
كشفت جمعية النجاة اخليرية 
عن إجمالي األضاحي التي وزعتها 
هذا العام 1441هـ ، حيث بلغ عددها 
أكثر من  4000 أضحية متنوعة من 
االغنام واالبقار، وزعت على الفقراء 
واحملتاجني داخل وخارج الكويت ، 
في 19 دولة عربية وإسالمية وهي 
تشاد واليمن وبنغالديش وألبانيا 
وكوسوفا واألردن وسيرالنكا وفي 
الفلبني والــصــومــال والــهــنــد وفي 
النيجر وإندونيسيا وكمبوديا، 
وموريتانيا و اجلبل األسود، ولندن.

ــاع الــبــرامــج  ــط ــس ق ــي وقــــال رئ
واملشاريع بجمعية النجاة اخليرية 
املستشار عبد الله الشهاب: إن أزمة 
جائحة كورونا ضاعفت من أعداد 
احملتاجني واملتضررين في مختلف 
أنحاء العالم ، والنجاة حريصة كل 
عام على تنفيذ مشروع  األضاحي ، 
مبا يتوافر لديها من مساهمات أهل 

ــادي البيضاء  اخلير وأصحاب األي
واحملسنني في الكويت من املواطنني 
واملقيمني وذلك تنفيذاً ملبدأ التكافل 
االجتماعي بــني املسلمني ، مؤكدا 
ــذا املــشــروع ينفذ بالتنسيق  أن ه
ــؤون االجتماعية  ــش مــع وزارة ال
وباعتماد اجلهات املنفذة من وزارة 

اخلارجية.
ــروع  ــش ــاب أن  م ــه ــش وبــــنينّ ال
األضــاحــي  يستهدف مد يد العون 
واملساعدة واملساندة لألسر الفقيرة 
واحملتاجة والتخفيف عن كاهلهم 
معاناة احلياة وذل العوز واحلاجة، 
وإدخال البسمة والسرور على نفس 
كل مسكني أو يتيم أو صاحب حاجة 
من املسلمني، كما يعد املشروع أحد 
أهــم وأبــرز املشاريع التي تنفذها 
ــل  جمعية الــنــجــاة اخلــيــريــة داخ
الكويت وخارجها من أجــل توفير 
أبسط مقومات احلــيــاة لكل مسلم 
فقير في أي مكان بالعالم، موضحا 
أن عــدد املستفيدين مــن مشروع 
االضاحي وصل الى 80 ألف مستفيد 
من عامة املسلمني في مختلف بالد 

العالم ، مبا فيها داخل الكويت .
وأضاف أن توزيع األضاحي في 
الدول العربية واإلسالمية الفقيرة 

فيه تخفيف على املستحقني لقلة 
ذات اليد في احلصول على األضاحي 
في تلك الــدول، وبالتالي فــإن أهل 
ــني وأصــحــاب  ــدق ــص ــت اخلــيــر وامل
األيادي البيضاء يرغبون في إخراج 
األضاحي في تلك الدول حتى يستفيد 
منها أكبر عــدد مــن الفقراء هناك.  
وتقدم الشهاب بشكر بيت الزكاة 
الكويتي واألمانة العامة لألوقاف 
ــروع االضــاحــي  ــش عــلــى دعــمــهــم مل
بالنجاة ، وكذلك السفارات الكويتية 
في اخلــارج واملؤسسات اخليرية 
التي مت التنسيق معها في هذه الدول 
واحملسنني الكرام على ما قدموه من 
دعم ملشروع االضاحي، داعيا أهل 
اخلير في الكويت املساهمة والتبرع 
بأموال الزكوات والصدقات ودعم 
املشاريع اخليرية املتنوعة التي 
تنفذها اجلمعية في صالح اإلسالم 

واملسلمني.

