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اجلمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

السبيعي: التجربة السعودية مهمة ورائدة 
في تطبيق حساب الضمان االجتماعي

الرياض - كونا: أكد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية باإلنابة مســلم السبيعي أهمية 
تبــادل اخلبرات في مجال املوارد البشــرية 
واالطالع على البرامج واملشــاريع الناجحة 
واالستفادة من التجارب لتطويرها وحتسني 
األداء. وأثنــى فــي تصريح لـــ «كونا» على 
التجربة السعودية في هذا املجال بعد زيارته 
والوفــد املرافق لــه وزارة املوارد البشــرية 

والتنمية االجتماعية السعودية. 
ووصف الســبيعي التجربة الســعودية 
باملهمة والرائدة في تطبيق حساب الضمان 
االجتماعي وحساب املواطن منذ بداية طرح 

فكرة املشروع وحتى متام تنفيذه.
وأشار الى أن وكيل وزارة املوارد البشرية 
والتنميــة االجتماعيــة للتمكــني والضمان 
االجتماعي السعودي سلطان اجلريس قدم 
للوفد شرحا وافيا وشامال جلميع مراحل اعداد 
وتنفيذ هذا املشروع. وقال السبيعي: اطلعنا 

خالل الزيارة على أهم التحديات التي واجهتهم 
في تنفيذ البرنامــج، وكذلك ما قاموا به من 
حلول ملعاجلة املعوقات واملشكالت، الفتا الى 
ان الوفد قام أيضا بزيارة ملقر برنامج حساب 
املواطن لالطالع على هذه التجربة واالستفادة 

من اخلبرات السعودية في هذا املجال.
وأكد أن «مثل هذه الزيارات مهمة جدا لكي 
يتم البناء والعمل من حيث وصل اليه األشقاء 
في اململكة واالستفادة من هذه التجارب في 
تقدمي اخلدمات وحتســني جــودة العمل في 
الــوزارة للوصول الى أمثــل الطرق لتقدمي 

خدماتها للمستفيدين».
وأعــرب الســبيعي عن «خالص الشــكر 
والتقدير الى حكومة خادم احلرمني الشريفني 
ممثلة بــوزارة املــوارد البشــرية والتنمية 
االجتماعية على حسن االستقبال واحلفاوة 
والوفادة وتقدميهم كل ما يهمنا من معلومات 

تفيدنا في عملنا بكل رحابة».

أكد أن تبادل اخلبرات في مجال املوارد البشرية يُسهم في حتسني األداء

وفد وزارة الشؤون خالل زيارته لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودية

طالل الفصام: على املجتمع الدولي حث إسرائيل 
على االنضمام ملعاهدة عدم االنتشار وإخضاع منشآتها للتفتيش

ڤيينــا - (كونا): شــددت 
الكويت علــى أهمية معاهدة 
عدم االنتشار وتعميم تطبيق 
نظام الضمانات التابع للوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية على 
جميــع األنشــطة واملنشــآت 
النوويــة في منطقة الشــرق 
األوســط باعتبار ان «الوكالة 
هي اجلهة املختصة والقادرة 
على التأكد من سلمية البرامج 

النووية».
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
سفيرنا لدى النمسا وممثلها 
الدائم لدى املنظمات الدولية في 
ڤيينا طالل الفصام أمام الدورة 
السادسة والســتني للمؤمتر 
العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية املنعقــدة حاليا خالل 
مناقشة بند (القدرات النووية 

اإلسرائيلية).
الفصــام  الســفير  وقــال 
ان موقــف الكويــت يأتي من 
منطلق ان «االلتزام مبعاهدة 
عدم االنتشار والسعي إلنشاء 
منطقــة خالية من األســلحة 
النووية في الشــرق األوسط 
لهما تأثير مباشر على استقرار 
املنطقة ويسهمان في تعزيز 

