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الثالثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

ولي العهد 
استقبل 

صباح اخلالد
اســتقبل ســمو ولي 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمد بقصر بيان صباح 
امس سمو الشيخ صباح 

اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

املستشار أحمد العجيل واملستشار د. عادل بورسلي مع وكالء ومستشاري محكمة التمييز

تكليف البلدية بتسليم «السكنية» 
املواقع احملددة للمشاريع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي 
صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء د. 

محمد الفارس مبا يلي:
من منطلق حرص احلكومة واهتمامها 
بالرعاية السكنية استهل مجلس الوزراء 
أعماله بإحاطة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزيــر الدفاع ووزيــر الداخلية بالوكالة 
الشيخ طالل اخلالد املجلس علما بتوجيهاته 
وموافقته على التنازل عن موقع معسكر 
لواء اجلنوب (غرب مدينة صباح األحمد 
السكنية) البالغ مساحته (٢) كيلومتر طوال 
و(٢) كيلومتر عرضا لصالح املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وهو التنازل الثاني من 
قبل وزارة الدفاع لدعم الرعاية السكنية.

اليــوم الوطنــي للمملكة  ومبناســبة 
العربية السعودية الشقيقة الـ(٩٢) والذي 
صادف يوم اجلمعة املاضية تقدم مجلس 
الــوزراء بخالــص التهانــي والتبريكات 
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة وولي عهده صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان آل 
سعود وللشعب السعودي الشقيق، سائال 
املولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيدا من 

التقدم واالزدهار والرخاء.
ومبناسبة بدء العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

شرح وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمــي د.علي املضف للمجلس 
تفاصيل االستعدادات التي قامت بها وزارة 
التربية الســتقبال العام الدراسي اجلديد 
في جميع احملافظــات، كما أحاط املجلس 
بالترتيبات التي مت إجنازها من قبل اللجان 
املختصة واخلاصة بإعادة تأهيل وصيانة 
وتهيئة املدارس واملرافق وكوادر التعليم 
والكتــب الدراســية متهيدا لبدء املســيرة 
التربوية في املدارس انطالقا من اليوم األول.

ومن جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة الوزارية املشرفة على 
متابعة تنفيذ املشــروعات الكبرى بشأن 
التقرير املعد من قبل جلنة حصر األراضي 
الفضاء اململوكة للدولة الصاحلة للمشاريع 
الســكنية في املنطقة احلضرية (املشكلة 
مبوجب قرار وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
رقــم ٤٩ لســنة ٢٠٢١) األراضي الصاحلة 
للرعاية السكنية واملعوقات التي تواجه كل 
منهــا، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية 

الكويت مبا يلي:
أ ـ اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والكفيلــة 
بتخصيص املواقع احملددة بالتقرير لصالح 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض 
توفير الرعاية السكنية للمواطنني وتسليمها 
إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى 
يتسنى لها القيام باإلجراءات الالزمة لكل 
منهــا وصــوال إلــى مرحلــة توزيعها إلى 

مستحقيها.
بـ  التنسيق مع املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية واجلهات ذات العالقة لوضع اآللية 
املناسبة لتخصيص بعض املواقع لصالح 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض 
توفير الرعاية السكنية للمواطنني وسبل 
تذليل كافة املعوقات التي قد تواجهها املناطق 
املخصصة للرعاية السكنية، على أن تتم 
موافاة مجلس الوزراء بتقرير يتضمن ما 
يتم التوصل إليه بشأن كافة املواقع املذكورة 
أعاله والتوصيات املناسبة بهذا الشأن وذلك 

خالل شهر من تاريخه.

كمــا ناقش مجلــس الــوزراء توصية 
اللجنة بشــأن العرض املقــدم من األمانة 
العامة ملجلس الوزراء (أمانة اللجان) بشأن 
متابعة البرامــج الزمنية املقدمة إليها من 
قبل اجلهات احلكومية واخلاصة باملشاريع 
التابعة لها (مشــروع املدينة الترفيهية ـ 
مشروع حديقة الشعبـ  معاجلة األوضاع 
القائمة بنقعة الشــمالن ـ مشــروع مطار 
الكويت الدولي (T٢) واملشــاريع واملرافق 
ذات الصلةـ  مشروع املدن العمالية بالكويت 
ـ مشروع مدينة الشحن اجلوي في مطار 
الكويت الدوليـ  مشروع الصبية الترفيهي 
ـ مشروع مسار سكة احلديد في الكويت - 
سوق الصفارينـ  مشاريع املدن اإلسكانيةـ  
مشاريع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة 
وحتويل استراحات على الطرق السريعة 
ومراكز خدمة الشــاليهاتـ  إقامة مشاريع 
إنشائية وتطويرية سياحية في جزيرة فيلكا 
«منتجعاتـ  منتزهاتـ  شاليهات»)، وقرر 
مجلــس الوزراء تكليف (اللجنة الوزارية 
املشرفة على متابعة تنفيذ املشاريع التنموية 
الكبرى) باســتكمال جهودها احلثيثة في 
متابعة تنفيذ تلك املشروعات وغيرها من 
املشروعات التنموية الصادرة بشأنها قرارات 