أعلنت بلدية الكويت أمــس االثنني 
أن فرقها الرقابية قامت قبل وخالل 
ايام عطلة عيد األضحى املبارك بإغالق 
46 محالً جتارياً ملخالفتها اإلجــراءات 
والتدابير االحــتــرازيــة التي اتخذتها 

السلطات الصحية.
وأضافت البلدية في بيان أن أفرع 
الــبــلــديــة بــاحملــافــظــات كشفت خــالل 
ـــوالت مــيــدانــيــة عــلــى 1197 محال  ج
ــررت 206  ووجهت 1142 إنـــذاراً وح
ــالت وأســـواق  مخالفات متنوعة حمل
موازية ملخالفتها اإلجــراءات والتدابير 
االحــتــرازيــة التي تتخذها السلطات 
الــصــحــيــة لتجنب انــتــشــار فــيــروس 

كورونا املستجد.
وأوضــحــت أن هــذه اجلـــوالت تأتي 
في إطار جهود اجلهاز الرقابي بأفرع 

البلدية التي يقوم بها في مثل هذا الوقت 
من كل عام حملاربة الباعة والقصابني 
ــام غير  ــن اجلــائــلــني ومــنــافــذ بــيــع األغ
املرخصة فضال عن مجابهة تداعيات 
فــيــروس كــورونــا املستجد.واشارت 
الــى ان الفرق الرقابية شاركت ايضا 
بعملية تنظيم دخول املضحني للمسالخ 
كما رصــدت 73 مخالفة لبيع األغنام 
باملناطق السكنية و42 مخالفة لبائعني 
متجولني وضبطت 7 قصابني مخالفني 

متت احالتهم للجهات املختصة.
ولفتت إلى أن البلدية قامت في الفترة 
نفسها أيضاً بإزالة 250 إعالناً عشوائياً 
مخالفاً وغسل وتعقيم 74954 حاوية 
مختلفة األحــجــام، كما قامت بتعقيم 
عــدداً من املساجد باملناطق السكنية 
وغسل ساحاتها ورفع 69 سيارة مهملة 

وسكراب تشوه املنظر العام.
وكانت بلدية الكويت قد أعلنت أول 
ــالق 33 محالً جتــاريــاً إغالقاً  أمــس إغ
إدارياً في منطقة “املباركية” ملخالفتها 
ــالت واإلعــالنــات بالبلدية  الئحة احمل

واالشتراطات الصحية.
وأوضح رئيس قسم التفتيش بإدارة 
التدقيق ومتابعة اخلــدمــات البلدية 
عايش املطيري فــي بيان صحفي أن 
املفتشني مبراقبة احملــالت واإلعالنات 
خــالل الفترتني الصباحية واملسائية 
نــفــذوا جــوالت ميدانية على احملــالت 
مبنطقة املباركية للتأكد من مدى تطبيق 

الشروط والضوابط.
وأضاف املطيري أن الفرق الرقابية 
ــال  ــن مـــدى الــتــزام تــلــك احمل فتشت ع
بالتدابير واإلجـــــراءات االحــتــرازيــة 

بارتداء القفازات والكمامات والتباعد 
اجلــســدي تــنــفــيــذاً لتعليمات وزارة 
الصحة، مبيناً أن هذه اجلوالت أسفرت 

عن حترير 33 مخالفة.
ودعـــا أصــحــاب احملـــالت بــضــرورة 
التنبيه على العاملني االلتزام بارتداء 
القفازات والكمامات والتباعد اجلسدي 
حرصا على سالمتهم وسالمة اجلمهور 
فــضــالً عــن االلــتــزام بالئحة احملــالت 

واإلعالنات جتنباً للمخالفة والغرامة.
ــت إدارة العالقات العامة في  ودع
ــي بــيــان ممــاثــل املــواطــنــني  الــبــلــديــة ف
واملقيمني لالتصال على اخلط الساخن 
)139( أو الــتــواصــل عبر حسابات 
البلدية مبواقع التواصل االجتماعي أو 
عبر الواتساب )24727732( في حال 

وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.

كشف أحدث تقرير صادر عن 
االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات 
والكيماويات “جيبكا” أن منتجي 
الكيماويات في منطقة اخلليج 
ــدوا إلـــى خفض  ــم ــد ع الــعــربــي ق
النفايات الناجتة بنسبة 29% 
في العام 2019 بينما مت خفض 
االنــبــعــاثــات بنسبة %35 على 
مدار الست سنوات املاضية على 
الرغم من التوسعات املطردة في 
طاقة انتاج البتروكيماويات عبر 

املنطقة.
ووفــقــاً لتقرير مقاييس أداء 
برنامج الرعاية املسؤولة لعام 
ــوم عن  ــي ـــذي صـــدر ال 2019 ال
جيبكا حتــت عــنــوان “التزامنا 
باالستدامة”، فقد انخفض حجم 
النفايات الناجتة عن الشركات 
األعضاء في االحتاد بنسبة الثلث 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق بينما 
ارتفع االنتاج بنسبة %2. وقد 
ــذا اإلجنـــاز اجلديد  مت حتقيق ه
بفضل املــبــادرات الناجحة للحد 
من النفايات التي نفذتها الشركات 
الكيماوية في املنطقة مبا يتماشى 
مع التزامها باالستدامة واالقتصاد 

الدائري.
وسجلت الصناعة أعلى نسبة 
انــخــفــاض فــي االنــبــعــاثــات لكل 
طن من اإلنتاج على مدى الست 
سنوات املاضية، حيث انخفضت 
انبعاثات أكاسيد النيتروجني 
بنسبة 35 % وأكاسيد الكبريت 

بنسبة 39 %. 
وعلى الرغم من بقاء املعدل 
ثابت في العامني املاضيني، فقد 
ارتفع متوسط انبعاثات الغازات 
الدفيئة )أطــنــان من مكافئ غاز 
ثاني أكسيد الــكــربــون( بزيادة 
طفيفة بلغت %1.7 وهو ما يعزى 
إلى حد كبير إلى ارتفاع معدالت 

اإلنتاج عبر املنطقة. وقــد كانت 
كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون 
متخذًة اجتاهاً هبوطياً منذ العام 
2013 حيث انخفضت بنسبة 
%23 بشكل عـــام خـــالل فترة 

السبع سنوات املاضية.
ـــى أن  كــمــا أشــــار الــتــقــريــر إل
الشركات األعــضــاء نفذت أيضاً 
سلسلة من املشاريع التي تتمتع 
بكفاءة عالية بهدف تقليل حجم 
مياه الصرف الصحي الصادرة 
عن مصانعها من خــالل عمليات 
املعاجلة وإعـــادة التدوير األمر 
ـــذي أدى إلـــى حتقيق حتسن  ال
بنسبة %40 على مدى السنوات 

الست املاضية.
وفـــي ســيــاق متصل سجلت 
الصناعة رقماً قياسياً جديداً في 
مجال السالمة، فعلى الرغم من 
زيادة ساعات العمل بنسبة 23% 
ــدم تسجيل أي  يبني التقرير ع
ــاة ناجمة عن العمل،  ــاالت وف ح
باإلضافة إلى انخفاض كبير في 
نسبة حوادث العمل املسجلة بلغ 
%51، مما يعكس التزام جميع 

الشركات األعضاء في “جيبكا” 
بغرس ثقافة السالمة واالمتثال 

داخل مؤسساتهم.
وقـــال الــدكــتــور عبد الــوهــاب 
السعدون، األمــني العام لالحتاد 
اخلــلــيــجــي لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
والكيماويات: “لقد اظهر تقرير 
مقاييس أداء برنامج الرعاية 
املسؤولة في نسخته السابعة، 
الـــتـــزام الــصــنــاعــة الــكــيــمــاويــة 
مببدأ االســتــدامــة وإظــهــار أعلى 
ــات الشفافية. أهنئ جميع  درج
الشركات األعضاء الـ 38 الذين 
شــاركــوا فــي التقرير مــن خالل 
تقدمي ما مجموعه 836 ُمدخالً 
مــن الــبــيــانــات، على اجنــازاتــهــم 
وجناحهم، ونحن نشجعهم على 
االســتــمــرار فــي مــســار التطوير 

والتحسني املستمرين”.
وأضاف السعدون: لقد وضعت 
جائحة كوفيد19- حتديات كثيرة 
أمام اجلميع، لكن اجلهود احلثيثة 
التي بذلتها الشركات األعضاء في 
االحتــاد لضمان أعلى مستويات 
ــــان واحلـــفـــاظ عــلــى وتــيــرة  األم
اإلنتاج، سلط الضوء على أهمية 
برنامج الرعاية املسؤولة وكذلك 
قـــدرة الــشــركــات الكيماوية في 
املنطقة على االستجابة والتعامل 
مع األزمات الطارئة بكل مرونة. 
ومع ذلك يجب القيام باملزيد من 
الــعــمــل للتحول نــحــو مستقبل 
مستدام. وأنــا واثــق بــأن اعتماد 
التكنولوجيا الصحيحة والبحث 
واالبتكار واالستثمار املستمر في 
ــوارد البشرية وتطوير  متكني امل
مــهــاراتــهــا ســيــؤدي إلــى حتسن 
الصناعة الكيماوية في املنطقة 
وتــطــور أدائــهــا ويجعلها قــادرة 
على املساهمة بفعالية في حتقيق 

األهداف العاملية واإلقليمية.

تــتــوالــى نــشــاطــات جــائــزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
في عامها العشرين احتفاء مبزيد 
مــن الــعــطــاءات التقنية الثقافية، 
ووسط تفاعل اآلالف محلياً وعربياً 
وعــاملــيــاً انطلقت النسخة الثامنة 
من مسابقة شفت الكويت بعنوان 
)صحتك( السبت املوافق األول من 
أغسطس 2020، ويأتي ذلك تفاعال 
مع اجلائحة العاملية احلالية بهدف 
التوعية بكيفية احملافظة على الصحة 
اجلسمية والنفسية وتقوية املناعة 
الذاتية التي تدفع عن اإلنسان مخاطر 
األمراض واألوبئة انطالقا من القناعة 

بأن الوقاية خير من العالج.
جــاء ذلــك فــي تصريح للمهندس 
بسام الشمري رئيس اللجنة املنظمة 
العليا في جائزة سمو الشيخ سالم 

العلي للمعلوماتية.
وأضــــاف الــشــمــري أن اجلــائــزة 
تتفاعل مع الــظــروف املستجدة في 
بلدنا الغالي الكويت وسائر دول 
العالم متخذة من التقنيات الذكية 
ومنصاتها الرقمية وسيلة للتوعية 
الصحية الــتــي تتطلبها األحـــوال 
الطارئة فــي الــبــالد، بعد أن أثبتت 
هذه التقنيات جدارتها، إذ أصبحت 
مــالذاً الستقاء املعلومات، ومواكبة 

األحداث، ومتابعة النصائح الطبية.
وبني املهندس الشمري أن “شفت 
الكويت” مسابقة ثقافية توعوية 
تفاعلية حققت جنــاحــات تفاعلية 
واسعة دوليا في نسخها السابقة 
وتقام على منصة اجلائزة الرقمية   
www.shiftkuwait.org  مفتوحة 

لكل الراغبني باملشاركة مــن أهلنا 
في الكويت ومن أشقائنا في الوطن 
العربي أو من سائر أنحاء العالم ملدة 
عشرين يوماً من األول من أغسطس 
2020 تعميماً للفائدة املرجوة، وعبر 

مختلف األجهزة الذكية والتقليدية. 
أما بالنسبة آللية املشاركة، فقد 
صرح الدكتور عبد الله العلي منسق 

مسابقة شفت الــكــويــت بنسختها 
الثامنة بأنه خصص لكل مشارك 
عشرة أسئلة فقط باللغة املفضلة 
له العربية أو اإلجنليزية وبطريقة 
ــل ثــالثــة فقط،  ــدائ ــن ب ــار م ــي ــت االخ
وبصيغ سهلة ميسرة، محفزة على 
اإلجـــابـــة، ومشجعة عــلــى البحث 
واالستزادة، فإذا أجاب عن جميعها 

إجابات صحيحة دخل القرعة التي 
تتيح لــه فرصة الــفــوز، وإن أخفق 
ببعض اإلجــابــات تعطى له فرصة 
ثانية لعله يجتاز املسابقة بنجاح، 
ــول فــي قرعة  ــدخ ويكتسب حــق ال
الفائزين، وتتميز املنصة بأنها تعطي 
املتسابق الدرجة التي حصل عليها 
واإلجــابــات الصحيحة عن األسئلة 
التي أخفق في اإلجابة عنها، وذلك 
لتحقيق التوعية املتوخاة من هذه 
املسابقة، ونشر املعرفة الصحية 

التي يحتاجها كل مننّا في هذه الزمن.
وأضــاف الدكتور العلي أن جميع 
الذين يجيبون إجابات صحيحة عن 
األسئلة املوجهة إليهم سيدخلون 
القرعة لتحديد ثالثني فائزا ينالون 
30 ألف دوالر بواقع ألف دوالر لكل 
واحــد منهم إضافة إلــى شهادة فوز 

مقدمة مــن مجلس أمــنــاء اجلــائــزة، 
وسيتم ذلك في حفل رقمي يتم فيه 
تكرمي الفائزين وفق موعد سيحدد 
الحقا، كما ندعو اجلميع الى متابعة 
حــســابــات اجلــائــزة على الشبكات 
االجــتــمــاعــيــة حــيــث ســيــتــم تعميم 
رابــط منصة شفت الكويت وجميع 

