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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

مصادر بـ «األوقاف» لـ «األنباء»: جهوزية 
املساجد الستقبال املصلني في اُجلمع 

وفق الضوابط والتعليمات الصحية
أسامة ابو السعود

فيما اعلنت احلكومة عن تكليف وزارة 
االوقــاف والشــؤون اإلســالمية باتخــاذ 
اإلجــراءات الالزمة للســماح بإقامة صالة 
اجلمعة في املساجد بعد توفير كل الضمانات 
الكفيلة بتطبيق االشتراطات الصحية التي 
تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارا من 
اجلمعة ١٧ اجلاري، كشفت مصادر خاصة 
أن وزارة االوقاف والشؤون االسالمية على 
أهبة االســتعداد إلقامة صلــوات اجلمعة 
باملســاجد وفق اآلليــات والضوابط التي 

وضعتها وزارة الصحة.
وبسؤال املصدر املطلع عن اقامة صالة 
اجلمعة في املناطق النموذجية فقط أم في 
عموم مســاجد الكويت، خاصة ان العديد 
مــن املناطق املعزولة متت اعــادة فتحها، 

قال املصدر إن قيادات الوزارة بصدد وضع 
الضوابط واآلليات خالل االسبوع اجلاري، 
وما اذا كان ســيتم فتح املساجد مبختلف 
مناطــق الكويــت أم ســيتم االكتفاء فقط 
باملناطــق النموذجية فــي صالة اجلمعة، 
وذلك بعد االلتزام الكبير من جانب املصلني 
فــي تلك املناطق بالضوابــط والتعليمات 
الصــادرة مــن وزارة الصحة حرصا على 

صحة وسالمة جميع املصلني.
من جهتها، وجهت نقابة اخلطباء واألئمة 
واملؤذنني الكويتية الشكر جلميع اجلهود 
التي شــاركت في االســتعداد ألداء صالة 
اجلمعة ســواء التي بذلتها وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســالمية أو ما قام بها األئمة 
واملؤذنون واملصلون من حســن التزامهم 
باالشتراطات الصحية وحرصهم على عودة 

شعيرة صالة اجلمعة.

قيادات الوزارة سيحددون فتح املساجد مبختلف املناطق أم النموذجية فقط

تقييم أسبوعي وشهري ملراحل عودة الطيران 
إلضافة عدد من الرحالت أو التقليل منها

ثامر السليم

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة 
فــي اإلدارة العامــة للطيــران املدني أنها 
حرصت على اتخاذ ٣ مراحل لعودة الطيران 
التجاري في مطار الكويت بهدف تطبيق 
االشتراطات الصحية لكل مرحلة، مشيرة 
إلى أن التقييم سيكون أسبوعيا وشهريا 
من قبــل اإلدارة العامة للطيــران املدني 
ووزارة الصحة إلضافة عدد من الرحالت 
أو التقليل منها وللتوصية باالنتقال إلى 

املرحلة الثانية من عدمه.
ولفتت املصادر إلى «الطيران املدني» 
ســيقوم بتسيير رحالته إلى الدول التي 
قامــت بفتح مطاراتهــا، مؤكدة أنه يجب 
تطبيق اشتراطات تلك الدول والتي ستقوم 
بتنفيذها شــركات الطيران خالل عملية 

