك احمللية، موضحاً أنه في الوقت 
ال��ذي مت السماح فيه باستيراد شحنات 
من األسماك من إي��ران، لم يتم السماح لنا 
مبمارسة الصيد في املياه االقتصادية أسوة 
بدول اجلوار منذ أول مارس حتى يومنا هذا.

وأض����اف: ل��ن نستطيع ت��وف��ي��ر بعض 
األسماك احمللية احملببة لدى املستهلكن، 
والسبب يعود إلى قرارات الثروة السمكية، 
وه��ي منع صيد أسماك الزبيدي في املياه 
اإلقليمية الكويتية من اليوم ملدة 45 يوماً ) 
1/6 لغاية 15/7(، حيث لم تراع الهيئة 
في قرارها فترة احلظر الكلي وتوقف جميع 

اللنجات ال��ط��راري��د ع��ن الصيد ف��ي حن 
تدخل خال فترة احلظر مستوردة من دول 
اجلوار، التي ال يلتزم بعضها بفترات احلظر 
املتفق عليها مع دول اجلوار منذ ما يزيد عن 
عشرين عاماً، مطالباً الهيئة بإلغاء قرار 
حظر صيد الزبيدي لهذ املوسم، مؤكداً أهمية 
فتح موسم صيد أسماك امليد كما هو معتاد 
في السابق، فلماذا يستمر حظر صيد أسماك 

امليد لغاية تاريخ 1/7 .
وع��ب��ر رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة االحت���اد 
الكويتي لصيادي األسماك ظاهر الصويان 
ع��ن طموحاته باالهتمام بقطاع الصيد 
وت��ط��وي��ره، ق��ائ��ا: كنا نتمنى م��ن الثروة 
السمكية املوافقة على استثنائنا هذا املوسم 
بعد إصدار قرارات احلظر لبعض األسماك 
احمللية في ظل الظروف التي متر بها الباد 

بسبب جائحة كورونا.
وناشد االحت��اد في ختام بيانه مجلس 
ال���وزراء بالنظر في مطلب االحت��اد بفتح 
الصيد باملياه االقتصادية حيث أننا مقبلون 
على موسم صيد الربيان وال��ذي يبدأ في 
األول من أغسطس، م��ش��دداً على ض��رورة 
إل��غ��اء ختم ج��واز السفر وفقا ل��ل��ق��رار  ه� 
ز 8/4259/ ال�����ذي ص����در م���ن وزي���ر 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء بتاريخ 
20/6/1999 واخل���اص باملوافقة على 

مزاولة اللنجات نشاط الصيد خارج املياه 
اإلقليمية، خاصة أن الصيادين ال يسافرون 
ألي دول��ة ويكونون في املياه االقتصادية 
الكويتية التي ح��دده��ا امل��رس��وم األميري 
317/2014، إذ تنص املادة رقم 5 : لدولة 
الكويت منطقة متاخمة ماصقة لبحرها 
اإلقليمي متتد ملسافة اثني عشر مياً بحرياً 
من احل��د اخلارجي للبحر اإلقليمي لدولة 

الكويت مت��ارس فيها ال��والي��ة القضائية 
وحق الرقابة والسيطرة وتوقيع العقوبات 
في حالة خرق القوانن واللوائح السارية 
في دول��ة الكويت املتعلقة باألمن والبيئة 
واملاحة واجل��م��ارك والضرائب والهجرة 
وال��ص��ح��ة. – وف��ي ح��ال��ة دخ���ول املنطقة 
املتاخمة لدولة الكويت مع املنطقة املتاخمة 
لدولة أخ��رى م��ج��اورة أو مقابلة ال يوجد 
اتفاق بينها وبن دولة الكويت بشأن حتديد 
احلدود البحرية فإن خط الوسط هو احلد 

اخلارجي للمنطقة املتاخمة لدولة الكويت.
وتنص املادة رقم 6: تكون لدولة الكويت 
منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة 
وراء بحرها اإلقليمي وماصقة له ومتتد 
إل��ى احل��دود البحرية مع ال��دول املجاورة 
واملقابلة ل��دول��ة الكويت ، مت���ارس فيها 
ذات احلقوق والصاحيات التي متارسها 
ف��ي بحرها اإلقليمي فيما يتعلق باملواد 
والثروات الطبيعية باإلضافة إلى احلقوق 
والصاحيات املقررة باملادة 56 من اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار املشار إليها. 
وف��ي حالة ع��دم وج��ود اتفاق مع أي دولة 
م��ج��اورة أو مقابلة بشأن حتديد احل��دود 
ال��ب��ح��ري��ة ف��ي��ك��ون خ��ط ال��س��وط ه��و احل��د 
اخل��ارج��ي للمنطقة االق��ت��ص��ادي��ة لدولة 

الكويت.

أشادت بالشفافية والوضوح التي قدمها وحرصه على مستقبل األجيال القادمة 

الساير: وزير »التربية« صمد أمام 
الضغوط الغير مسؤولة إلنهاء 
العام الدراسي بشكل عشوائي

آمال الساير 

احتاد الصيادين يناشد مجلس الوزراء فتح الصيد 
في املياه االقتصادية الكويتية

ظاهر الصويان


