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الثالثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ محليات

حتديد الرخص التجارية بسنة قابلة للتجديد

إغالق محل وحترير ٧ مخالفات في الفروانية

قــدم عضــو املجلس 
البلدي مشعل احلمضان 
املادة  اقتراحــا بتعديــل 
٧ مــن الئحــة تراخيص 
اشغاالت الطرق وامليادين 

والساحات العامة. 
وقــال احلمضــان في 
اقتراحه: بناء على الئحة 
تراخيص اشغاالت الطرق 
العامة وامليادين في املادة 
السابعة التي تنص على 
«أن تكــون مدة ســريان 
وانتهــاء الترخيــص هي 

نفس مدة ســريان وانتهــاء الترخيص 
التجاري»، ونظرا ملا تســببت فيه هذه 
املادة من معاناة وإرهاق مادي للمشاريع 

الشبابية الصغيرة والتي 
أجبرتهم على دفع الرسوم 
كاملة في بداية استثمارهم 
ملشروعهم الصغير والتي 
أحيانا تصل إلى عشرات 
اآلالف من الدنانير، وفي 
حال إلغاء الترخيص قبل 
املدة احملددة ألي سبب ما، 
ال ميكنهم اســترداد هذه 

املبالغ.
لذا أقترح: تعديل نص 
املادة السابعة بشأن الئحة 
تراخيص إشغاالت الطرق 
العامة أو امليادين على أن تكون «ال تزيد 
مدة الترخيص عن ســنة ميالدية قابلة 

للتجديد ملدة مماثلة».

أعلنت البلديــة أمس عن إغالق محل جتاري وحترير ٧ 
مخالفات لعدم االلتزام باالشتراطات الصحية ولوائح البلدية 

في محافظة الفروانية.
وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع 
بلدية احملافظة د.ناصر الرشيدي في بيان صحافي إن تنفيذ 
الفريق جوالت ميدانية مبنطقة الرقعي على كل الصالونات 
واحملــالت جاء للتأكد من التزامهــم بلوائح وأنظمة البلدية 
وتطبيق القرارات اإلدارية املتعلقة باالشتراطات الصحية. وأكد 
تواصل اجلوالت امليدانية للفريق الرقابي وعدم تهاونه في 
اتخاذ كل اإلجراءات القانونية حيال املخالفني، داعيا أصحاب 
احملالت إلى عدم التهاون في تطبيق االشــتراطات الصحية 
ناصر الرشيديجتنبا للمخالفة والغرامة والتي قد تصل إلى الغلق اإلداري.

عاطف رمضان

كشــف نائب مدير مشروع 
إنشاء وإجناز وتأثيث وصيانة 
مبنى اإلدارة العامة ألمن املنشآت 
في قطاع املشــاريع اإلنشائية 
بوزارة األشغال م.محمد العازمي 
عن أن نسبة اإلجناز في املشروع 
وصلت إلى مرحلة إيصال التيار 
الكهربائي، مشيرا إلى انه قد مت 
توريد وتركيب معدات محطة 
الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء 
ومت توصيل الكابالت إلى احملطة 
وقريبا ســيتم إيصــال التيار 

الكهربائي للمشروع.
وأضاف العازمي في تصريح 
لـــ «األنباء» أنــه بعد توصيل 
الكهربائي للمشــروع  التيــار 
سيتم فحص وتشغيل معدات 
املشروع وبعد ذلك يتم التسلم 
االبتدائــي للمبنــى من املقاول 
حتى تقوم «األشغال» بتسليمه 

إلى اجلهة املستفيدة.
وأوضح أن املشــروع يقع 
في منطقة صبحان الصناعية 
على مسطح أرض ٤٠ ألف متر 
مربع ومساحة بناء كلية ٢١٥٠٠ 
متر مربع، موزع على ٨ مبان، 
باإلضافة إلى مواقف السيارات 