حجز التذاكر للمواطنني واملقيمني.
وفي السياق نفسه أشارت املصادر إلى 

انه مت تشغيل ٨٤١ رحلة جوية نقلت من 
خاللها ١٣٣ ألــف مقيم من داخل الكويت 

إلى دولهم املختلفة.
يذكــر أن اخلطــة التي تنقســم إلى ٣ 
مراحل، األولى منها تبدأ من ١ أغســطس 
٢٠٢٠ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ وبنسبة تشغيل 
ال تزيد علــى ٣٠٪، حيث إن عدد الركاب 
فــي اليــوم الواحد ال يزيــد على ١٠ آالف 
راكب، وبحد أقصى ١٠٠ رحلة يوميا، كما 
أن املرحلة الثانية التي تبدأ من ١ فبراير 
٢٠٢١ ترتفع فيها نسبة التشغيل إلى ما ال 
يزيد على ٦٠٪ وبعدد ركاب ال يزيد على 
٢٠ ألــف راكب يوميــا، وبحد أقصى ٢٠٠ 
رحلة في اليوم الواحد، على أن تستمر هذه 
املرحلة ٦ شهور أيضا، وتنتهي فعليا في 
٣١ يوليو ٢٠٢١، فيما ستبدأ املرحلة الثالثة 
من ١ أغسطس ٢٠٢١ وبنسبة تشغيل ١٠٠٪، 
وبعدد ركاب أكثر من ٣٠ ألف راكب يوميا 
وبحد أقصى ٣٠٠ رحلة في اليوم الواحد.

٨٤١ رحلة جوية نقلت ١٣٣ ألف مقيم

اجلبري: نعمل جاهدين لتنشيط القطاع السياحي 
والتغلب على تداعيات «كورونا»

أكد وزير االعــالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري حرص الكويت على 
العمل الدؤوب بغية النهوض 
من جديد بالقطاع الســياحي 
وتنشــيطه والتغلــب علــى 
التي  تداعيات االزمة احلالية 
اجتاحت العالم وألقت بثقلها 
على مختلف القطاعات السيما 
السياحية منها جراء انتشار 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 

املستجد (كوفيد- ١٩).
وأشاد الوزير اجلبري في 
كلمة القتها نيابة عنه وكيلة 
وزارة االعالم منيرة الهويدي 
خالل االجتماع الـ٤٦ «عن بعد» 
للجنة االقليمية للدول االعضاء 
مبنظمــة الســياحة العامليــة 
باجلهود الكبيرة التي تقوم بها 
الكويت منذ بداية األزمة للحد 
من تداعيات انتشار الڤيروس.

وقال «في ظل هذه الظروف 
التي فرضتهــا علينا جائحة 
كورونــا يســرني أن أعــرب 

أجل إعادة احلياة وتنشــيط 
القطاع الســياحي عن طريق 
اإلسراع بالتجهيزات اخلاصة 
بــدءا من فتح املطارات والتي 
ســتكون جاهزة إن شاء اهللا 
للراغبــني في الســفر وكذلك 
الستقبال الضيوف من شتى 
أقطار العالم اعتبارا من يوم 
الســبت املوافق في االول من 

شهر اغسطس القادم».
وأشار الى ان ذلك يتزامن 
مع العمل لتجهيز وفتح احلدود 
البرية والبحرية والتي سوف 
تكــون مجتمعة حافزا لعودة 
الســياحة املتبادلة بني الدول 
والعمل كذلك على دعم كل ما 
له صلة بعودة السياحة إلى ما 
كانت عليه قبل أزمة اجلائحة.

ونوه باجلهود التي قامت 
بها املنظمة منذ بداية اجلائحة 
لوضع اإلرشادات والشروط 
الصحية واخلطوط اإلرشادية 
لعودة السياحة إلى ما كانت 
عليــه قائال «ســنعمل بكامل 

الــدول  اجلائحــة مبشــاركة 
األعضاء مــن القطاعني العام 
واخلــاص ووســائل االعــالم 
ملعرفة اآلثار التي ســيخلفها 
الوباء على السياحة والعمل 
على إيجاد احللول املناســبة 
البيانــات  بعــد أن أشــارت 
إلــى أن قطاع  واإلحصائيات 
الســياحة والســفر من أكثر 
القطاعات تضررا بني القطاعات 

اإلقتصادية األخرى.
وشــدد على أهمية تعاون 
الدول األعضاء لتنسيق اجلهود 
ورفع قيود الســفر على عدة 
مراحل مع األخذ بعني االعتبار 
االحتياطــات واالحتــرازات 
الالزمة للمساعدة في القضاء 
على اجلائحة ومحو ما خلفته 
مــن آثار ســلبية وصوال إلى 
توفير بيئة سفر آمنة وإعادة 
الثقــة للســائحني والتعافي 
الشــامل مــن أجل اســتدامة 
متميزة وقوية ملستقبل مشرق 

للقطاع السياحي.