تفاصيلها.
اجلدير بالذكر أن هــذه املسابقة 
انطلقت في رحاب جائزة سمو الشيخ 
ــام 2010 على  ســالــم العلي منذ ع
شبكة التواصل االجتماعي )تويتر( 
بالدورة العاشرة )2010( مبناسبة 
احــتــفــاالت الــكــويــت مبـــرور خمسة 
أعـــوام على تــولــي صــاحــب السمو 
أمــيــر الــبــالد الشيخ صــبــاح األحمد 
مقاليد احلكم، ومــرور خمسني عاماً 
على االستقالل، وعشرين عاما على 

التحرير، واحتفال اجلائزة مبرور 
عشرة أعوام على انطالقتها األولى.

بينما انــطــلــقــت هـــذه املسابقة 
ــة  ــادي ـــــدورة احل التثقيفية فــي ال
عشرة )2011( من مسيرة اجلائزة 
ــة الــديــنــيــة  ــاف ــق ــث حتـــت عـــنـــوان )ال
واملعلوماتية(، وفي الــدورة الثانية 
عشرة )2012( طرحت حتت عنوان 
)الثقاقة املعلوماتية( ، وفي الدورة 
الــثــالــثــة عــشــرة )2013( أجــريــت 
نسختها الرابعة حتت عنوان )أمن 
املعلومات( ، كما أجريت في نسختها 
اخلامسة عام )2015( حتت عنوان 
)كويت اإلنسانية( ؛ تقديرا وتكرميا 
واعتزازا مبا حققته دولة الكويت من 
إجنـــازات إنسانية توجت بتسمية 
األمم املتحدة حضرة صاحب السمو 
قائدا للعمل اإلنساني، ودولة الكويت 

مركزا للعمل اإلنساني.
أما النسخة السادسة من مسابقة 
شفت الكويت فقد احتضنها جناح 
اجلائزة في معرض الكويت الدولي 
للكتاب )43( حتت عنوان )الذكاء 
االصطناعي( عام )2018(، وكذلك 
النسخة السابعة من مسابقة شفت 
الكويت احتضنها جناح اجلائزة في 
معرض الكويت الدولي للكتاب )44( 
حتت عنوان )التحوالت التقنية في 

التعليم( في العام املاضي )2019(
ــالل  ــة خ ــق ــاب ــس وقـــدمـــت هــــذه امل
ــز مــاديــة  ــوائ مسيرتها املــعــطــاء ج
تشجيعية، ومازالت مسيرتها طامحة 
إلى مزيد من نشر الثقافة واملعرفة 
والتشجيع على بناء اإلنسان بناء 
علميا رصينا يؤهله للمشاركة في 

عملية البناء احلضاري للمجتمع.

تسخيرًا ملنصاتها الرقمية وتفاعاًل مع اجلائحة العاملية احلالية 

جائزة سالم العلي للمعلوماتية تطلق النسخة الثامنة 
من مسابقة »شفت الكويت« بعنوان »صحتك«

د. عبد الله العلي

5 alwasat.com.kwمحليات

شعار جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

ال���������������ش���������������م���������������ري: »ش��������������ف��������������ت ال�����������ك�����������وي�����������ت« 
م����س����اب����ق����ة ث����ق����اف����ي����ة ت������وع������وي������ة ت���ف���اع���ل���ي���ة 
ح������ق������ق������ت جن����������اح����������ات ت�����ف�����اع�����ل�����ي�����ة واس�������ع�������ة 

ال���ك���وي���ت« إح�����دى أك���ب���ر ال��ف��ع��ال��ي��ات   »ش���ف���ت 
ال���رق���م���ي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ت���وع���وي���ة ان��ط��ل��ق��ت 
وعامليًا وع��رب��ي��ًا  محليًا  اآلالف  تفاعل  وس��ط 

ال����ع����ل����ي: امل����س����اب����ق����ة ش����ف����ت ال����ك����وي����ت ت��ت��م��ي��ز 
ب�������ح�������داث�������ة ت����ص����م����ي����م����ه����ا ع������ب������ر اس������ت������خ������دام 
م���خ���ت���ل���ف األج������ه������زة ال����ذك����ي����ة وال���ت���ق���ل���ي���دي���ة

ف�����ائ�����زًا   30 ل������  مت����ن����ح  دوالر  أل�������ف  ث�����الث�����ون 
ف�����ي امل���س���اب���ق���ة اح����ت����ف����اًء ب���ع���ام���ه���ا ال���ع���ش���ري���ن

