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مجلس الوزراء: تطبيق القانون دون استثناء 
على جميع المنشآت المخالفة لقانون البيئة

اعتماد زيادات مالية موحدة للخبراء والفتوى 
والتحقيقات والبلدية والعاملين في اإلعالم

تصورات عملية للحقوق المدنية للبدون.. والمستحقون 
للجنس�ية م�ن  أبن�اء الكويتي�ات س�يحصلون عليه�ا

مريم بندق
كشفت مصادر وزارية لـ »األنباء« ان مناقشة قانون اخلصخصة 
في املداولة الثانية ستكون على جدول اعمال جلسة غد االربعاء 
على ان تتم في جلسة اليوم مناقشة التقارير املوجودة على جدول 
االعمال والتي منها اســــتحداث الصندوق الذي اقترحه صاحب 
الســــمو االمير الشيخ صباح االحمد واخلاص بدعم املشروعات 
الصغيرة واملتوســــطة مبيزانية ملياري دوالر تتحمل الكويت 
منها 500 مليون دوالر الى جانب تقرير وزير التجارة والصناعة 

احمد الهارون عن ارتفاع االسعار.
وتعليقــــا على التقرير اكدت مصــــادر مطلعة لـ »األنباء« ان 
التقرير سيؤكد متابعة احلكومة لالسعار املوجودة ضمن اطارها 
الصحيح وليس هناك غالء باملعنى الفاحش وان بعض الســــلع 
التي ارتفعت اسعارها امنا جاء ذلك بناء على ارتفاع االسعار في 

بلد املنشأ، مستبعدة ان تكون هناك اجراءات جديدة.
وعلى صعيد جلســــة مجلس الوزراء التي عقدت مساء امس 
االول قللت مصادر شــــديدة االطالع مــــن اهمية التهديدات التي 
اعلنها ممثلو النقابات العمالية بتنظيم اضراب شامل للوزارات 

واملؤسسات احلكومية.
واضافت املصادر: ان توجه احلكومة هو عدم اخلضوع لهذه 
الطلبات التي بعضها غير مستحق مؤكدة على عدم تعامل احلكومة 

مع مثل هذا االسلوب، وردا على التهديدات بتنظيم اضراب شامل 
للوزارات واملؤسسات احلكومية اوضحت املصادر ان احلكومة 
تــــرى انهم »اذا ارادوا تنظيم اضراب فخلهم يســــوونه« ولدينا 
عمالة بديلة تسد مكانهم. مؤكدة ان ردة فعل احلكومة ازاء ذلك 

لن تكون ايجابية على االطالق.
وحول الزيادات املالية اجلديدة املتوقع اعتمادها، اوضحت 
املصادر انه ســـتكون هناك مزايا ماليـــة موحدة للعاملني في 
ادارة الفتوى والتشـــريع والتحقيقات واخلبراء والقانونيني 
في البلدية اضافة الى العاملـــني في االعالم وقد وافق مجلس 
الوزراء عليها في جلســـته التي عقدت مساء امس االول والتي 
قدم خاللها وزير الداخلية الشـــيخ جابـــر اخلالد تقريرا حول 
املقيمني بصورة غيـــر قانونية )البدون( وملف جتنيس ابناء 
املطلقات واالرامل الكويتيات والذي تضمن تصورات واضحة 
وعملية حول حقوقهم املدنية والتعليمية والصحية والوظيفية 
واكدت املصادر ان املستحقني للجنسية سيحصلون عليها. وقرر 
املجلس احالة مشـــروع قانون االجتار في البشـــر الى مجلس 
االمة ومنح حق الضبطية القضائية للعاملني في الهيئة العامة 
للبيئة وناقش قرارات املجلس االعلى للبيئة بخصوص املصانع 
املخالفة مشـــددا على ضرورة تنفيذ كل القرارات والتوصيات 

الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة اهل الكويت.

»السكنية« أجرت القرعة
على 211 قسيمة في مدينة صباح األحمد

حمد العنزي
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
صباح امس باجراء القرعة على القســـائم 
احلكومية ملشروع مدينة صباح االحمد والتي 

تشتمل على 211 قسيمة مبساحة 600م2.
هذا وقد اعلنت املؤسسة اسماء املواطنني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على اولوية 
الطلب االسكاني والتي وصل التخصيص لها 
حتى تاريخ 1998/9/22 وما قبل بينما وصل 

االحتياط الى تاريخ 2000/11/12.
من جانب آخر دعت املؤسسة املواطنني 

اصحاب الطلبات االسكانية حتى 13 نوفمبر 
1995 والراغبني فـــي احلصول على بيوت 
حكوميـــة بعدد 160 بيتا في مدينة ســـعد 
العبـــداهلل الى مراجعتها للنظر في طلبات 

التخصيص لهم.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي امس انها 
ستبدأ باستقبال املراجعني اعتبارا من الغد، 
مشددة على ضرورة احضارهم املستندات 
الرســـمية اخلاصة بهم الســـيما من اجروا 

معامالت تغيير اسم من الرجال والنساء.
واضافت ان املستندات الرسمية الصحاب 

الطلبات تتمثل في البطاقة املدنية لرب االسرة 
وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث 
من بنك التسليف واالدخار وشهادة سجل 

عقاري حديثة من وزارة العدل.
من جانب آخر تقوم املؤسسة اليوم بتقدمي 
عرض تعريفي عن مشروع املساكن منخفضة 
التكاليف جلميع الشركات املدرجة في سوق 
االوراق املالية للمشاركة في املزايدة العلنية 
على 50% من اسهم الشركة املساهمة العامة 
التي سيتم تأسيسها لتتولى مشروع املساكن 

منخفضة التكاليف.