طاقاتنا وباإلمكانيات املتاحة 
لدينا متضامنني معكم من أجل 
التدريجية الستعادة  العودة 
الطبيعيــة للقطــاع  احليــاة 
الســياحي إلــى ســابق عهده 
بعد اخلســائر الفادحة جراء 

هذه األزمة».
وأفــاد بــان ذلك ســيكون 
من خــالل «تنويع األســواق 
واملنتجات واالستثمار برأس 
املال البشري وتسريع نطاق 
حتقيق األهــداف املرجوة من 
أجل تنمية مستدامة للسياحة 
توقيــع  علــى  والتفــاوض 
اتفاقيــات ومذكــرات التفاهم 
لتســهيل املزيد مــن التنفيذ 
املشترك في املجال السياحي 
للوصــول إلــى اقتصاد قوي 
الســياحية  وســليم للحركة 
بتضافر جهود القطاعني العام 

واخلاص».
ولفت الى أهمية االجتماعات 
والنــدوات االفتراضيــة التي 
قامــت املنظمــة منــذ بدايــة 

خالل االجتماع الـ ٤٦ «عن بُعد» للجنة اإلقليمية للدول األعضاء مبنظمة السياحة العاملية

محمد اجلبري

«السكنية»: تأخر ٣ مشاريع رئيسية في «املطالع» منذ مارس

عادل الشنان

أعلنت املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية في تقريرها 
الشهري إلجناز أعمال مشاريع 
املدن اإلسكانية اجلديدة حتى 
نهاية شــهر يونيو املاضي 
عن تأخر ٣ مشاريع رئيسية 
في مدينة املطالع الســكنية 
منذ مارس املاضي، مؤكدة ان 
املشاريع الثالثة قد حصلت 
علــى متديد لفتــرة التعاقد 
من قبل «الســكنية» مسبقا 
اال انهــا لــم تنجــز األعمال 
املنوطة بهــا أيضا ومازالت 
متأخرة، وهي مشروع إنشاء 
وإجناز وصيانة أعمال الطرق 
وإنشاء البنية التحتية لـ ١٨ 
ألفا و٥١٩ قسيمة ومحطات 
الكهرباء الفرعية لـ ٨ ضواح 
مــن N٥ إلــى N١٢ في مدينة 
املطالع السكنية، حيث بلغت 
نسبة اإلجناز  ٪ ٧٣٫٣ فعليا، 
ومشــروع إنشــاء وإجنــاز 
وصيانة أعمال الطرق والبنية 
لـــ ٤ آالف و٩٩٩  التحتيــة 
قســيمة ومحطات الكهرباء 
 ،Nو٤ Nالفرعية للضاحيتني ١
حيث بلغت نســبة اإلجناز 

حيث بلغت نســبة اإلجناز 
  ٨٩٫٣٦٪ فعليا علما أن النسبة 
التعاقدية للمشاريع الثالثة 
سابقة الذكر من املفترض ان 
تكون ١٠٠٪   منذ مارس املاضي 
حســب اجلــداول الزمنيــة 
للمشــاريع بعد التمديد من 

حيث بلغت نســبة اإلجناز 
٥٣٫٦٢٪   فعليــا في حني انها 
من املفترض ان تكون تعاقديا 
٧٧٫٥١٪   حسب اجلدول الزمني 
احملدد، وتقدم مشروع إنشاء 
وإجنــاز وصيانة ٤٠ عمارة 
ضمن الســكن العمودي في 
الضاحية االستثمارية ايضا 
ضمن مشروع مدينة صباح 
األحمد السكنية بنسبة إجناز 
 ٪ ٤٣٫٠١ فعليا رغم انها محددة 
حســب اجلــدول الزمني بـ 

 ٪ ٤١٫٣٣ تعاقديا.
وأعلن التقرير عن تقدم 
نســب اإلجناز في مشــروع 
إنشاء وإجناز وصيانة ٥٠٩ 
بيوت في مشروع شرق تيماء 
للمشمولني بقانون «من باع 
بيته» بنسبة إجناز  ٪ ٧٨٫٥٥ 
فعليا وهي محددة بـ  ٪ ٧١٫٣١ 
تعاقديا ومن املتوقع ان يتم 
االنتهاء من املشــروع في ٨ 
ديســمبر املقبل، مشيرا الى 
تأخير مشروع منطقة جنوب 
عبــداهللا املبارك الســكنية، 
حيث بلغت نســبة اإلجناز 
الفعلية  ٪ ٨٦٫٣٠ في حني انها 
من املفترض ان تكون  ٪ ١٠٠ 

منذ أبريل املاضي.