األمن والسلم الدوليني».
وأضــاف ان تقارير املدير 
العام ذات الصلة بهذا املوضوع 

وفي تطبيق نظام الضمانات 
الشاملة نســتغرب استمرار 
غض النظر عن جميع اجلوانب 
املتعلقــة بالقــدرات النووية 
اإلســرائيلية واملخاطــر التي 

متثلها».
وأعرب عن اسفه الستمرار 
إسرائيل في رفض أي مبادرات 
أو اتخــاذ أي خطــوات جدية 
نحو متكني الوكالة من تطبيق 
الضمانات الشاملة في الشرق 
األوســط او في سبيل إنشاء 
منطقــة خالية من األســلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل 
رغم امتالكهــا لبرامج نووية 
تهدد أمن وأمان املنطقة وهو 
ما يزيد من حالة التوتر القائمة 

مخرجات ختامية.
وأشــار إلى اجلهــود التي 
تقــوم بهــا الــدول العربيــة 
نحو إنشاء منطقة خالية من 
األســلحة النوويــة وغيرهــا 
من أسلحة الدمار الشامل في 
الشرق األوسط والتي توجت 
باعتماد اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة املقرر رقم ٧٣/٥٤٦ بعقد 
مؤمتر إلنشاء املنطقة اخلالية 
من األسلحة النووية وغيرها 
من أسلحة الدمار الشامل في 
الشرق األوسط ليكون مسارا 
موازيــا وليس بديــال لنتائج 
مؤمتر املراجعة في عام ٢٠١٠.
الفصــام  الســفير  وقــال 
ان الكويــت بصفتهــا رئيس 
الدورة احلالية للمؤمتر تؤكد 
حرصهــا التام على العمل مع 
الدول املعنية لتحقيق غايات 
املؤمتر وبلوغ أهدافه، . ودعا 
السفير الفصام في ختام كلمته 
املجتمع الدولي الى االضطالع 
مبســؤولياته وحث إسرائيل 
على االنضمــام ملعاهدة عدم 
االنتشــار وإخضاع منشآتها 
كافة لنظام الضمانات الشامل. 
كمــا طالــب بإبقــاء موضوع 
القدرات النووية اإلسرائيلية 
قيد النقاش ضمن أجهزة صنع 

السياسات في الوكالة.

ويتعارض بشــكل صارخ مع 
عدد كبير من القرارات الدولية 

في مختلف احملافل الدولية.
وشــدد الســفير الفصــام 
علــى أهميــة حتقيــق تقــدم 
ملموس فيمــا يتعلق بتنفيذ 
القرار ١٩٩٥ اخلاص بالشرق 
األوســط والذي يعتبر جزءا 
من صفقــة التمديد الالنهائي 
ملعاهــدة عدم االنتشــار فيما 
أكد متسك الكويت مبخرجات 
املراجعة للمعاهدة  مؤمترات 
لألعوام ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠١٠.

وفي هذا الصدد، أعرب عن 
أسفه من عدم متكن مؤمتري 
املراجعة األخيرين في العامني 
٢٠١٥ و٢٠٢٢ من التوافق على 

في كلمة ألقاها أمام الدورة السادسة والستني للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

السفير طالل الفصام يلقي كلمة الكويت

توضح في الفقرة الرابعة عاما 
بعــد آخــر ان «جميــع الدول 
في منطقة الشــرق األوســط 
باستثناء إسرائيل أطراف في 
معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النوويــة» وأنها قــد تعهدت 
جميعها باســتثناء إسرائيل 
كذلك «بقبول ضمانات الوكالة 

الشاملة».
وقال السفير طالل الفصام: 
«انــه في خضــم ما تشــهده 
املناقشــات في الوكالة والتي 
تركز على أهمية تعزيز بيئة 
اآلمن واألمان النووي وتقوية 
كافــة اجلوانــب املتعلقة بها 
وأهمية تعزيــز قدرة الوكالة 
على القيام بدورها في التحقق 

مسؤولو جلان شعبية لـ «األنباء»: تنازل «الدفاع» عن األراضي غير املستغلة  
لصالح «الرعاية السكنية» إلنشاء مناطق جديدة يلبي احتياجات األسر

في البدايــة، قال رئيس 
التنمويــة م.خالد  اجلماعة 
العتيبــي إن حتريــر مزيد 
من األراضي أمر من شــأنه 
أن يخــدم أصحاب الطلبات 
القدمية، خصوصا إذا كانت 
هذه األراضي تقع بالقرب من 
املناطق احلضرية مثل جنوب 
القيروان ومنتزه أبوحليفة 
وغــرب هديــة والصليبية 
الزراعيــة وأرض املعســكر 
وغيرهــا مــن األراضي غير 

املستفاد منها حاليا.
وأضاف العتيبي ان ذلك 
سيســهم فــي حل مشــكلة 
انتظــار أصحــاب الطلبات 
القدمية والذين يعانون بشكل 
يومــي وذلك بســبب زيادة 
عدد أفراد أســرهم وارتفاع 
اإليجارات األمر الذي يضاعف 
مسؤولية املسؤولني جتاههم.
وطالب العتيبي اجلهات 
املعنية بالتعامل مع املشكلة 
اإلســكانية بشــكل عاجــل 
وحتويل األراضي بأســرع 
وقت ممكن إلى قسائم سكنية 
تلبي احتياجات هذه األسر.
رصدنــا  قائــال:  وزاد 
مؤخرا توجها جادا للقيادة 
السياســية فــي اإلســهام 

مزيد من املبانــي منخفضة 
التكاليف.

وفي الســياق ذاتــه، أفاد 
رئيــس جلنة أهالــي مدينة 
جنوب صباح األحمد السكنية 
علي عبداهللا، ان التنازل عن 
موقع معسكر لواء اجلنوب في 
غرب صباح األحمد السكنية 
مبادرة طيبة من قبل مجلس 
الوزراء وكذلك وزارة الدفاع، 
مشيرا الى أن ذلك من شأنه أن 
يعمل على زيادة عدد سكان 

املناطق اجلنوبية.
وأعرب عبداهللا عن أمله 
في سرعة تنفيذ ما تطرق اليه 
مجلس الوزراء خالل اجتماعه 
فيمــا يخــص التنــازل عن 
موقع معسكر لواء اجلنوب 

والقريبة أصبحت مزدحمة.
ولفت الى أن مدينة املطالع 
الســكنية ميكــن أن تكــون 
محافظة سابعة حتوي العديد 
مــن اخلدمــات واجلامعــات 
واملستشفيات وجميع املباني 
احلكومية واملوالت التجارية 
وغيرهــا من اخلدمــات التي 
يحتاج اليها املواطن خاصة 
في ظل زيادة سكان الكويت 

خالل السنوات املقبلة.
عــن  عبــداهللا  وأعــرب 
تفاؤله باحلكومــة اجلديدة 
بقيادة سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح من خالل التحركات 
اإليجابيــة االخيــرة حلــل 

القضية اإلسكانية.

شأنه أن يسهم في تقليل عدد 
الطلبات اإلسكانية.

ولفت الى أهمية ما صرحت 
به املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية مؤخرا فيما يخص 
التزامها بتوزيع ١٢ ألف وحدة 
سكنية، كذلك مقترح املجلس 
البلدي بتشكيل جلنة لتحرير 
األراضي من شــأنه أيضا أن 
يعمل على اســتقرار األســر 
الكويتيــة، وينعكس إيجابا 
على االقتصــاد الوطني من 
خالل تشغيل شركات املقاوالت 
واأليدي العاملة وفتح فرص 

وظائف للمواطنني.
وأعــرب الدوســري عــن 
شكره لرئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح، ووزير الدفاع 
الداخليــة بالوكالة  ووزيــر 
الشــيخ طــالل اخلالــد لهذه 
املبــادرة الطيبــة التي القت 
اإلشــادة من قبــل كثير من 