المجلس أحيط علمًا بمغادرة صاحب السمو إلى الرياض اليوم

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة املجلس

روضان الروضان والشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد الفهد والشيخ د.محمد الصباح خالل االجتماع

البيئة وحمايتها من امللوثات 
واحملافظة على صحة االنسان 
فقد استمع املجلس الى شرح 
مفصل قدمه مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
عرض فيه اخلطوات واالجراءات 
التي مت اتخاذها تنفيذا لقرارات 
املجلس االعلى للبيئة والتي مت 
مبوجبهـــا متديد اغالق بعض 
التي لم تســـتجب  املصانـــع 
ملتطلبات احملافظة على البيئة 
في منطقة الشعيبة الصناعية 
الـــزام بعض املصانع  وكذلك 
باستخدام افضل التقنيات ملنع 
امللوثات وحماية البيئة. كما مت 
االلتزام بتطبيق  التأكيد على 
القانون على جميع املنشـــآت 
املخالفة دون استثناء الى جانب 
العامة  الهيئة  الـــى  التوصية 
للصناعة اليقاف عمل املصانع 
خالل الفترة املسائية. وقد اشاد 
مجلس الوزراء باجلهود التي 
تبذلها الهيئة العامة للبيئة داعيا 
اجلميع للتعاون معها من أجل 
البيئة وحتقيق  احلفاظ على 

مصلحة جميع األطراف.
واعلن وزير الدولة لشؤون 
الـــوزراء روضـــان  مجلـــس 
الروضان في تصريح صحافي 
لـ »كونـــا« ان مجلس الوزراء 
وافق على مشـــروع مرسوم 
مبد عمل الهيئة العامة لتقدير 

التعويضات لسنة اخرى.

االمن القومي اجلنرال جونز والتي 
تناولت العالقات الثنائية الراسخة 
بــــني البلدين الصديقــــني واوجه 
تعزيزهــــا في مختلــــف املجاالت 
الكفيلة بتسريع  الســــبل  وكذلك 
عــــودة الكويتيني الذيــــن مازالوا 
معتقلني في غوانتانامو وتفعيل 
التعاون في مجال استخدام الطاقة 
النووية لالغراض الســــلمية الى 
جانب القضية الفلسطينية ودفع 
جهود احالل السالم العادل والشامل 

والدائم في املنطقة.
وشــــرح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــــر اخلارجية كذلك 
للمجلس فحوى لقائه بالسكرتير 
العــــام لالمم املتحدة بان كي مون 
والذي تناول اجلوانب التطبيقية 

لقرارات مجلس االمن ذات الصلة 
بالكويت والعــــراق وجهود االمم 
املتحدة في دعم مساعي السالم في 
املنطقة. وعلى صعيد آخر عرض 
الشــــيخ د.محمد الصباح نتائج 
زيارته للمملكة املغربية الشقيقة 
ولقائه بامللك محمد السادس حيث 
مت استعراض سبل تدعيم العالقات 
االخوية املتينة القائمة بني قيادتي 
وشعبي البلدين الشقيقني والقضايا 
موضع االهتمام املشــــترك وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية ودعم 
مساعي حتقيق السالم واالستقرار 
في املنطقة على اســــس القرارات 

الدولية الصادرة بهذا الشان.
وفي ضوء االهتمام الكبير الذي 
يوليه مجلس الـــوزراء لقضايا 

الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
االسبوعي مســــاء امس االول في 
قصر بيان برئاســــة سمو رئيس 
مجلس الــــوزراء الشــــيخ ناصر 

احملمد.
واعلن وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي بعد االجتماع 
ان املجلس احيط علما في مستهل 
اعماله مبغادرة صاحب الســــمو 
االميــــر الشــــيخ صبــــاح االحمد 
الى الريــــاض - اململكة العربية 
السعودية الشــــقيقة - حلضور 
اللقاء التشــــاوري )الثاني عشر( 
لقادة دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية حيث سيضم الوفد 

املرافق لسموه كال من:
1 - الشيخ د.محمد الصباح - 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية.
2 - الشيخ احمد الفهد - نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشــــؤون  التنمية ووزير 

االسكان.
3 - الشــــيخ محمد اخلالد - 

رئيس جهاز االمن الوطني.
4 - مصطفى الشمالي - وزير 

املالية.
الديوان  وكبار املسؤولني في 

االميري ووزارة اخلارجية.
ويتطلع املجلــــس بعني الثقة 
والتفــــاؤل لهذا اللقاء االخوي في 
ظل املتغيرات والتداعيات املتسارعة 
العالم مبزيد من  التي يشــــهدها 
الترابط بني دول املجلس والعمل 
نحو دعم وتفعيل مسيرة املجلس 
املباركة وحتقيق خير ومصلحة 

شعوبه.
الروضــــان ان نائب  واضاف 
رئيــــس مجلس الــــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
احاط املجلس بنتائج جولته التي 
شــــملت كال من الواليات املتحدة 
األميركية واململكة املغربية حيث 
اطلع املجلس على فحوى احملادثات 
التي اجراها مع وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون ووزير 
الدفاع روبرت جيتس ومستشار 

الموافقة على تمديد عمل الهيئة العامة لتقدير التعويضات لمدة عام 