من مجلس الوزراء.
كمــا أحيــط املجلــس علمــا بتوصية 
اللجنة بالتقرير الدوري املقدم من األمانة 
العامــة ملجلــس الــوزراء (فريــق العمل 
الفرعي الفني للدراســات واألعمال الفنية 
ملشروعات االستثمار في جسر الشيخ جابر 
األحمد الصباح) بشأن اإلجراءات املتخذة 
بشــأن املشروع وذلك حتى شهر سبتمبر 
لســنة ٢٠٢٢ وقرر مجلس الوزراء تكليف 
اللجنة مبواصلة اجلهود املبذولة بالتعاون 
والتنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددةـ  وزارة املواصالتـ  بلدية 
الكويتـ  الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
ـ واجلهات التي تراها مناسبة) لالنتهاء من 
تنفيذ األعمال املتعلقة بتهيئة البنية التحتية 
ملواقع االســتثمار في جســر الشيخ جابر 
األحمد الصباح (اجلزيرتني االصطناعيتنيـ  
والضفتني الشمالية واجلنوبية) مبا يضمن 
تلبية االحتياجات األساســية الستيعاب 
األنشطة واملشاريع التي سوف يتم إجنازها 
فــي تلك املواقع من قبل املســتثمرين كما 
قــرر مجلــس الــوزراء تكليف املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية بالتنســيق 
مع األمانــة العامة ملجلس الوزراء (فريق 
العمل الفرعي الفني للدراســات واألعمال 
الفنية ملشروعات االستثمار في جسر الشيخ 
جابر األحمد الصباح) واجلهات التي تراها 
مناسبة الختصار البرنامج الزمني اخلاص 
بدراسة «مشروع االستثمار في مواقع جسر 
الشــيخ جابر األحمد الصبــاح (مبا فيها: 
اجلزيرتــان االصطناعيتــان، والضفتان 
الشمالية واجلنوبية)» وسرعة حتديد مدى 
مالئمته لرؤية املؤسســة وتطلعاتها بهذا 
الشأن وعلى األخص مدى إمكانية مشاركة 
املؤسسة والشركات احلكومية التابعة لها 

باملشروع املشار إليه.
ثــم ناقــش مجلــس الــوزراء توصية 
اللجنة بشــأن مشــروع قانــون باملوافقة 
على اتفاقية بني وزارة الدفاع في الكويت 
ورئاســة مجلس الوزراء إدارة املعلومات 
ألمن اجلمهورية اإليطالية في شأن تبادل 
وحماية املعلومات السرية ومشروع قانون 
باملوافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بني 
حكومة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ 
الكبرى لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 

التهرب املالي.

مجلس الوزراء: حتى يتسنى للمؤسسة القيام باإلجراءات الالزمة 

إسقاط ما تبقى من األقساط على الشهداء 

املوافقة على تبرع البنك الوطني 

بحث مجلس الوزراء توصية جلنة 
الشؤون القانونية بشأن إسقاط ما تبقى 
من األقســاط املســتحقة على الشهداء 
املراد تكرميهم لكل من املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية وبنك االئتمان الكويتي 
وإعادة ما مت ســداده لذويهم بناء على 
طلب مكتب الشهيد. وقرر مجلس الوزراء 

املوافقة على توصية اللجنة.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات بشــأن قبول التبرع املقدم من 
بنــك الكويت الوطني لدعم جهود الدولة 
في خطواتها نحو حتقيق التحول الرقمي.

وقــد عبر مجلس الــوزراء عن عظيم 
الشكر والتقدير لهذا التبرع الكرمي والذي 
يعزز مفهوم الدور الهام الذي يتبناه القطاع 
اخلاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا 

الشأن.