«السكنية».
وكشف التقرير الشهري 
عــن تأخر مشــروع إنشــاء 
وإجنــاز وصيانة ٢٠ عمارة 
ضمن الســكن العمودي في 
الضاحية االســتثمارية في 
مدينة صباح األحمد السكنية، 

التقرير الشهري كشف عن تقدم نسبة إجناز مشروع شرق تيماء وتأخر «جنوب عبداهللا املبارك»

٦٢٫١٢٪ فعليــا، ومشــروع 
إنشاء وإجناز وصيانة أعمال 
الطــرق والبنيــة التحتيــة 
لـــ ٤ آالف و٧٧٠ قســيمة 
الفرعية  الكهرباء  ومحطات 
 Nو٣ Nفــي الضاحيتــني ٢
في مشــروع مدينة املطالع، 

٢٠ عمارة متأخرة و٤٠ متقدمة في الضاحية االستثمارية ضمن مدينة صباح األحمد السكنية

تكليف «السكنية» باتخاذ إجراءات لتقليص فترات انتظار «املطالع»
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمــس االثنني عبــر االتصال 
املرئي برئاســة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وبعد االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
استعرض مجلس الوزراء 
في مستهل أعماله فحوى لقاء 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مع رئيس ونائب 
الرئيــس وأعضــاء مجلــس 
األمنــاء فــي الهيئــة العامة 
ملكافحة الفســاد ألداء اليمني 
القانونية مبناسبة تسلمهم 
مهام مناصبهم اجلديدة، وذلك 
بحضــور ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد يوم أمس األول، 
وعبــر املجلس عــن اعتزازه 
بتوجيهــات صاحب الســمو 
الســديدة في شــأن مواجهة 
آفة الفساد والتصدي إلى كل 
ما يثار من إساءات واتهامات 
مست بكرامة مواطنني وأساءت 
ملكانة الكويت، وطالب سموه 
بتفعيل التدابير واإلجراءات 
اإلصالحية مبحاسبة كل من 
تسول له نفسه التعدي على 
املال العام وإحالته الى القضاء 

وحتقيق األهداف املنشودة، 
سائال املولى عز وجل لرئيس 
ومجلس أمناء الهيئة العامة 
النجاح  الفســاد كل  ملكافحة 
والتوفيق في أداء مهمتهم على 

النحو املنشود.
ثم شــرح وزيــر الصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
للمجلــس تطــورات الوضع 
الصحــي فــي البــالد جــراء 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد من واقع اإلحصاءات 
املتعلقة بأعداد حاالت اإلصابة 
والشــفاء والوفيــات مقارنة 

الطبيعيــة حســب  للحيــاة 
املراحــل املعتمدة وبناء على 
عــرض وزيــر الصحــة قرر 

مجلس الوزراء:
- تكليــف وزير األوقاف 
والشــؤون اإلسالمية باتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة للســماح 
بإقامــة صــالة اجلمعــة في 
املســاجد بعــد توفيــر كافة 
الضمانــات الكفيلة بتطبيق 
االشــتراطات الصحيــة التي 
تضعها الســلطات الصحية، 
وذلــك اعتبــارا مــن اجلمعة 
املواطنني  ٢٠٢٠/٧/١٧ وحــث 

اتخذتها اجلهــات احلكومية 
املعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 
٢٠٢٠/٤/٣٠ وقــرر مجلــس 

الوزراء:
- تكليف املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بالتنسيق 
مع كل مــن (وزارة املالية - 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
الكويــت - بنــك  - بلديــة 
االئتمان الكويتي - واجلهات 
التي تراها مناســبة) لوضع 
املرئيات واتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة الختصــار املســار 
مدينــة  ملشــروع  الزمنــي 

باملستويني اإلقليمي والعاملي 
وكذلك اإلجراءات االحترازية 
الــوزارة للحد  التي تتخذها 
من انتشار هذا الڤيروس مع 
تطبيق املرحلــة الثانية من 
خطة العودة للحياة الطبيعية.