واملسطحات اخلضراء.
ولفت إلى أن مباني املشروع 
الـــ ٨ هــي «املبنــى اإلداري، 
ومبنــى الرمايــة والتدريــب، 
ومبنــى  املهاجــع،  ومبنــى 
الــورش، واملســجد، ومبنــى 
محطة التكييف، ومبنى محطة 
الكهرباء، والسور والبوابات». 
وأشار العازمي إلى أن املشروع 
يتميز باستخدام أحدث النظم 
الذكية والصديقــة للبيئة مع 
وجود محطــة معاجلة للمياه 
باملشروع إلعادة استخدامها في 
أعمال الزراعــة، باإلضافة إلى 
احتواء املشروع على جهاز حفظ 

في ســيرفرات تستوعب سنة 
كاملة من التسجيل، باإلضافة 
 Access البصمــة إلــى نظــام 
Control System فــي بعــض 
األماكن احلساسة، وكذلك نظام 
إنذار حريق ٦٧٤ كاشف دخان 
يرصــد ويستشــعر أي دخان 
وإنــذار املتواجديــن، ونظــام 
الساعات التي يتم التحكم فيها 
عن طريق األقمار االصطناعية.

ومســبح فــي الــدور األرضي 
ومسرح وصاالت االجتماعات 
في الدور األول ومحطة تنقية 
للصرف الصحي في املشروع 
وذلــك لالســتفادة في ســقي 
املسطحات اخلضراء كما توجد 
مالعب في املشروع، باإلضافة 
إلــى وجــود مطبــخ مركــزي 
وصــاالت للطعام وناد صحي 

ومبنى للتدريب.

وذكر أن مواقف السيارات 
في املشــروع حاليا تستوعب 
٢٧٣ سيارة تقريبا داخل ساحات 
الداخلــي للمشــروع  الســور 
وكذلك هناك خطة مســتقبلية 
أمام بوابات املشروع الرئيسية 
تستهدف وجود مواقف أرضية.
العازمي إن املشروع  وقال 
يتميز أيضا بأن املبنى اإلداري 
يحــوي ملجــأ فــي الســرداب 

منوذج املشروع م.محمد العازمي

الطاقة capastor Bank لتقليل 
الفقــد في الطاقــة الكهربائية، 
كذلك معلقات إنارة متنوعة كلها 
 LED تتميز بتقنية جديدة وهي
باإلضافة إلى املباني الذكية التي 
يتــم التحكم فــي إضاءتها عن 

.Motion sensor طريق
وأشار إلى أن املشروع يتميز 
بنظام امني متكامل بعدد ٢٤٠ 
كاميرات مراقبة يتم تسجيلها 

واجهة مبنى اإلدارة العامة ألمن املنشآت

العازمي لـ «األنباء»: إيصال التيار الكهربائي
 ملشروع مبنى اإلدارة العامة ألمن املنشآت قريبًا

بعدها تتسلمه «األشغال» مبدئياً من املقاول ثم تسلمه إلى اجلهة املستفيدة

مشعل احلمضان

وزير اخلارجية بحث مع نظيره األميركي 
املستجدات اإلقليمية والدولية

تلقى وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد اتصاال هاتفيــا من وزير 
خارجيــة الواليــات املتحــدة األميركية 
الصديقة أنتوني بلينكن. وجرى خالل 
االتصال اســتعراض العالقات الثنائية 
الوثيقة والشراكة االستراتيجية املتميزة 

التي تربــط البلدين الصديقني وســبل 
تعزيزها وتنميتهــا مبا يحقق املصالح 
املشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقني 
وبحث آخر املســتجدات على الساحتني 
اإلقليميــة والدوليــة والتطــورات التي 
تشهدها املنطقة والقضايا محل االهتمام 

املشترك.

