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اجلمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ محليات

تكليف «تشجيع االستثمار» باملضي في مشروع «العبدلي االقتصادية»
عقــد مجلــس الــوزراء اجتماعا 
استثنائيا في قصر السيف برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، وبعد االجتماع صرح 
وزير اخلارجية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 

احملمد مبا يلي:
تابع مجلس الوزراء في مستهل 
اجتماعه تطورات األوضاع الصحية 
في البــالد في ظل التراجع امللحوظ 
في نسبة اإلصابات بڤيروس كورونا 
لتصــل إلــى ٢٫٥٪ وارتفــاع نســبة 

التعافي إلى ما يقارب ٩٧٫٨٪.
وضمن هذا السياق، ناقش مجلس 
الوزراء توصيــات اللجنة الوزارية 
لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء 

اآلتي:
أوال:

١ - إعادة تسيير رحالت الطيران 
التجاري مع كل من (الهند - مصر - 
بنغالديش - باكستان - سريالنكا 
- نيبال) مع االلتزام بالضوابط التي 
حتددهــا اللجنــة الوزارية لطوارئ 

كورونا.
٢- تكليف اجلهات املعنية باتخاذ 

ما يلزم لتنفيذ القرار.
ثانيا: اعتماد اآللية املقترحة من 
قبل وزارة الصحة بشــأن شــروط 
وضوابــط دخــول املســافرين إلــى 

الكويت.
وفي ضوء حرص ســمو الشيخ 
صبــاح اخلالــد على ســرعة إجناز 
املشاريع التنموية وذلك دون اإلخالل 
باإلجــراءات القانونيــة والرقابيــة 
املعمول بها في اجلهات املختلفة، قرر 
مجلس الوزراء تكليف كل من (إدارة 
الفتوى والتشريع - اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة - وزارة املالية - 
بلدية الكويت - وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة) بتشكيل كل جهة 
على حدة فريقــا داخليا متخصصا 
البت وإجنــاز اإلجــراءات  لســرعة 
التي تدخل فــي اختصاص كل جهة 
علــى أن يتم التنســيق مــع ديوان 
احملاسبة لوضع آلية تضمن سرعة 
البت باملوضوعــات املعروضة على 
الديوان دون اإلخالل باختصاصاته 

املقررة بالقانون.
ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة 
تنفيــذ خارطــة الطريــق املقترحة 
لتسريع تنفيذ ومتابعة املشروعات 
التنموية الكبرى مبا يتيح الفرصة 
املناسبة للحكومة لتحقيق إجنازات 
ســريعة ووضــع املشــروعات حيز 

التنفيذ.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص 
الشــكر والتقدير للمجلــس البلدي 
العتمــاده باإلجمــاع الســتخدامات 
مواقع مشــروع تطوير واســتثمار 
جســر الشــيخ جابر األحمد، مثمنا 
قرار املجلس البلدي وتعاونه بكل ما 
يدعم مشروعات التنمية حتقيقا لرؤية 

منطقة العبدلــي االقتصادية املقدم 
من هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
حول املشروع املتضمن وجهة نظر 
اجلهات املعنية بشأن اخليارات املمكنة 

انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع 
إلى جــواز طرح املشــروع كمزايدة 
علنية مباشرة من خالل الهيئة، وذلك 
وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول بها 

كمــا تــدارس مجلــس الــوزراء 
توصية جلنة الشــؤون االقتصادية 
بشأن مشروع إنشاء موقع للمعارض 
احلديثة واملتطورة مبنطقة الصبية 
وطلب شركة معرض الكويت الدولي 
إعطاءهــا مهلة تتــراوح بني (٣ - ٦ 
شــهور) إلعداد الدراســات املبدئية 
للمشــروع. وقــرر مجلــس الوزراء 
تكليــف وزيــر املالية وزيــر الدولة 
للشــؤون االقتصادية واالســتثمار 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو قيام 
(شــركة معــرض الكويــت الدولي) 
بإعــداد الدراســات املبدئيــة حــول 
جدوى املشروع والعائد املتوقع منه 
واملتطلبات واجلدول الزمني الالزمني 
لتنفيذه وموافاة مجلس الوزراء مبا 
ينتهى إليه األمر وذلك مبدة أقصاها 

٣ شهور من تاريخه.
ونظرا ملا تتميز به منطقة الصبية 
التــي حتتــوي على ســاحل بحري 
ومنطقــة بريــة واســعة ورغبة في 
تنشيط هذه املنطقة احليوية وجعلها 
منطقــة ترفيهية تســتقطب جميع 
الفئات العمرية وأصحاب الهوايات 
املختلفــة وخلق بيئة عمل للعربات 
املتنقلة واملشروعات الصغيرة على 
حد ســواء ناقــش مجلــس الوزراء 
توصية جلنة الشــؤون االقتصادية 
بشأن تطوير مساحة مؤقتة من األرض 
مبنطقة الصبية الستقطاب أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة. وقرر 
مجلــس الوزراء تكليــف الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بالتنسيق مع 
بلدية الكويــت واجلهات التي يراها 
مناســبة لســرعة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة نحو (جتهيز مساحة مؤقتة 
من األرض مبنطقة الصبية الستقطاب 
 Trucks شاحنات الوجبات السريعة
Food) وإنشاء ســينما سيارات من 
خــالل أصحاب املشــاريع الصغيرة 
ضــوء  فــي  وذلــك  واملتوســطة، 
اختصاصــات الصنــدوق ووفقــا 
للنصــوص واإلجراءات املعمول بها 

بهذا الشأن.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية 
جلنة اخلدمات العامة بشأن مشروع 
التطبيق احلكومي املوحد للخدمات 
اإللكترونية بالكويت (تطبيق سهل) 
وباإلجــراءات التــي اتخذتها الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية بالتنسيق 
مــع اجلهات احلكوميــة ذات الصلة 
مبشروع التطبيق احلكومي املوحد 
للخدمــات اإللكترونيــة بالكويــت 

(تطبيق سهل).
وقــد أثنى مجلس الــوزراء على 
اجلهود املبذولة في هذا الشأن متهيدا 
لإلعالن الرسمي عن التطبيق بأقرب 
فرصة ممكنة، وذلك مبا يســاهم في 
تبســيط اإلجراءات والتسهيل على 
املراجعني واملستفيدين من اخلدمات 

احلكومية.

لطرحه. وقرر مجلس الوزراء تكليف 
هيئة تشــجيع االســتثمار املباشــر 
بالتنســيق مع اجلهــات التي تراها 
مناســبة للمضي قدما باخليار الذي 

في هذا الشأن ومبا يعزز من مشاركة 
القطاع اخلاص لتنفيذ املشــروعات 
التنموية ويخفف من األعباء املالية 

على ميزانية الدولة.

مجلس الوزراء تابع تطورات األوضاع الصحية بالبالد في ظل تراجع نسبة اإلصابات بڤيروس «كورونا» لتصل إلى ٢٫٥٪ وارتفاع نسبة التعافي إلى ما يقارب ٩٧٫٨٪

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي خالل اجللسة

الكويت ٢٠٣٥. وناقش مجلس الوزراء 
التوصيــة الــواردة ضمــن محضر 
اجتماع جلنة الشــؤون االقتصادية 
بشــأن طرح مشــروع تنفيذ وإدارة 

أعلنت احلكومة شــروط وضوابط دخول املسافرين إلى 
البالد في ضوء جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد- ١٩).
وقال مركــز التواصل احلكومي في بيان توضيحي عبر 
حسابه الرسمي في (تويتر) إن شروط دخول الفئات احملصنة 
ضد الڤيروس املستجد تتضمن احلصول على أحد اللقاحات 
املعتمدة محليا وهي فايزر (جرعتان) وأكسفورد - أسترازينيكا 
(جرعتان) وموديرنا (جرعتان) وجونسون آند جونسون 
(جرعة واحدة). وبالنسبة للحاصلني على جرعتني من أحد 
اللقاحات غير املعتمدة محليا مثل ســينوفارم وســينوفاك 
وســبوتينك فيشــترط بحســب البيان أن يحصل املســافر 
القــادم إلى البالد على جرعة واحــدة إضافية على األقل من 
اللقاحات املعتمدة في الكويت. وعن طريقة إثبات التحصني، 
أشار املركز إلى انه يتعني على احملصن داخل الكويت إثبات 

ذلك عند قدومه عبر أحد التطبيقني (مناعة) أو (هويتي).
وميكن للمحصن خارج الكويت إثبات التحصني عن طريق 
إبراز شــهادة التطعيم الصادرة في اخلارج، متضمنة االسم 
املطابق جلواز الســفر ونوع اللقــاح وتاريخ أخذ اجلرعات 
واســم جهة التطعيم ورمز (كيو.آر) قابل للتأكد إلكترونيا، 

علما أنه في حال عدم وجود هذا الرمز ميكن حتميل شهادة 
التطعيم عبر رابط موقع وزارة الصحة.

وفيمــا يتعلق بإجراءات الدخــول إلى البالد، أفاد البيان 
بأنــه يتعني على جميــع القادمني من املواطنــني أو املقيمني 
احملصنني إجراء فحص (بي.ســي.آر) سلبي خالل ٧٢ ساعة 
قبــل الوصول إلى البالد. ولفت إلى ضرورة التســجيل في 
تطبيق (شــلونك) واخلضوع لفترة حجر منزلي ٧ أيام من 
تاريخ الوصول، وفي حال رغبة القادم احملصن إلى البالد إنهاء 
احلجر ميكنه إجراء فحص (بي.سي.آر) واحد داخل الكويت 

خالل هذه الفترة وينهيه حال ثبوت خلوه من الڤيروس.
وأضاف املركز ان غير احملصنني من املواطنني أو املقيمني 
املصرح لهم بالدخول عليهم إجراء فحص (بي.سي.آر) سلبي 
خــالل ٧٢ ســاعة قبل الوصول إلى البالد مع التســجيل في 
تطبيق (شلونك) واخلضوع حلجر مؤسسي ملدة ٧ أيام ثم 
فترة مماثلة كحجر منزلي مع دفع قيمة فحصي (بي سي آر) 
قبل القدوم عن طريق منصة (كويت مسافر)، وذلك إلجراء 
فحص في اليوم األول وفحص آخر في اليوم الســادس من 

احلجر املؤسسي.

وأوضح أن الزائرين (غير احلاملني للرقم املدني) احملصنني 
يتعني عليهم إجراء فحص (بي.سي.آر) سلبي خالل ٧٢ ساعة 
قبل الوصول إلى البالد مع التســجيل في تطبيق (شلونك) 
وتوقيع تعهد عند الوصول بشأن التسجيل في التطبيق من 
خالل رقم هاتف محلي مع االلتزام بحجر منزلي ملدة ٧ أيام 
مــن تاريخ الوصول وكذلك عمل فحص (بي.ســي.آر) خالل 

٢٤ ساعة من الوصول.
وبخصوص فترة احلجر املمتدة لـ ٧ أيام، ذكر البيان أن 
هؤالء الزائرين ميكنهم في حال رغبتهم إنهاءها إجراء فحص 
(بي ســي آر) واحد داخل الكويت خالل هذه الفترة لينتهى 

احلجر في حال ثبوت خلوهم من الڤيروس.
وبشأن الزائرين غير احملصنني «املصرح لهم بالدخول» 
أشــار إلى أنهم مطالبون بإجراء فحص (بي.سي.آر) سلبي 
خالل ٧٢ ســاعة قبــل الوصول إلــى البالد والتســجيل في 
تطبيق (شلونك) واخلضوع حلجر مؤسسي ملدة ٧ أيام ثم 
فترة مماثلة أخرى كحجر منزلي مع دفع قيمة فحصي (بي.
سي.آر) قبل القدوم عن طريق منصة (كويت مسافر) لعمل 

فحصني في اليومني األول والسادس من احلجر املؤسسي.

