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االحد ٢٣ مايو ٢٠٢١ محليات

األمير: القضية الفلسطينية من أهم ركائز السياسة الكويتية والعربية

نواف األحمد موفور الصحة 
العافية وللشــعب  ومتــام 
الكويتي الشقيق كل التقدم 
واالزدهــار في ظــل القيادة 

احلكيمة لسموه.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اتصــاال هاتفيــا من رئيس 
املكتــب السياســي حلركة 
(حمــاس) إســماعيل هنية 
عبر خالله عن بالغ شــكره 
وتقديــره ملواقــف الكويت 
الراسخة والداعمة للقضية 
الفلســطينية ومناصــرة 
الشــعب الفلســطيني فــي 
الرســمية  مختلف احملافل 
والشــعبية ودعمهــا لكافة 
اجلهود الدولية الستئناف 
عملية الســالم في الشــرق 
األوســط وضمــان التــزام 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بها، متمنيا لسموه موفور 
العافيــة  ودوام  الصحــة 
وللكويت وشعبها الشقيق 

كل التقدم واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لسموه.

هذا وقــد أعرب صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد عــن موقف الكويت 
إلــى  بالوقــوف  الثابــت 
الفلسطيني  جانب الشعب 
مبــا ميكنه مــن إقامة دولة 
فلسطني املستقلة وعاصمتها 
وفقــا  الشــرقية  القــدس 
لقرارات الشــرعية الدولية 
العربية،  الســالم  ومبادرة 
مؤكــدا ســموه أن القضية 
الفلسطينية كانت والزالت 
قضية الكويت األولى وذات 
مكانــة مركزية فــي عاملنا 
العربي واإلسالمي، متمنيا 
سموه للشعب الفلسطيني 
الشقيق كل العزة والنصر 
لتحقيق أمانيه وتطلعاته.

اجلهود الرسمية والشعبية 
للكويت ومناصرتها للحق 
الفلسطيني العادل، متمنيا 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

صاحب السمو أجرى اتصاالً بالرئيس الفلسطيني وأكد ترحيب الكويت باالتفاق الذي مت التوصل إليه لوقف إطالق النار وأعمال العنف في القدس والعدوان اإلسرائيلي على غزة

رئيس املكتب السياسي حلركة (حماس) إسماعيل هنيةالرئيس الفلسطيني محمود عباسصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

أجــرى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اتصاال هاتفيا بأخيه الرئيس 
محمود عباس رئيس دولة 
فلسطني الشقيقة عبر خالله 
سموه عن ترحيب الكويت 
باالتفاق الــذي مت التوصل 
إليــه لوقــف إطــالق النار 
وأعمــال العنف فــي مدينة 
القدس والعدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غزة، مجددا سموه 
التأكيد على موقف الكويت 
ودعمها الثابت والالمحدود 
للقضية الفلسطينية العادلة 
والتــي تعد من أهــم ركائز 
السياسة الكويتية والعربية 
واإلسالمية مع الوقوف الى 
الفلسطيني  جانب الشعب 
الشقيق سعيا لتحقيق كل 
مــا يتطلع إليه مــن أهداف 

شــكره وتقديــره جلهــود 
الكويت قيادة وشعبا والتي 
جتسدت من خالل مواقفها 
التاريخية الراسخة واملساندة 

الفلســطينية  للقضيــة 
الدولية  عبر كافة احملافــل 
والعربية واإلسالمية، معربا 
عن اعتزازه الكبير مبختلف 

متكنه من إقامة دولة فلسطني 
املستقلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية وفقــا لقــرارات 
الشــرعية الدولية ومبادرة 
السالم العربية، مؤكدا سموه 
ان القضية الفلسطينية كانت 
وال زالــت قضيــة الكويت 
األولــى، راجيا ســموه من 
املولى عز وجــل ان يتغمد 
الشــهداء بواســع رحمتــه 
ومغفرتــه وأن ميــن علــى 
الشــفاء  املصابني بســرعة 
والعافية، متمنيا سموه له 
موفــور الصحــة والعافية 
الفلســطيني  وللشــعب 
الشــقيق األمــن والســالم 

والعزة والنصر.
هذا وقــد أعرب الرئيس 
محمود عباس رئيس دولة 
فلســطني الشقيقة عن بالغ 

م.بدر الوقيان

جتديد تعيني الرشيدي نائبًا ملدير عام «االئتمان» 
وتعيني العوضي نائب مدير عام «السكنية»