«PCR» سلبي ينهي حجر القادمني بعد الوصول مباشرة اعتبارًا من اليوم
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر امس في 
قصر الســيف برئاســة ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح خالــد. وبعد االجتماع، 
صرح وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 

مبا يلي:
مبناســبة الذكــرى الـــ ٣١ 
النطــالق عمليــات «عاصفــة 
الصحراء» لتحرير الكويت من 
براثن العدوان العراقي الغاشم، 
إذ يتقــدم  الــوزراء  ومجلــس 
بالتقديــر والعرفــان للجهــود 
املباركــة التــي بذلتهــا اململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة 
املتحــدة األميركية  والواليات 
الصديقة ودول التحالف الدولي 
من األشقاء واألصدقاء لتحرير 
الكويت بعد صــدور القرارات 
الدوليــة، كمــا اســتذكر بهذه 
املناســبة الدور البارز للقوات 
اجلويــة الكويتيــة فــي حرب 
حتريــر الكويت وصمود أبناء 
الكويت، والتضحيات الكبيرة 
التي بذلهــا الشــعب الكويتي 
لدحر العدوان الغاشم والتمسك 
بالشرعية الوطنية، لنسأل اهللا 
العلــي القديــر أن يحفظ بلدنا 
وشعبنا من كل مكروه وأن يدمي 
علينا نعمتي األمن واألمان في 
ظل القيــادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد.
الــوزراء  واســتمع مجلس 
إلى شرح قدمه وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء الشــيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد حــول نتائــج الزيارة 
الرســمية التــي قــام بهــا إلى 
العاصمة القبرصية نيقوســيا 
يــوم االثنني املاضــي وفحوى 
لقائــه مــع الرئيــس نيكــوس 
أناستاسياديس رئيس جمهورية 
قبرص الصديقة، والذي مت خالله 
الثنائية  العالقات  اســتعراض 
الوثيقــة التــي تربــط البلدين 
الصديقني وبحث سبل تنميتها 
فــي مختلف املجاالت وعلى كل 
املستويات مبا يعود باملنفعة على 
البلدين وشعبيهما الصديقني، 
كما أحاط املجلس علما بفحوى 
احملادثات التي أجراها مع وزير 
القبرصــي نيكوس  اخلارجية 
كريستودوليدس والتي توجت 
بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن 
منع السرقة والتنقيب السري 
واالستيراد غير املشروع ونقل 
ملكية املمتلكات الثقافية وتعزيز 

يوم الثالثاء ١٨ اجلاري.
٢ـ  يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القرار.
٣ـ  تكليــف اجلهات املعنية 
باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
إعــادة تســيير  ٭ ثانيــا: 
رحالت الطيــران التجارية مع 
كل من: جنوب أفريقيا، نامبيا، 
بوتسوانا، زميبابوي، موزمبيق، 
ليسوتو، إســواتيني، زامبيا، 
ومالوي، مع االلتزام بالضوابط 
التــي حتددها اللجنة الوزارية 

لطوارئ كورونا.
كما ناقــش مجلس الوزراء 
الشــؤون  جلنــة  توصيــة 
االقتصادية بشأن مشروع قانون 
بربط ميزانية هيئة أسواق املال 
للسنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وقرر 
مجلــس الــوزراء املوافقة على 
مشروع القانون ورفعه لصاحب 
السمو األمير متهيدا إلحالته إلى 

مجلس األمة.
كمــا أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية جلنة اخلدمات 
إفــادة وزارة  العامــة بشــأن 
الكهرباء واملاء بشــأن الوضع 
الطاقــة  إلمــدادات  املتوقــع 
إجنــاز  وســبل  الكهربائيــة 
املشروعات ذات الصلة بالتعاون 
مع اجلهات احلكومية املعنية، 
وخطــة الــوزارة للتعامل مع 
متطلبــات الطاقــة الكهربائية 
لألعوام القادمة (بدءا من صيف 
٢٠٢٣، وحتــى صيــف ٢٠٢٥)، 
وقرر مجلس الــوزراء تكليف 
وزارة الكهرباء واملاء بالتنسيق 