الربيع: «مجلس الشباب» منصة للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم
اعتبــر املدير العــام للهيئة 
العامة للشباب د مشعل الربيع 
أن مجلــس الشــباب الــذي مت 
تشــكيله «منصة للتعبير عن 
آمال الشباب الكويتي وتطلعاتهم 
ولتعزيز احلوار وشراكة الشباب 
مع مختلف املؤسسات وفق رؤية 
(كويت جديدة ٢٠٣٥) التي ترتكز 
على رأس مال بشري ابداعي».

وأضــاف الربيع فــي كلمة 
نيابة عن وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشــؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري خالل قرعة 
املجلس التــي أقيمت في مركز 
الشــيخ جابر األحمــد الثقافي 
أن هــذا املجلــس يأتــي تنفيذا 
الســمو  لتوجيهــات صاحــب 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد باحلث علــى االهتمام 
بالشــباب ومنحهم مســاحات 
للتفوق واإلبــداع. وأوضح أن 
الهيئة أطلقت املجلس لترسيخ 
الهوية الوطنية لدى الشــباب 
وتطوير لغة احلوار والتواصل 
معهم واالســتماع إلى وجهات 
نظرهم وأفكارهم بشكل مؤسسي 
وإشراكهم بصنع القرار. ورأى أن 
املجلس يعد أحد برامج السياسة 
الوطنية للشــباب وسيضطلع 
بدور مهم بهدف تطوير تطوير 
العمل الشبابي ووضع اخلطط 
واالستراتيجيات إلقامة البرامج 
واألنشطة والفعاليات وفق رؤية 
شبابية لتكون خطوة رائدة في 
طريق التنمية. من جانبه، قال 
رئيس جلنــة اختيــار أعضاء 
املجلس د.جاســم الربيعان في 
كلمتــه إن املجلــس يضــم ٣٦ 
عضــوا بواقع ٦ أعضاء من كل 
محافظــة نصفهم مــن الذكور 
والنصف اآلخــر من اإلناث من 
بينهم شــباب من ذوي اإلعاقة 
كمــا أن هنــاك ١٠ أســماء مــن 

وناصر الوليد وحصة العنزي 
وفاطمة احلجرف ووفاء العيبان 
فيما فاز عن محافظة حولي خالد 
الغريب وعبداهللا جمال وياسر 
احلمد وغالية اخلميس وجميلة 

وخديجة الرفاعي، وعن محافظة 
مبارك الكبيــر فاز عبدالرحمن 
القصبة وفالح العجمي وأحمد 
العاصم ومرمي العوض وأبرار 

الشمري وسارة املرهون.

العتيبي ووضحة السكران.
وبالنسبة حملافظة األحمدي 
قال إن الفوز حالف عبداهللا قمبر 
وعماد نعمــان ومحمد العرادة 
وفاطمــة العنــزي ودالل ثاني 

خالل قرعة أقيمت الختيار أعضائه في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

إجراء قرعة الختيار مجلس الشباب

الذكور واالنــاث احتياط. وأكد 
الربيعان شفافية آلية االختيار، 
حيث تســجل ٢١٨ شابا وشابة 
لالنضمام إلى املجلس مبينا أن 
جلنة اختيار املرشــحني قامت 
بفحص ملفات املتقدمني والتي 
تخضــع ملعايير واضحة وبعد 
املقابالت الشخصية وصل العدد 
الى ١٠١ ترشحوا لدخول القرعة. 
وأفاد بأن القرعة أسفرت عن فوز 
عبدالرحمن العازمي ويوســف 
الكندري وحمد الشمري وسارة 
الهويدي وحصة النويف ولطيفة 
الفريح عــن محافظة العاصمة 
فيما فاز فجر العيبان وألطاف 
املطيري وطيف العنزي ووليد 
الكندري وأحمد احلجي وفارس 
املطيري عن محافظة الفروانية. 
وعــن محافظة اجلهراء أشــار 
الربيعــان إلى فوز عبدالرحمن 
السعيدي وعبدالعزيز سليمان 

جانب من القرعة

تسجيل الكويتيني الباحثني 
عن عمل يبدأ اليوم حتى ٣ سبتمبر

سفارتنا في فرنسا: جميع املواطنني 
بخير بعد حرائق إقليم «فار» اجلنوبي

افتتاح مدرسة ثانوية مبحافظة شبوة اليمنية 
بعد إعادة ترميمها بتمويل الكويت

أعلن ديوان اخلدمة املدنية، أن تســجيل 
الكويتيني الباحثني عن عمل يبدأ اليوم اجلمعة. 
وذكر الديوان عبر حسابه في مواقع التواصل 

االجتماعي «تويتر»، أن التسجيل يستمر حتى 
يوم اجلمعة املوافق الثالث من شهر سبتمبر 

.Csc.gov.kw املقبل عبر موقعه اإللكتروني

باريس - (كونا): أكد سفيرنا لدى فرنسا 
ســامي الســليمان ســالمة جميــع املواطنني 
الكويتيني في فرنسا بعد احلرائق التي اندلعت 

بإقليم «فار» جنوبي البالد.
وناشد الســليمان في تصريح لـ «كونا» 
املواطنني املوجودين في فرنســا من مقيمني 
وســائحني إلى أخــذ احليطة واحلــذر حيال 

احلرائق التي تشهدها املنطقة واتباع التعليمات 
التي تصدرها اجلهات الرسمية املختصة.

وأكد حرص الســفارة على سالمة جميع 
املواطنني واستعدادها التام لتقدمي املساعدة 
في حاالت الطــوارئ من خالل االتصال على 

األرقام التالية:
٠٦٧٠٦٧٣٨٣٤   -    ٠١٤٧٢٣٥٤٢٥

عــدن ـ كونــا: افتتحــت الســلطة احمللية 
مبحافظة شــبوة شرقي اليمن مدرسة ثانوية 
الفاروق مبديرية جردان بالتزامن مع بدء العام 
الدراســي اجلديد بعد اعادة ترميمها وتأهيلها 

بتمويل من اجلمعية الكويتية لإلغاثة.
واشاد وكيل محافظة شبوة فهد الطوسلي، 
فــي تصريح صحافي خالل التدشــني، بجهود 
واسهامات الكويت في اليمن بشكل عام وشبوة 
بشــكل خاص في االرتقــاء بالبنيــة التحتية 
للمحافظــة. وأشــار الطوســلي الــى ان هناك 
مشاريع كبيرة قدمتها الكويت منذ ثمانينيات 
القرن املاضي والتزال مســاعداتها اإلنســانية 

والتنموية مستمرة حتى اليوم.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للجمعية 
الكويتية لإلغاثة على جهودها املبذولة وتنفيذ 
هذا املشــروع وغيره من املشاريع التي تسهم 

فــي خدمة وتنميــة املجتمع. مــن جانبه، قال 
نائب مدير مكتب اجلمعية الكويتية لإلغاثة في 
اليمن عادل باعشن إن اجلمعية دأبت على تقدمي 
تدخالت نوعية تهم املجتمع مثل بناء املدارس 
واملعاهد واالهتمــام بالتعليم، مضيفا ان لدى 
اجلمعية مساعدات مهمة كثيرة في العديد من 
احملافظات اليمنية. وأكد حرص اجلمعية على 
االســتمرار في دعم الشعب اليمني ومواصلة 
اجلهود اإلغاثية والتنموية مبا يسهم في حتقيق 
التنمية وخدمة املجتمع اليمني وذلك في إطار 
حملة «الكويت بجانبكم» املستمرة للعام السابع 
على التوالي. بدوره، اوضح مدير مكتب مؤسسة 
استجابة لألعمال اإلنسانية املنفذة للمشروع 
ســالم باوزير أن العمل باملشروع استمر على 
مدى أربعة أشهر مت خاللها ترميم املبنى بشكل 

كامل وتأثيث مبنى اإلدارة واملعلمني.

إعداد الدراسات املبدئية حول جدوى مشروع «شركة معرض الكويت الدولي» والعائد املتوقع منه واملتطلبات واجلدول الزمني الالزمني لتنفيذه
تكليف «املشروعات الصغيرة واملتوسطة» بتجهيز مساحة مؤقتة في «الصبية» لشاحنات الوجبات السريعة وإنشاء سينما سيارات
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