جتديد تعيني فيصل املتلقم 
وكيًال مساعدًا في «اإلعالم»

هناء البطي مديرًا لوكالة مكافحة 
املنشطات ونادية الشمالي نائبًا

صدر مرســوم رقم ١٢٤ 
لســنة ٢٠٢١ بتجديد تعيني 
نائب مدير عام بنك االئتمان 

الكويتي جاء فيه: 
مادة أولى: يجدد تعيني 
مبارك عايض حباب الرشيدي 
في وظيفــة نائب مدير عام 
بنــك االئتمــان الكويتي - 
بدرجة وكيل وزارة مساعد 
- ملدة اربع سنوات اعتبارا  

من ٢٠١٩/١١/١٣.
مادة ثانيــة: على وزير 
املالية تنفيذ هذا املرســوم 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢١ بتعيني 
نائب مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

مادة أولى: ُتعني أمينة عبدالكرمي عبداملجيد 
العوضي في وظيفة نائب مدير عام املؤسســة 

العامة للرعاية السكنية - بدرجة وكيل وزارة 
مساعد.

مادة ثانية: على وزير الدولة لشؤون االسكان 
والتطوير العمراني تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيني 
وكيل وزارة مساعد في وزارة اإلعالم.

مادة أولى: يجدد تعيني فيصل ليل نهار املتلقم 
- بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة اإلعالم - 

ملدة أربع سنوات اعتبارا من ٢٠٢١/٣/١٠.
مــادة ثانية: على وزير اإلعالم والثقافة تنفيذ 

هذا املرسوم، وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢١ بتعيني 
مدير عام الوكالة الكويتية ملكافحة املنشطات:

مــادة أولى: تعني هناء محمــد عبدالرزاق 
البطــي بوظيفة مدير عــام الوكالة الكويتية 
ملكافحة املنشطات - بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مــادة ثانية: علــى وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب تنفيذ هذا املرســوم، ويعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

كمــا صدر مرســوم رقم ١٢٩ لســنة ٢٠٢١ 

بتعيني نائب مدير عام الوكالة الكويتية ملكافحة 
املنشطات.

مادة أولى: تعني نادية علي خليل الشمالي 
بوظيفة نائــب مدير عام الوكالــة الكويتية 
ملكافحــة املنشــطات - بدرجــة وكيل وزارة 

مساعد.
مــادة ثانية: علــى وزير الدولة لشــؤون 
الشــباب تنفيذ هذا املرســوم، ويعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

أمينة العوضيمبارك عايض الرشيدي

فيصل املتلقم

الوقيان: اعتماد املخطط التنظيمي املعدل للضاحية 
الرابعة في مدينة صباح األحمد السكنية

عادل الشنان

أصدر مدير عام املؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية 
م.بدر الوقيان قرارا بشأن 
التنظيمي  اعتماد املخطط 
 D) املعدل للضاحية الرابعة
ســابقا) في مدينة صباح 
األحمد الســكنية، وتزويد 
البلدية بنسخة أصلــــــية 
التنظيمــي  مــن املخطــط 
املعتـــــــمد من املؤسســة 
البلديــة بإصــدار  لتقــوم 
التراخيص واتخاذ جميع 

اإلجراءات اخلاصة.
ونص القرار على أنه بعد 
االطالع علــى القانون رقم 
(٤٧) لسنة ١٩٩٣ في شأن 
الرعاية السكنية والقوانني 
املعدلة له وعلــى القانون 
رقم (٢٧) لســنة ١٩٩٥ في 
شأن إسهام نشاط القطاع 
اخلاص في تعمير األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة في 
أغراض الرعاية الســكنية 
والقوانني املعدلة له. وعلى 
قرار وزير الدولة لشــئون 
اإلســكان رقم (٥٣) لسنة 
٢٠١٩ بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٩ 
في شأن تشكيل جلنة اعتماد 

 D) للضاحية الرابعة «GN
ســابقا) في مدينة صباح 

األحمد السكنية.
مــادة ثانيــة: يتولــى 
قطاع التخطيط والتصميم 
(إدارة التنسيق والبرامج) 
الكويــت  بلديــة  تزويــد 

العالقة بنسخة من املخطط 
املذكور.

مادة ثالثــة: يعمل بهذا 
القرار من تاريخ صدوره، 
وعلــى كل فيمــا يخصــه 
تنفيذه، وينشر باجلريدة 

الرسمية.