العجيل: حاربت على كل اجلبهات لكي تنهض «التمييز» بدورها
أسامة أبو السعود

أكد رئيــس محكمة التمييز 
املستشار أحمد العجيل أن العدل 
أساس امللك ومعقد رجاء األمة، 
وهــو احلصن احلصني والدرع 
األمينــة للحاكم واحملكوم على 
حد ســواء، وهو طــوق النجاة 
للذود عن احلريات، واملالذ لكل 
من ينشد الوصول إلى حقه، أو 

رفع ظلم حاق به.
وقــال املستشــار العجيــل 
ـ فــي كلمة لــه أمــام اجلمعية 
العامة حملكمة التمييز بحضور 
املستشار نائب رئيس محكمة 
التمييز د.عادل ماجد بورسلي 
ووكالء ومستشــاري احملكمــة 
للنظــر في توزيــع العمل على 
دوائــر احملكمــة،  ان القضــاء 
الكويتي اثبت على مر العصور 
قدرتــه على حمــل األمانة التي 
وسدت إليه، حتى تبوأ مكانته 
في مقدمة األنظمة القضائية في 
الدول العربية، وكان ذلك بفضل 
جهودكم وجهود من سبقكم مبا 
كان له طيب األثر على ما تعيشه 
البــالد من أمن وطمأنينة وثقة 
مطلقة في نيل احلقوق وحماية 
احلريات، فلنحرص دائما على 
قيمنا ومبادئنا العريقة، ليبقى 
قضاؤنــا فــي مكانتــه العليــة 
املرموقــة، ومنزلتــه الرفيعــة 
السامية، ولتكونوا قوامني اهللا 
شــهداء بالقسط، وال يجرمنكم 
شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا 

هو أقرب للتقوى.
كما أهاب املستشار العجيل 
بــوكالء ومستشــاري احملكمة 
إلى سرعة الفصل في الطعون 
وحثهــم على العمل على إجناز 

ما تراكم منها.

املستشــار العجيــل «في ختام 
القضائيــة والتــي  مســيرتي 
قاربت من اخلمسني عاما قضيت 
منها ما يقارب العشــرين عاما 
قاضيا مبحكمة التمييز مختتما 
مسيرتي بها رئيسا لها، وأشهد 
اهللا أننــي راعيــت اهللا فيكــم 
وحرصــت كل احلرص على أن 
أرتقي معكــم بالعمل باحملكمة 
وأن أقدم لكم في حدود املتاح ـ 
كل التسهيالت التي تعينكم على 
أداء مهمتكم السامية على أكمل 
وجه، وقد حاربت في ذلك على 
كل اجلبهات لكي تنهض محكمة 
التمييز بدورها، وإني أقولها اآلن 
وأنا أختم مســيرتي القضائية 
أنني أفخر بكل قضاتها، وأنني 
أرحل عنها وأنا مرتاح الضمير 
مطمئن القلب ملا قدمته، راجيا به 
رضا اهللا عز وجل، وقد حرصت 
كل احلــرص وبقدر املســتطاع 
على توفيــر الراحة لكم وأخذا 
في االعتبار املصلحــة العامة، 
وإني أرجو اهللا أن ينفعني مبا 
قدمت، وأن يوفق الرئيس القادم 

عبداهللا جاسم العبداهللاـ  وكيل 
احملكمــة ـ رئيس املكتب الفني 
وأعضاء املكتب األفاضل، وذلك 
ملا قاموا به من جهد في ســبيل 
فحص طلبــات املراجعني وفي 
إصدار مجلة القضاء والقانون 
بأعدادهــا املختلفــة ومن قبلها 
أعداد مجموعة القواعد القانونية، 
وإصدار املستحدث من املبادئ 
ليكون حتت بصركم كل جديد. 
ووجــه الشــكر أيضا لــكل من 
املستشار عادل عثمان الهويديـ  
وكيل محكمة االستئنافـ  مدير 
نيابة التمييز ـ وأعضائها على 
ما يبذلونه من جهود مشكورة 
في سبيل خدمة العدالة وحسن 
فحص الطعون وإبداء الرأي فيها 
مبا يعني احملكمة على ســرعة 
الفصل ويســهل مهمــة البحث 

عليها.
كمــا شــكر خالــد عبــداهللا 
اخلليفي  مدير إدارة كتاب محكمة 
التمييز علــى متابعته للنظام 
اإلداري باحملكمة مبا يشــهد له 

باالهتمام بحسن سير العمل.

ملا فيه خير للجميع السيما أن 
محكمة التمييز مازالت بحاجة 
إلــى مضاعفــة اجلهــد والعمل 

لتطوير املنظومة القضائية. 
وقد ســجل العجيل الشكر 
والتقدير ملا تقدمه الدولة من دعم 
مادي ومعنوي للقضاء وسدنته، 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 

وسمو ولي عهده األمني 
كما وجه الشكر أيضا لوزارة 
العدل وعلى رأسها وزير العدل 
املستشار جمال اجلالوي على 
جهوده الطيبة ومساعيه لدعم 
القضاء جتاه مســيرة العدالة، 
متمنني له دوام الصحة والعافية، 
والشكر موصول إلى األخ الكرمي 
وكيــل وزارة العــدل والوكالء 

املساعدين وكل العاملني بها.
كما وجه الشكر للمستشار 
د. عادل ماجد بورســليـ  نائب 
رئيس احملكمةـ  لصادق تعاونه 
خالل هذين العامني القضائيني، 
التوفيق والســداد  لــه  متمنيا 
خــالل الفتــرة املقبلــة. وكذلك 
قام بتوجيه الشكر للمستشار 