خالفت اإلجراءات والتدابير االحترازية 

46 محاًل جتاريًا بلدية الكويت: إغالق 
قبل وخالل عيد األضحى املبارك

إغالق أحد احملالت

»جيبكا«: انخفاض انبعاثات ونفايات قطاع 
35 في املائة رغم زيادة اإلنتاج الكيماويات اخلليجي 

د. عبد الوهاب السعدون
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م. بسام الشمري

حترير مخالفة

عبد الله الشهاب

تتمات

مجلس الوزراء
موضحاً احلقائق والبيانات املتعلقة 
ــي وردت فـــي صحيفة  ــت بـــاحملـــاور ال
االستجواب، واستماعه إلى شرح من وزير 
املالية حول االستجواب املقدم له، مبيناً 
تفاصيل البيانات واملعلومات املتعلقة 
مبــحــاور االســتــجــواب وردوده عليها. 
مؤكداً بأن االستجواب حق دستوري كفله 
الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس 
األمة، وحرصه على مؤازرة كل من نائب 
ــوزراء ووزيــر الداخلية  رئيس مجلس ال
ووزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء، 
وكذلك وزيــر املالية وثقته الكاملة بهما 
ومساندتهما ملواصلة جهودهما املخلصة 

في عملهما الوزاري.
ــد قــــرر مجلس  ــق مـــن جــانــب آخــــر ف
الـــوزراء، بعد متابعته آخــر املستجدات 
على الصعيدين الــعــالجــي والــوقــائــي 
واخلدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود 
مكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد، 

واطالعه على توصيات اللجنة الوزارية 
لــطــوارئ كــورونــا،إلــغــاء قــراري مجلس 
ـــوزراء رقــم )784( املتخذ باجتماعه  ال
االستثنائي رقــم )2020/39( املنعقد 
ــم )883(  بتاريخ 2020/6/18، ورق
املتخذ باجتماعه رقــم )2020/45( 
املنعقد بتاريخ 2020/7/13 بشأن 
الضوابط اخلاصة بتنظيم سفر املواطنني 

إلى اخلارج.
والتعميم على كافة املواطنني الراغبني 
ــى اخلـــارج بــضــرورة تفعيل  بالسفر إل
التأمني الصحي )تأمني السفر( شريطة أن 
يغطي تكاليف العالج باخلارج في حال 

التعرض لإلصابات أو احلوادث.
وأشــار مجلس الــوزراء إلى أنه يتعني 
على املواطن الكويتي القادم إلى البالد من 
 )PCR( أي وجهة تقدمي شهادة فحص
قــبــل 72 ســاعــة كــحــد أقــصــى مــن موعد 
وصولهم إلى دولة الكويت، مع االلتزام 

بتطبيق احلجر املنزلي ملدة )14( يوماً.
وقد أحيط املجلس علماً بتعميم اإلدارة 

العامة للطيران املدني رقم )2020/87( 
بالسماح للمواطنني واملقيمني في البالد 
بالسفر من وإلى دولة الكويت اعتباراً من 
2020/8/1 فيما عدا املقيمني القادمني 
من الدول عالية اخلطورة بتفشي فيروس 
كــورونــا املستجد )كوفيد 19(،وحتى 
إشعار آخر، مع االلتزام بتطبيق احلجر 
املنزلي على كافة القادمني ملدة )14( يوماً.

وأكد بأنه مينع من دخول دولة الكويت 
وحتى إشعار آخر املقيمون من أي جنسية 
ــدول الـــواردة في تعميم  القادمون من ال
اإلدارة العامة للطيران املدني، سواء كان 
القدوم مباشرة منها أو عن طريق دول 
أخرى غير محظورة، ما لم يقيموا خارج 
الـــدول احملــظــورة مــدة )14( يــومــاً على 
األقل، مع التأكيد على ضرورة احلصول 
على شهادة )PCR( لكافة القادمني إلى 
البالد وذلــك بحد أقصى قبل 72 ساعة 
من موعد وصولهم إلــى الكويت، وذلك 
شريطة االلتزام بتطبيق احلجر املنزلي 

على كافة القادمني ملدة )14( يوماً.

تتمات الكويت  وخارج  داخل  أضحية  آالف   4 من  أكثر  وزعت  اخليرية«  »النجاة 