كمــا تابع مجلس الوزراء 
علــى  املســتجدات  آخــر 
الصعيدين العالجي والوقائي 
واخلدمات اللوجســتية ذات 
الصلة بجهود مكافحة انتشار 
ڤيروس كورونا واســتكماال 
لتوجيهات احلكومة بتنفيذ 
التدريجيــة  العــودة  خطــة 

واملقيمني على االلتزام اجلاد 
والدقيق باالشتراطات الصحية 
املعتمــدة جتنبــا النتشــار 

العدوى بني املصلني.
ومــن جانب آخــر، ناقش 
مجلــس الــوزراء التوصيــة 
الواردة مبحضر اجتماع جلنة 
اخلدمات العامة بشأن التقرير 
الدوري املقدم من املؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
حول سير العمل على ضوء 
التنفيذيــة واجلدول  اخلطة 
الزمني ملشروع مدينة املطالع 
اإلســكاني واإلجــراءات التي 

املطالع اإلســكاني وتقليص 
فترات االنتظار على املواطنني 
وتســليم أذونات البناء لهم 
وموافــاة مجلس الوزراء مبا 
ينتهي إليه األمر وذلك خالل 

أسبوعني من تاريخه.
كما بحث مجلس الوزراء 
شــؤون مجلس األمة واطلع 
بهذا الصدد على كتاب ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
املرفق به كتاب رئيس مجلس 
األمة بشأن االستجواب املقدم 
من النائب رياض العدساني 
بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ واملوجه 
إلى وزير املالية عمال بأحكام 
املادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية 
ملجلــس األمــة ســيدرج هذا 
االستجواب على جدول أعمال 
أول جلسة قادمة ملجلس األمة.

وقــد اســتعرض املجلس 
تضمنتهــا  التــي  احملــاور 
صحيفة االستجواب واستمع 
إلى شــرح قدمه وزير املالية 
براك الشيتان حول احلقائق 
املتعلقة مبحاور االستجواب 

وأبعاده.
ومجلس الوزراء إذ يسلم 
بأن االستجواب حق دستوري 
لكل نائب فــي مجلس األمة 
فإنه يؤكــد دعمه ومؤازرته 
وثقته الكاملة بوزير املالية 
الشــيتان ملواصلــة  بــراك 
جهــوده في عملــه الوزاري 

بكل إخالص.

مجلس الوزراء أكد أن التوجيهات السامية ملواجهة آفة الفساد ومحاسبة كل من تسّول له نفسه التعدي على املال العام ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها

املستشار د. فهد العفاسي أنس الصالح الشيخ أحمد املنصور

دون تردد مهما كان اسمه أو 
صفته أو منصبــه وتطبيق 
القانــون بالعدل واملســاواة 
وتعزيز دور الهيئة في محاربة 

الفساد بكل أشكاله.
وقد أكد مجلــس الوزراء 
التوجيهات السامية  ان هذه 
هاديــا  نبراســا  ســتكون 
للحكومة في عملها وســيتم 
االلتزام بترجمتها ووضعها 
موضع التنفيذ بالتعاون مع 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
وكل اجلهات ذات الصلة مبا 
يكفل احلفاظ على املال العام 

املجلس أكد دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بالوزير الشيتان ملواصلة عمله الوزاري بكل إخالصتكليف وزير األوقاف باتخاذ اإلجراءات الالزمة للسماح بإقامة صالة اجلمعة في املساجد من ١٧ اجلاري

عــن عميق امتنانــي للجهود 
الكبيرة التي تقوم بها حكومة 
الكويت املوقرة في سبيل احلد 
من انتشــار ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد- ١٩) من خالل 
االجــراءات االحترازيــة على 
الرغم من تأثيرها السلبي على 
النشاط االقتصادي وبخاصة 

القطاع السياحي».
هنــا  «نحــن  وأضــاف: 
بالكويت نعمــل جاهدين من 