«أرحل عنها وأنا مرتاح الضمير مطمئن القلب ملا قدمته واحملكمة مازالت بحاجة إلى تطوير املنظومة القضائية»

وأكد على أن املهمة األساسية 
حملكمة التمييز هي مراقبة صحة 
تطبيق القانون ووضع املبادئ 
القانونيــة التــي تســير عليها 

احملاكم في مختلف درجاتها.
وأضاف «وهــي املهمة التي 
جنح القضاء الكويتي في إرسائها 
وتعزيزها وشاركتم بجهودكم 
القيمة في وضــع تلك املبادئ، 
األمر الذي يستدعي أال يتوقف 
ذلــك الرافد وأال يتســرب إليه 
الوهن والضعف مبا يستلزم أن 
ينظر القسم األكبر من الطعون 
في جلسات املرافعة وأال يكون 
إنهاؤهــا في غرفة املشــورة إال 
في أضيق نطاق السيما إن كان 
رأي نيابة التمييز في الطعن هو 
متييزه حتى ال يحرم القضاء من 
املبادئ واالجتهادات القانونية 
اجلديــدة وحتــى نعــزز ثقــة 
املتقاضني في القضاء الكويتي 
وأن طعونهــم أيــا كان القضاء 
فيها قد أوليت حظها من البحث 

والتمحيص».
وفــي ختــام كلمتــه، قــال 

توزيع عمل «التمييز» خالل العام القضائي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة التمييز أمس 
العموميــة لتوزيع  جمعيتهــا 
العمــل في دوائرها خالل العام 

القضائي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وأصدرت اجلمعية قرارات 
عدة، أبرزها تولي الدائرة اإلدارية 
األولى برئاسة املستشار محمد 
الرفاعــي نظر طعــون العقود 
وطلبات إلغاء القرارات اإلدارية، 
والدائرة اإلدارية الثانية برئاسة 
املستشار جمال العنيزي تنظر 
دعاوى شاغلي الوظائف القيادية 
املدنيــني ورواتبهم  واملوظفني 
وطلبات رجال القضاء، والدائرة 
اإلدارية الثالثة برئاســة عادل 

بورسلي لنظر دعاوى التعليم 
واجلنســية والبدون وموظفي 
الهيئات. وجاء تشــكيل دوائر 

احملكمة على النحو التالي:
أوال: الدوائر اجلزائية 

الدائرة اجلزائية األولى

١ـ  املستشار سلطان نوح سلطان 
بورسلي ـ وكيل احملكمة.

٢ ـ املستشار طارق علي فهمي 
سليم.

٣ـ  املستشــار إيهاب علي قطب 
خليف.

٤ ـ املستشار أحمد محمد أحمد 
رضوان احلداد.

٥ ـ املستشار محمد عبدالهادي 
محمود جاد.

٦ـ  املستشار أمين محمد عباس 
أبو علم.

٭ عضو املكتب الفني: القاضي 
مفرح عبدالواحد.

٭ إشــراف: املستشــار إيهــاب 
احللواني.

وتعقــد جلســاتها يومي األحد 
واالثنني من كل أسبوع.

الدائرة اجلزائية الثانية

١ـ  املستشار عبداهللا جاسم محمد 
العبداهللا ـ وكيل احملكمة.

٢ـ  املستشار محمود عبدالرحمن 
محمود عبداهللا.

ـ املستشــار ياســر جميــل   ٣
عبدالعليم محمد أحمد.

٤ ـ املستشار محسن البكري.

٥ ـ املستشــار عالء الدين كمال 
أحمد صالح.

٦ـ  املستشار عماد محمد إبراهيم 
عبداجليد.

٭ عضو املكتب الفني: القاضي 
مفرح عبدالواحد.

٭ إشــراف: املستشــار إيهــاب 
احللواني.

وتعقــد جلســاتها يومي األحد 
واالثنني من كل أسبوع.

الدائرة اجلزائية الثالثة

١ـ  املستشار صالح خليفة جاسم 
املريشد ـ وكيل احملكمة.

٢ ـ املستشار يحيى عبداحلميد 
متولي منصور.

٣ ـ املستشار محمود محمد 

كامل خضر.
٤ـ  املستشار محمد طاهر محمود 

حسن.
٥ـ  املستشار عصام محمد أحمد 

عبدالرحمن.
٦ـ  املستشار إيهاب سعيد أحمد 

البنا.
٭ عضو املكتب الفني: القاضي 

مفرح عبدالواحد.
٭ إشــراف: املستشــار إيهــاب 
احللوانــي. وتعقــد جلســاتها 
يومي األربعــاء واخلميس من 

كل أسبوع.

التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw


