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غير مخصص للبيع

٤٠٠ مبادر في «السجي» بجسر جابر

حّد أعلى ملزايا «الداخلية والدفاع واحلرس واإلطفاء»
سامح عبداحلفيظ

أكد عضــو جلنــة الداخليــة والدفاع 
البرملانية النائب شعيب شعبان، أنه بات من 
الضروري بحث مزايا العاملني العسكريني 
واملدنيني فــي اجلهات العســكرية األربع 
الداخلية والدفاع واحلرس الوطني وقوة 
اإلطفــاء، ومنحهم ما يســتحقونه نتيجة 
جهودهم الوطنية، مشيرا إلى انه متت دعوة 

اللجنة الرباعية املكونة من اجلهات األربع 
ملناقشــة أمور العاملني فيها ســواء كانوا 
عسكريني أو مدنيني لبحث مساواتهم في 
املميزات وتوحيدها باحلد األعلى. وأضاف 
أن اللجنــة عقدت أمس اجتماعا ملناقشــة 
التعديــالت على قانون املــرور والتعديل 
عليه نتيجة كثرة احلوادث التي تسببت 
في إزهاق عدد كبير من األرواح، مشــيرا 
إلى أن القانون كان في األساس مقدما من 

احلكومة عام ٢٠١٩. وذكر أن اللجنة قررت 
طلب مسؤولي وزارة الداخلية ملناقشتهم 
في القانون ومعرفة إيجابيات وسلبيات 
هــذا القانــون والتعديل عليــه، الفتا إلى 
أن القانــون قدمت عليه تعديالت بشــأن 
املخالفات اجلسيمة وقيمتها، مشددا على 
ضرورة معرفة آلية حترير تلك املخالفات 
حتــى ال يقع الظلم على أحد ســواء قائد 

املركبة أو محرر املخالفة.

سلطان العبدان

أكد النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشــيخ طالل اخلالــد حرص 
احلكومــة على خلــق مناطق 
ترفيهية حتفز املبادرين الشباب 
وتدعم مشروعاتهم الصغيرة 
واملتوســطة. حديــث اخلالــد 
جــاء خالل جولــة تفقدية قام 
بها وعدد من الوزراء والنواب 
ومسؤولي جهات حكومية إلى 
مشروع اجلزيرة االصطناعية 
اجلنوبية املتصلة بجسر الشيخ 
جابر األحمد (جزيرة السجي) 
لالطالع على سير األعمال فيها 
قبــل افتتاحها أمــام املبادرين 
قريبا، والتي سيتم استغاللها 
الفترة املقبلة كموقع ترفيهي 
يحتضن املبادرين من الشباب 

الكويتي.  وشدد الشيخ طالل 
اخلالد علــى «األولوية» التي 
توليهــا احلكومــة لشــريحة 
الشباب وخلق الفرص أمامهم 
وإيجاد بيئة جاذبة البتكاراتهم 
إضافــة إلى توفيــر املزيد من 
األنشطة السياحية والترفيهية 

خالل الفترة املقبلة. 
من جانبه، أكد مقرر جلنة 
املشــاريع الكبرى والترفيهية 
وتطوير اجلزر البرملانية النائب 
مهنــد الســاير عقــب اجلولة، 
أن يــد التعــاون ممــدودة مع 
التنفيذيــة لتحريك  الســلطة 
ملفات الســياحة والترفيه في 
الكويت.  وذكر أن مجلس األمة 
رأى أهمية النهوض مبشاريع 
تطوير اجلزر والترفيه، ووافق 
على تشكيل جلنة يكون هدفها 
األساسي متابعة واقتراح ما هو 

مناسب في هذا املجال. وأضاف 
أن تطوير اجلزيرة اجلنوبية في 
«جســر جابر» هو أولى بوادر 
التعاون احلكومي-  البرملاني، 
مبينا أن «النواب أعضاء اللجنة 
لديهــم مجموعــة مــن األفكار 
جديرة باملناقشة مع احلكومة، 
وأعتقد اننا بدأنا أولى خطوات 
تطويــر القطــاع الترفيهي في 
الكويت، ونشجع احلكومة على 

سرعة إجناز هذا امللف». 
وبخصوص مشروع «ونتر 
النــد حديقة الشــعب» ومدى 
رضا أعضاء اللجنة البرملانية 
عــن مراحل إجنازه حتى اآلن، 
قال الســاير إن هذا املشــروع 
ضخــم و«كل األنظــار تقــع 
عليه نظرا لشهرته العاملية»، 
الفتــا إلــى أن هنــاك بعــض 
املالحظات من أصحاب املشاريع 

الصغيــرة واملتوســطة حول 
التسجيل واملشاركة  إجراءات 
فيه.  ومن املقرر افتتاح مشروع 
اجلزيرة االصطناعية اجلنوبية 
املتصلة بجســر الشيخ جابر 
األحمد (جزيرة السجي) قريبا، 
حيث تتنوع األنشطة واملشاريع 
املراد اســتقطابها في اجلزيرة 
التي تنقسم إلى ٤ مناطق وتضم 
مشــاريع صغيرة ومتوسطة 
متنوعة للمبادرين لتشــغيل 
مشاريعهم طوال موسمي الشتاء 
والربيع املقبلني.  من جانبه، قال 
املدير العام للصندوق الوطني 
لرعايــة وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة بالتكليف 
عادل احلســاوي، إن املشروع 
سيستقطب قريبا أكثر من ٤٠٠

مشروع ملبادرين كويتيني.

اخلالد: احلكومة حريصة على خلق مناطق ترفيهية حتفز الشباب.. والساير: يد التعاون ممدودة مع السلطة التنفيذية لتحريك ملفات السياحة

اللجنة البرملانية تتجه إلقرار تعديالت قانون املرور لتغليظ عقوبة املخالفات اجلسيمة

الشيخ طالل اخلالد ومهند الساير في نقاش حول املشروع

شعيب شعبان وحامد البذالي ود. محمد املهان وخالد العتيبي وخالد الطمار خالل اجتماع جلنة الداخلية والدفاع 
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خسائر موسكو 
١٠٠ ألف جندي 
بني قتيل وجريح

 وأوكرانيا 
تتقدم مع بدء 

االنسحاب 
الروسي 

من خيرسون
االنتخابات النصفية .. ترامب يفقد مكانته «كصانع ملوك» 

والنتائج املخيبة تعّزز حظوظ منافسه ديسانتس
جندي أوكراني يرفع علم بالده في مدينة 
كالينيفسكي مبنطقة خيرسون   (رويترز)

الرئيس الســابق دونالد ترامب وزوجته ميالنيا لدى خروجهما من مركز 
االقتراع في ماراالغو قبل أيام                   (أ.ف.پ)
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