بنسخة أصلية من املخطط 
التنظيمــي املعتمــد مــن 
املؤســــسة لتقوم البلدية 
بإصدار التراخيص واتخاذ 
جميــع اإلجراءات اخلاصة 
بها، وكذلــك تزويد جميع 
الــوزارات واجلهــات ذات 

تزويد البلدية بنسخة أصلية منه لتقوم بإصدار التراخيص واتخاذ اإلجراءات الالزمة

صورة أرشيفية ألحد مخططات مدينة صباح األحمد السكنية

املخططات التنظيمية. وعلى 
كتاب رئيس جلنة اعتماد 
التنظيميــة  املخططــات 
ملشــاريع املؤســس رقــم 
(١٦٤٦) بتاريــخ ١٣/ ٠٤/ 
٢٠٢١ بخصــوص موافقــة 
اللجنة على اعتماد املخطط 
التنظيمي املعدل رقم «هـ - 
٠٠٢ - PD - GN» للضاحية 
الرابعة (D سابقا) في مدينة 
الســكنية  صبــاح األحمد 
وبنــاء علــى مــا تقتضيه 
مصلحة العمل حيث تقرر 

التالي: 
اعتمــاد  أولــى:  مــادة 
املخطــط التنظيمي املعدل 
 PD - - رقــم «ه - ٠٠٢

«السكنية» تعتمد املخطط التنظيمي املعّدل
للمحور اخلدمي لقطعتي ٣ و٤ في مدينة جابر األحمد السكنية

عادل الشنان

أصدر مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م. بدر الوقيان قرارا 
باعتماد املخطــط التنظيمي املعدل 
للمحــور اخلدمي (قطعة ٣+٤) في 
مدينة جابر األحمد السكنية، وذلك 
بعد االطالع على القانون رقم (٤٧) 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية 
والقوانني املعدلة له، وعلى القانون 
رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥ في شأن إسهام 

نشــاط القطاع اخلــاص في تعمير 
األراضي الفضاء اململوكة للدولة في 
أغراض الرعاية السكنية، والقوانني 
املعدلــة له وعلى قرار وزير الدولة 
لشــؤون اإلســكان رقم (٥٣) لسنة 
٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٣ في شــأن 
تشــكيل جلنــة اعتمــاد املخططات 
التنظيميــة، وعلــى كتــاب رئيس 
جلنة اعتماد املخططات التنظيمية 
ملشاريع املؤسسة رقم (١٦٤٦) بتاريخ 
١٣/٠٤/٢٠٢١ بخصوص موافقة اللجنة 

على اعتماد املخطط التنظيمي املعدل 
رقم «ط-٠٠٢- PD - GN» للمحور 
اخلدمــي فــي القطــع ٣+٤ مبدينة 
جابر األحمد السكنية وبناء على ما 
تقتضيه مصلحــة العمل، وتضمن 

القرار ما يلي:
٭ مــادة أولــى: اعتمــاد املخطــط 
التنظيمــي املعدل رقــم «ط-٠٠٢- 
PD - GN» للمحور اخلدمي (قطعة 
٣+٤) مبدينة جابر األحمد السكنية.

٭ مادة ثانية: يتولى قطاع التخطيط 

والتصميم (إدارة التنسيق والبرامج) 
تزويد بلدية الكويت بنسخة أصلية 
من املخطــط التنظيمي املعتمد من 
املؤسســة لتقــوم البلديــة بإصدار 
التراخيص واتخاذ جميع اإلجراءات 
اخلاصة بها، وكذلــك تزويد جميع 
الــوزارات واجلهــات ذات العالقــة 

بنسخة من املخطط املذكور.
٭ مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار من 
تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه 
تنفيذه، وينشر باجلريدة الرسمية.

ندعم الشعب الفلسطيني لتحقيق كل ما يتطلع إليه من أهداف متّكنه من إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

الرشيدي لـ «األنباء»: تسّلم أعمال نقل خطوط املياه 
القائمة في مشروع شرق تيماء ٣٠ اجلاري

عادل الشنان

اصدر نائب املدير العام 
لشؤون التنفيذ في املؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية 
م.صالح الرشيدي قرارا رقم 
(٥٠٧) بشــأن تسلم اعمال 
نقل خطــوط املياه القائمة 
(العذبة والقليلة امللوحة) 
و(تركيب اخلطوط اجلديدة 
+ فك اخلطوط القدمية) في 
مشروع شرق تيماء اخلاص 
باملشــمولني بالقانون رقم 
٢٠١٥/٢ (فئة من باع بيته) 
وذلك بعد موافقة املهندس 
املقيم بالعقد مبذكرته رقم 
(٢٠٤-Housing-M) بتاريخ 

على تشكيل جلنة التسلم 
االبتدائي ملعاينة أعمال نقل 
خطوط املياه القائمة (العذبة 
والقليلة امللوحة) (تركيب 
اخلطــوط اجلديــدة + فك 
اخلطوط القدمية) مبوجب 
املعاينــة املوقعيــة بنفس 
اخلصــوص، وبناء على ما 

تقتضيه مصلحة العمل.
وقرر الرشيدي تشكيل 
جلنــة التســلم االبتدائــي 
ملعاينــة األعمــال املذكورة 
إدارة  تتكــون مــن مديــر 
مشــاريع املنطقــة الرابعة 
بصفته رئيســا وعضوية 
كل من مدير إدارة التخطيط 
ومدير إدارة التصميم ومدير 

باملعاينة املوقعية لألعمال 
املشار إليها أعاله، بغرض 
التســلم االبتدائــي وترفع 
اللجنــة توصياتها لنائب 
املدير العام لشؤون التنفيذ 
التخاذ اجــراءات االعتماد 
ويخطــر املتعهــد كتابيــا 
مبوعد خــروج اللجنة كما 
للجنة احلق في االستعانة 
مبــن تــراه مــن العاملــني 
باملؤسســة إلمتام أعمالها 
ويجب التوقيع على محضر 
املعاينة من األعضاء مباشرة 
وعلى إدارة اخلدمات (قسم 
اخلدمات املساندة) تسهيل 
مهمــة انتقــال اللجنة إلى 

موقع املشروع.

إدارة ضبط اجلودة ومدير 
العامــة  العالقــات  إدارة 
واإلعــالم ومراقب األعمال 
الكهربائيــة وامليكانيكيــة 
بــإدارة مشــاريع املنطقــة 
األولى وزارة األشغال العامة 
وزارة الكهرباء واملاء والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
وممثل املهندس للمشروع، 
كما تدعى اللجنة لالجتماع 
مبكتــب املؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية (إدارة 
مشــاريع املنطقة األولى) 
الكائنة مبشروع شرق تيماء 
في متام الساعة التاسعة من 
صباح يوم اإلثنني املوافق 
٣١/٠٥/٢٠٢١، وذلــك للقيام 

صالح الرشيدي

٠٥/٠٥/٢٠٢١ وموافقة مدير 
املنطقــة  مشــاريع  إدارة 
األولى مبذكرته رقم (١/ ١٠ 
- ٤٨٧) بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢١ 

توّجه لدمج قطاعي النقل والتحكم بـ «الكهرباء»:
توزيع إدارات واستغناء عن مسميات وحوافز جاذبة

دارين العلي

كشفت مصادر مطلعة 
فــي وزارة واملاء والطاقة 
املتجددة عن توجه الوزارة 
لدمج قطاعي شبكات النقل 
الكهربائية مع قطاع املراقبة 
والتحكــم بعــد تكليــف 
الوكيل املســاعد لشبكات 
النقــل م.مطلــق العتيبي 

بإدارة كال القطاعني.
لـــ  وقالــت املصــادر 
«األنباء» ان املوافقة على 

الدمج من قبل ديوان اخلدمة متت منذ اكثر 
من ١٠ سنوات إال انه مت جتميدها لعدة أسباب 
إداريــة. وأوضحت املصــادر انه في حال مت 
دمج القطاعني فســيتم االســتغناء عن عدد 
من اإلدارات واملسميات، وكذلك دمج بعض 
اإلدارات فيما بينها وفقا ملا يتطلبه سير العمل.
ولفتت املصادر إلى انه سيتم اتخاذ عدة 
إجــراءات من شــأنها ان جتعل مــن القطاع 
محفــزا للعمالــة الوطنيــة، اذ يعتبر قطاع 

التحكــم جهة طاردة نظــرا لغياب احلوافز 
والعالوات املتوافرة في القطاعات األخرى.

ولفتت املصادر إلى ان القطاع سيحمل اسم 
قطاع شبكات النقل والتحكم وسيتم توزيع 
اإلدارات مبا يخدم تقليل الدورة املســتندية 
وحســن سير العمل. وأشارت الى ان جميع 
اإلجــراءات التي ســيتم اتخاذها في حال مت 
الدمج ســواء على الصعيد اإلداري او الفني 

تهدف لتحقيق املرجو من هذا الدمج.

مبنى وزارة الكهرباء واملاء


