
محليات
الثالثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢

03

«الدفاع» تتنازل عن املوقع املخصص لها في محافظة اجلهراء لصالح «السكنية»
مجلس الوزراء أحيط بتشكيل الوفد الرسمي املرافق لرئيس الوزراء في زيارته للسعودية ومتثيل صاحب السمو للمشاركة في أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة

تكليف وزير املالية بإحالة تقرير 
متابعة «اخلطة السنوية ٢٣/٢٢» 

عن الربع األول إلى مجلس األمة

تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة مبتابعة القوانني ذات الصلة 

مبكافحة الفساد لسرعة إقرارها

تهنئة امللك تشالز
مبناسبة تنصيبه ملكًا لبريطانيا

ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير 
املقدم من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
بشــأن متابعة اخلطة السنوية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ الربع األول 
للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠، وقرر مجلس الوزراء 
تكليف وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون االقتصادية 

واالستثمار بإحالة التقرير إلى مجلس األمة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع اجلهات ذات الصلة 
لتعزيز حوكمة وفاعلية آليات املتابعة، وحتديث البيانات 

اخلاصة باملشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية.

ناقش مجلس الوزراء توصية جلنة الشؤون القانونية 
برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
ووزير األوقاف والشؤون اإلســالمية املستشار جمال 
اجلالوي بشأن تقرير الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) 
نصف السنوي الثاني ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بشأن نشاطات ذات 
الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات 
والتوصيات واملقترحة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة مبتابعة قوانني ذات الصلة 
مبكافحة الفساد واحملالة إلى مجلس األمة وذلك لسرعة 
إقرارها وحث اجلهات احلكومية املعنية على التعاون مع 
الهيئة العامة ملكافحة الفســاد (نزاهة) لتوفير البيانات 
املطلوبة املتعلقة باملشمولني بأحكام الذمة املالية وحتديثها 
بالسرعة املمكنة. وقرر املجلس رفعه إلى سمو نائب األمير.

تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لصاحب اجلاللة امللك 
تشالز الثالث مبناسبة تنصيبه ملكا لبريطانيا العظمى 
وأيرلندا الشــمالية، متمنيا جلاللته التوفيق والسداد 
وللشعب البريطاني الصديق مزيدا من التطور واالزدهار، 
مشــيدا بالعالقات التاريخية التــي تربط الكويت مع 

اململكة املتحدة.

عقــد مجلــس الــوزراء اجتماعه 
األسبوعي في قصر السيف برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمــد الصباح. وبعد 
االجتماع، صرح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء د.محمد الفارس مبا يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل 
اجتماعــه بتشــكيل الوفد الرســمي 
املرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء 
فــي الزيارة الرســمية إلــى اململكة 
العربيــة الســعودية (جــدة) اليوم 
الثالثــاء ١٣ اجلــاري وكذلــك الوفد 
الرسمي املرافق لسموه لتمثيل صاحب 
السمو للمشاركة في أعمال األسبوع 
رفيع املستوى للدورة الـ ٧٧ للجمعية 
العامــة لألمم املتحدة فــي الواليات 
املتحدة األميركية (نيويورك)، وذلك 
خالل الفترة من ١٥ إلى ٢٤ اجلاري، 
والذي يضم وزير اخلارجية وعددا من 
كبار املسؤولني في ديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء ووزارة اخلارجية.
ومــن منطلق حــرص احلكومة 
واهتمامها بالرعاية السكنية، أحاط 
نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد املجلس علما بتوجيهاته 
وموافقتــه على التنــازل عن املوقع 
املخصص لوزارة الدفاع في محافظة 
اجلهراء لقيادة اإلسناد اإلداري لصالح 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ترجمــة  علــى  اخلالــد  وأكــد 
التوجيهــات من القيادة السياســية 
على ضرورة تكاتف اجلهات احلكومية 
وبذل اجلهود لكل ما من شأنه خدمة 
املواطنني والتي تعتبر من اهتمامات 
احلكومة ومن الثوابت التي تســعى 
لها إليجاد سبل رفاهيتهم، والسيما 

الرعاية السكنية.
وقد عبر مجلس الوزراء عن جزيل 
شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة ولــوزارة الدفاع على هذه 
املبــادرة الكرمية والتــي تؤكد على 
حرصه واهتمامه باملساهمة بتوفير 

الرعاية السكنية للمواطنني.
من جانــب آخر، ناقــش مجلس 
الــوزراء توصية اللجنــة الوزارية 
املشرفة على متابعة تنفيذ املشاريع 
التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد 
بشأن مبادرة بيت التمويل الكويتي 
إلعادة إعمار املواقع املتضررة بحادثة 

احلريق في ســوق املباركية، وقرر 
مجلس الــوزراء املوافقة على طلب 
بلديــة الكويت بشــأن قبول التبرع 
املقدم من بيت التمويل الكويتي إلعادة 
إعمار املواقع املتضــررة من حادثة 

احلريق في سوق املباركية.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم 
الشــكر والتقدير لهذا التبرع الكرمي 
والذي يعكس قيم التكافل والتعاون 
بني املجتمع الكويتي، ويعزز مفهوم 
الــدور االجتماعي املهم الذي يتبناه 
القطاع اخلاص في سبيل دعم جهود 

الدولة بهذا الشأن.
كما اســتعرض مجلــس الوزراء 
توصية جلنة الشــؤون االقتصادية 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير النفط ووزير الدولة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء د.محمــد الفارس 
بشأن دراســة اجلدوى االقتصادية 
والشــكل القانوني لتأسيس شركة 
تابعة ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
إلنتاج وتسويق وبيع منتجات املعهد 
وابتكاراته العلمية والتي من شأنها 
املســاهمة في تعزيز األمن الغذائي 
واملائــي، وخلق فرص عمل وطنية، 
وتنويع االقتصاد بالشراكة مع القطاع 
اخلاص، وقرر مجلس الوزراء املوافقة 

على طلــب معهد الكويــت لألبحاث 
العلمية بتأســيس شــركة مساهمة 
مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد إلنتاج 
وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته 
العلمية، على أن يتم سداد كامل رأس 

مال الشركة من ميزانية املعهد.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية 
اللجنة بشأن الورقة املقدمة من األمانة 
العامة للمجلــس األعلى للتخطيط 
والتنميــة بعنــوان «قياس مؤشــر 
التعافي االقتصادي في الكويت بعد 
كوفيــد-١٩»، والتــي توضــح حملة 
عامة عن املؤشر وأهدافه ومؤشرات 
قياسه، وذلك بالتعاون مع مجموعة 
البنك الدولي، وقرر مجلس الوزراء 
تكليف األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية باالستمرار في 
قياس مؤشــرات التعافي لالقتصاد 
الكويتي، وذلك مبا يسهم في معاجلة 
مواطن اخللل ووضع احللول املناسبة، 
ويعــزز مــن مواجهــة الصدمــات 

االقتصادية في املستقبل.
كما اســتعرض مجلــس الوزراء 
توصية جلنتي الشؤون االقتصادية 
واخلدمات العامة بشأن العرض املقدم 
مــن وزيرة الدولة لشــؤون البلدية 
ووزيرة الدولة لشــؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات ووزيرة الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني 
بالوكالة د.رنا الفارس بشأن مشروع 
تطوير املنطقة االقتصادية الشمالية 
(مدينة احلرير) وآخر املســتجدات 
بهذا الشــأن، وقرر مجلــس الوزراء 
تكليف وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
ووزيرة الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات ووزيرة الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني 
بالوكالة باستكمال اجلهود املبذولة 
واتخاذ اإلجراءات املناسبة التي من 
شأنها تفعيل مشروع تطوير املنطقة 
االقتصادية الشمالية (مدينة احلرير) 
مــن الناحية القانونيــة والتنفيذية 

واإلجرائية.
ثــم اطلــع مجلس الــوزراء على 
توصية جلنة اخلدمات العامة برئاسة 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفارس بشأن التقارير 
الدورية الشهرية املقدمة من الهيئة 
العامة للبيئة بشأن آخر املستجدات 
واإلجراءات املتخذة من قبل اجلهات 
التزامات الكويت  احلكومية لتنفيذ 
ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
لتغير املناخ، والسيما املتعلقة بخفض 

االنبعاثات الكربونية.
كما تابع مجلس الوزراء توصية 
اللجنة بشأن اإلجراءات التي قامت بها 
بلدية الكويت بشأن مبادرة استثمار 
النفايات البلدية الصلبة واالستفادة 
منها وحتويلها إلى وقود جاف يتم 
اســتخدامه في أفران مصانع إنتاج 
اإلسمنت، وقرر مجلس الوزراء تكليف 
البلدية باملضي باســتكمال جهودها 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة املالية، 
والهيئة العامــة للبيئة لالنتهاء من 
اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة والكفيلة 

بتنفيذ وإجناز املشروع.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية 
اللجنة بشــأن طلــب بلدية الكويت 
بشأن قبول التبرع املقدم من «شركة 
أطلس إنترناشيونال العقارية» لتنفيذ 
مبنى مواقف سيارات متعدد األدوار 
بديل ملوقف الســيارات الســطحية 
املتأثــرة مبشــروع تطويــر طريق 
القاهرة بالقطعــة رقم ٢ في منطقة 
حولي، وقرر مجلس الوزراء املوافقة 

على هذا الطلب.
وفــي هــذا الصدد، عبــر مجلس 
الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لهذا 
التبرع الكــرمي، والذي يعزز مفهوم 
الــدور االجتماعي املهم الذي يتبناه 
القطاع اخلاص في سبيل دعم جهود 

الدولة بهذا الشأن.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون 
السياسية في ضوء آخر املستجدات 
الراهنــة علــى الســاحتني العربية 
والدوليــة، وأعرب مجلــس الوزراء 
عن إدانته واستنكاره للتفجير الذي 
استهدف سفارة روســيا االحتادية 
في كابــول والذي أســفر عن وقوع 
عشرات من القتلى واجلرحى بينهم 
أشــخاص من طاقم السفارة، مشددا 
على موقف الكويت املبدئي والثابت 
املناهض للعنــف واإلرهاب، متقدما 
بخالص التعازي وصادق املواســاة 
إلى روسيا االحتادية قيادة وحكومة 
وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنيا 

للمصابني الشفاء العاجل.
كما أعرب املجلس عن استنكاره 
حلادث الطعن الذي حدث في مقاطعة 
ساسكاتوشــان في كندا والذي راح 
ضحيته عدد من القتلى واجلرحى، 
مؤكــدا تضامــن الكويــت مــع كندا 
وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها وسالمة شعبها، 
متقدمــا بخالص التعــازي حلكومة 
وشــعب كندا وإلى أســر الضحايا، 

متمنيا للمصابني بالشفاء العاجل.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس خالل جلسة مجلس الوزراء

قبول تبرع بيت التمويل الكويتي إلعادة إعمار املواقع املتضررة من حريق »املباركية»
تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة ملعهد األبحاث إلنتاج وتسويق وبيع ابتكاراته العلمية
تكليـف وزيـر البلديـة بتفعيـل مشـروع تطويـر املنطقـة االقتصادية الشـمالية
قبول تبرع «أطلس العقارية» لتنفيذ مبنى مواقف بدًال من املتأثر بتطوير طريق القاهرة
تكليف البلدية بإجراءات تنفيذ مبادرة استثمار النفايات الصلبة وحتويلها إلى وقود جاف

العتيبي لـ «األنباء»: جدول زمني 
لطرح عقود أرض  قيادة اإلسناد اإلداري

عاطف رمضان

أشاد رئيس اجلماعة التنموية م.خالد العتيبي، 
فــي تصريح لـ «األنباء»، مببــادرة نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزير الدفاع ووزيــر الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد تنازل وزارة الدفاع 
عن املوقع املخصص لقيادة اإلسناد اإلداري «أرض 
املعســكر» في منطقة اجلهراء لصالح املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية. وأضــاف العتيبي ان 
كثيرا من املواطنني ينتظرون جدوال زمنيا ليوم 
طرح العقود وتوزيعاتها والتأكد من عدم وجود 
عوائــق داخل حدود املنطقــة. ولفت إلى انه من 
الضروري ان يحذو باقي الوزراء حذو وزير الدفاع 
ملا يصب في النهاية لصالح حل املشكلة اإلسكانية 
وان تنال هذه القضية اهتمام القيادة السياسية.

مشيداً مببادرة الوزير اخلالد بالتنازل عنها لـ «السكنية»

م. خالد العتيبي

االحتاد الوطني للموظفني:  وثيقة عمالية لتعديل سلم الرواتب

فتح البدل الداخلي ألهالي خيطان اجلنوبي وأبوحليفة والصباحية
عاطف رمضان

وافق مجلــس الوزراء فــي اجتماعه 
علــى مذكــرة وزيــرة الدولــة لشــؤون 
البلدية ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات ووزيرة الدولة 

لشؤون اإلسكان بالوكالة د.رنا الفارس 
بشــأن فتح البدل الداخلي في مشــروع 
منطقــة خيطــان اجلنوبــي وأبوحليفة 

والصباحية.
ومبوجب هذا املقترح الذي تضمنته 
املذكرة التي رفعتها الوزيرة د.رنا الفارس 

ملجلس الوزراء ســيتاح للمواطنني ممن 
مت تخصيــص قســائم ســكنية لهم في 
مشــروع خيطان اجلنوبــي وأبوحليفة 
والصباحية بالسماح لهم للتبادل داخل 
املنطقة السكنية خالف ما كان عليه الوضع 

السابق الذي مينع ذلك.

أعلن نائب رئيس االحتاد الوطني للموظفني 
د.خالد البــراك أن مجلس إدارة االحتاد عقد 
اجتماعا مت خالله مناقشة العديد من القضايا 
التي تهم موظفي الدولة، وعلى رأسها تعديل 
ســلم الرواتب. وأوضح د.البراك أن مجلس 
إدارة االحتــاد وانطالقــا من قول اهللا تعالى 
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال)، وعمال 
باملادة السابعة من الباب الثاني من دستور 
الكويت «العدل واحلرية واملســاواة دعامات 
املجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بني 
املواطنني»، واملادة ٢٩ التي نصت على «الناس 
سواســية في الكرامة اإلنسانية ومتساوون 
لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة 

ال متييــز بينهم في ذلك بســبب اجلنس أو 
األصــل أو اللغة أو الديــن»، انطالقا من كل 
هذا فقد ارتأى االحتاد تدشــني هذه الوثيقة 
لتحقيق العدل واملواساة بني جميع املوظفني 
كل حسب درجته العلمية وليس حسب اجلهة 

التي يعمل بها.
 وكشــف أن مجلس اإلدارة اعتمد وثيقة 
عمالية مبنزلة «ميثاق وعهد» يتم التنسيق 
بشأنها مع مرشحي مجلس األمة في الدوائر 
اخلمس، يتعهد فيها املوقعون على أنهم في 
حال وصولهم ملجلس األمة تبني ما جاء في 
هــذه الوثيقة والعمل على إنصاف املوظفني 

د.خالد البراكوحتقيق العدل واملساواة بينهم.