هيئة مشــروعات الشراكة بني 
العــام واخلــاص،  القطاعــني 
واجلهات التي تراها مناســبة، 

جتمع امليــاه في مدينة صباح 
الســكنية بالســرعة  األحمــد 

املمكنة.
ثم استعرض مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن التقريرين 
الدوريني الشهريني املقدمني من 
الهيئة العامة للبيئة بشأن آخر 
املستجدات واإلجراءات املتخذة 
مــن قبــل اجلهــات احلكومية 
لتنفيذ التزامات الكويت ضمن 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
لتغير املناخ والسيما املتعلقة 
بخفض االنبعاثات الكربونية.

وقد أثنى مجلــس الوزراء 
على جهود اجلهات احلكومية 
الراميــة إلى تنفيذ املشــاريع 
احلكوميــة وفق أعلى املعايير 
البيئية التي تنسجم مع رؤية 
الكويــت والتزاماتهــا الدولية 
فيما يتعلق باجلوانب البيئية، 
وعلى التعاون املثمر الذي مت بني 
اجلهات احلكومية ذات الصلة 

في هذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف 
الهيئة العامــة للبيئة باملضي 
باســتكمال متابعة اإلجراءات 
اخلاصــة بخفــض االنبعاثات 
الكربونية باملشــاريع التابعة 
لكافة اجلهات احلكومية املعنية 
وذلك مبا يضمن تنفيذ الكويت 
لاللتزامات واالتفاقيات الدولية 
بهذا الشأن، والتنسيق مع وزارة 
املالية لتدبير االعتمادات املالية 

الالزمة.
ثم ناقــش مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن التقريرين 
املقدمني من قبل وزارة األشغال 
العامة والهيئة العامة للطرق 
والنقل البري حول استعدادات 
كل منهما ملوسم األمطار ٢٠٢١ 
ـ ٢٠٢٢، واإلفــادة حول أعمال 
اللجنــة التنفيذيــة للحلــول 
الدائمــة والعاجلــة واملؤقتة 
للحماية من تداعيات األمطار 
والســيول، والعــرض املرئي 
املقــدم في هــذا الشــأن، وقد 
أثنــى مجلــس الــوزراء على 
اجلهود املبذولة من قبل كافة 
اجلهات احلكومية التي شاركت 
بالتعامل مع تداعيات األمطار 
التــي واجهــت البــالد وما مت 
مــن قبلهم في ســبيل توفير 

مع كل من: وزارة املالية، اجلهاز 
العامة،  املركزي للمناقصــات 
العامــة لالســتثمار،  الهيئــة 

باتخاذ كل اإلجــراءات الالزمة 
والكفيلــة بتأمــني احتياجات 
الكويت احلالية واملســتقبلية 
من الطاقة الكهربائية، ووضع 
التــي مــن شــأنها  احللــول 
التعامل مــع أي عجز قد يطرأ 
في الســنوات القادمة بالبالد، 
واإلسراع بإجناز مشاريع الطاقة 
املتجددة والتــي تدعم وتلبي 
املتطلبات املستقبلية وتضمن 
اســتدامتها، وموافــاة مجلس 
الــوزراء باملعوقــات التــي قد 
تواجه الوزارة بهذا اخلصوص.
كمــا ناقش مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشــأن تقرير 
الهيئــة العامة للبيئة بشــأن 
اإلجــراءات املتخــذة مــن قبل 
الهيئة بالتعاون والتنسيق مع 
اجلهات احلكومية املعنية حلل 
مشكلة جتمع املياه في مدينة 
صباح األحمد السكنية، وذلك 
خالل الفترة من منتصف شهر 
سبتمبر حتى األول من ديسمبر 
لســنة ٢٠٢١، وقــرر مجلــس 
الــوزراء تكليف الهيئة العامة 
للبيئة بالتنســيق مع كل من: 
وزارة األشــغال العامة، وزارة 
الكهرباء واملاء، بلدية الكويت، 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري، املؤسسة 
الســكنية،  العامــة للرعايــة 
الســتكمال متابعة اإلجراءات 
التنفيذيــة التــي تتوالها هذه 
اجلهات لضمان معاجلة األوضاع 
القائمة واالنتهاء من مشــكلة 

سالمة األفراد، واحلد من اآلثار 
املترتبة واألضرار الناجتة على 

املمتلكات.
الــوزراء  مجلــس  وقــرر 
تكليف وزارة األشــغال العامة 
بالتنسيق مع اجلهات التي تراها 
مناسبة ملتابعة تداعيات األمطار 
والســيول لســرعة اتخــاذ كل 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ احللول 
العاجلــة والدائمــة ملواجهــة 
احلــوادث الناجتة عن األمطار 
والسيول والفيضانات، وتوحيد 
جهــود اجلهات املعنية لتوفير 
احلماية الكافية وتطوير اخلطط 
الالزمة واالســتعانة  الوقائية 
باآلليات املناســبة من اجلهات 
ذات االختصاص في سبيل دعم 
اجلهود الرامية إلى احملافظة على 
سالمة األفراد واملمتلكات وتالفي 
أي حوادث مستقبلية قد تطرأ 
بهذا الشــأن ومبــا يضمن عدم 
تكرارها، مع ضــرورة ترتيب 
كل اإلجراءات اإلدارية والرقابية 
الالزمة لضمان تنفيذ القرارات 
الصادرة من مجلس الوزراء في 

هذا الشأن.
ثــم أحيــط املجلــس علما 
بشــأن  اللجنــة  بتوصيــة 
اســتراتيجية الهيئــة العامــة 
للرياضــة ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٨ التــي 
تهــدف إلــى تطويــر الرياضة 
وتذليل كافة العقبات التي تواجه 
مستقبل الرياضة والرياضيني 

في الكويت.
الــوزراء   وأعــرب مجلس 
عن إدانــة واســتنكار الكويت 
الشديدين الســتهداف املناطق 
املدنية في دولة اإلمارات العربية 
الشــقيقة بطائــرات  املتحــدة 
مســيرة أطلقتهــا ميليشــيا 
احلوثي والتــي أدت إلى مقتل 
وجرح عدد من األبرياء، موضحا 
أن استمرار استهداف ميليشيا 
املدنيــني واملناطــق  احلوثــي 
املدنية وإصرارهم على انتهاك 
قواعد القانون الدولي اإلنساني 
وتعمدهم اإلضــرار بأمن دول 
املنطقــة واســتقرارها يؤكــد 
خطورة سلوك هذه املليشيات، 
ويؤكــد علــى ضــرورة حترك 
املجتمع الدولي والسيما مجلس 
األمن لوضع حد لهذا الســلوك 
العدواني وصيانة األمن والسلم 

الدوليني.
وأكد املجلس وقوف الكويت 
إلــى جانب شــقيقتها اإلمارات 
العربية املتحدة وتأييدها في كل 
ما تتخذه من إجراءات للحفاظ 

على أمنها واستقرارها.

مجلس الوزراء  استذكر بالتقدير والعرفان جهود اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة ودول التحالف الدولي من األشقاء واألصدقاء لتحرير الكويت

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي والشيخ أحمد املنصور خالل اجللسة

توطينها.
كما أحــاط مجلس الوزراء 
علما بنتائج الزيارة الرســمية 
التي قام بها إلى مدينة ووتشي 
الشــعبية  بجمهوريــة الصني 
مؤخــرا، وفحــوى احملادثــات 
التي أجراها مع مستشار الدولة 
ووزيــر خارجيــة جمهوريــة 
الصــني الشــعبية وانــغ يــي 
وكبــار املســؤولني الصينيني، 
والتــي تناولــت اســتعراض 
العالقات التاريخية الوثيقة التي 
تربط بــني البلدين الصديقني، 
وسبل فتح آفاق جديدة للعمل 
والتعــاون املشــترك بينهمــا 
فــي مختلــف القطاعــات دعما 
للمصالح املشتركة بني اجلانبني، 
وخاصة املتعلقة مببادرة احلزام 
التي أطلقتها الصني  والطريق 

في عام ٢٠١٣.
ثم اســتمع مجلس الوزراء 
إلى شــرح قدمه وزير الصحة 
د.خالد السعيد حول تطورات 
انتشــار املتحور «أوميكرون» 
لڤيروس كورونا إقليميا وعامليا، 
وآخر مستجدات الوضع الصحي 
في البالد من واقع اإلحصاءات 
املتعلقة بأعــداد احلاالت التي 
ثبت إصابتها بالڤيروس ومن 
يتلقى العالج في أجنحة كوفيد 

والعناية املركزة.
وقد دعــا مجلس الــوزراء 
مجددا جميع املواطنني واملقيمني 
إلى ضرورة االلتزام باالشتراطات 
الصحية وعدم التردد في تلقي 
اجلرعــة التعزيزية من اللقاح 
املضاد للڤيروس للحد من آثار 

ومخاطر هذا الوباء.
وضمن هذا السياق، ناقش 
مجلس الوزراء توصيات اللجنة 
الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر 

مجلس الوزراء اآلتي: 
٭ أوال: بناء على قرار وزير 
الصحة، فقد أوصت اللجنة مبا 

يلي:
١ـ  يطبق احلجر املنزلي على 
القادمني احملصنــني إلى البالد 
ملــدة ٧ أيام بعــد الوصول مع 
إمكانيــة إنهاء احلجر قبل ذلك 
في حال إجراء فحص PCR بعد 
الوصول مباشرة يثبت اخللو 
من الڤيروس، وذلك اعتبارا من 

إعادة تسيير رحالت الطيران التجارية مع ٩ دول أفريقية واملوافقة على مشروع قانون بربط ميزانية هيئة أسواق املال للسنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢
تكليف «الكهرباء» بالتنسيق مع ٤ جهات باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة والكفيلة بتأمني احتياجات الكويت احلالية واملستقبلية من الطاقة الكهربائية
تكليف هيئة البيئة بالتنسيق مع ٦ جهات باستكمال متابعة اإلجراءات التنفيذية لضمان االنتهاء من مشكلة جتمع املياه في مدينة صباح األحمد السكنية

منح العالوة االجتماعية وعالوة األوالد 
ألصحاب املهن واحلرف والعاملني 

في اجلهات غير احلكومية

املوافقة على مشاريع مراسيم ٤ جهات

ناقــش مجلــس الــوزراء توصية اللجنة بشــأن 
مشــروع قرار مجلس الــوزراء بتعديل بعض أحكام 
قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لســنة ٢٠٠١ بشأن منح 
العــالوة االجتماعية وعــالوة األوالد ألصحاب املهن 
واحلرف والعاملني في اجلهات غير احلكومية، وقرر 

مجلس الوزراء املوافقة على مشروع القرار.

ناقش مجلس الــوزراء التوصيات الواردة ضمن 
محضر اجتماع جلنة الشؤون القانونية بشأن مشروع 
مرســوم بإنشــاء املركز الوطني لألمن الســيبراني، 
ومشروع مرسوم بتعديل مرسوم رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٦ 
بإنشاء املعهد الديبلوماسي الكويتي، ومشروع مرسوم 
بتعديل بعض أحكام املرســوم رقم ٣٩٠ لسنة ٢٠٠٤ 
بالترخيص بإنشاء كلية بوكسهلـ  الكويتـ  للبنات، 
ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام املرسوم رقم 
١٥٦ لســنة ٢٠٠٢ بالترخيص بإنشاء جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا اخلاصة.
وقــرر مجلس الــوزراء املوافقة على مشــروعات 

املراسيم ورفعها لصاحب السمو.