املواطنني.
وزاد قائال: ال ننسى دور 
بلديــة الكويــت فــي حترير 
األراضي وتسليمها للرعاية 
السكنية لتسليمها ملستحقيها. 
بدوره، قال الناطق الرسمي 
باســم جلنة أهالــي املطالع 

بحلحلة هذا امللف الشائك. 
مــن جانبه، أفــاد رئيس 
جلنة أهالــي مدينة املطالع 
خالــد العنــزي، ان تنــازل 
وزارة الدفــاع للمرة الثانية 
عن أراض القى إشادة كبيرة 
من قبل الكثير من املواطنني، 
مشيرا الى أن ذلك من شأنه 
ان ينعش سوق األراضي بـ 

٤ آالف وحدة سكنية.
وأضاف العنزي ان حترير 
األراضي أمر مهم، خاصة أنها 
سيســتفيد منها املواطنون 
الذين يستحقونها وينتظرون 
دورهم في الســكن اخلاص 
الذي طال انتظاره، مشيرا الى 
أن األراضي التي تنازلت عنها 
وزارة الدفاع ليست كافية في 
ظل زيادة الطلبات اإلسكانية 
الى ١٢٠ أو ١٣٠ ألف طلب، وان 
توفير األراضي سيحل هذه 
املشــكلة خاصة ان الكويت 
دولة غنية وتستطيع التعاقد 
مع شــركات محلية وعاملية 
لتنفيذ البنى التحتية للمدن 

اجلديدة.
وزاد قائــال: لدينا أراض 
في جنوب القيروان وارض 
املعســكرات فــي اجلهــراء 
والوفــرة البــد مــن توزيع 

املواقع احملددة  وتخصيص 
وحصــر األراضــي الفضــاء 
للمشاريع السكنية، وان تكون 
هناك بدائل سكنية متنوعة 
الى  للمواطنــني، باالضافــة 
التعاون مع القطاع اخلاص 
أو  األجنبيــة  والشــركات 
املطورين العقاريني لسرعة 

اجناز هذه املشاريع.
واقترح عبداهللا بإنشــاء 
محافظة جديدة ســابعة في 
املنطقة اجلنوبية من البالد 
لتخدم عــدة مناطــق ومدن 
جديدة خالل السنوات املقبلة، 
مشــيرا الــى أن إنشــاء مدن 
جديدة في املناطق اجلنوبية، 
وكذلك الشمالية مطلب مهم 
خاصــة ان املناطق الداخلية 

بدوره، قال رئيس جلنة 
أهالي املطالع سباع الدوسري 
إن القضيــة اإلســكانية في 
الكويت تعد من أهم القضايا، 
مشيرا الى أن حترير األراضي 
وتسليمها للرعاية السكنية 
ومستحقي الرعاية السكنية 
مــن شــأنه أن يعمــل علــى 
االستقرار األسري للمواطنني.

وأضاف الدوسري انه من 
خالل توجيهات رئيس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح، وكذلك النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
الشيخ طالل اخلالد، بالتنازل 
عن أراضي معسكر اجلهراء 
واملنطقة الواقعة جنوب غرب 
صباح األحمد الســكنية من 

السكنية ياســر املاجدي إن 
التنــازل عن موقع معســكر 
لواء اجلنوب في غرب صباح 
األحمد الســكنية وما تطرق 
اليــه مجلس الــوزراء خالل 
الفترة األخيــرة هي مبادرة 
جيدة خاصة أن هذه األراضي 
كانت غير مستغلة، وأن ذلك 
يشــير الــى توجــه مجلس 
الــوزراء لتوزيــع األراضي 
واالجتاه نحو املسار الصحيح 
كما كنا نطالب بذلك مؤخرا.
ان  املاجــدي  وأضــاف 
مجلس الوزراء التمس رسالة 
املواطنني، وهي مبادرة طيبة 
من احلكومة إلصالح املسار، 
معربا عن أمله ان يتم توزيع 
مزيد من األراضي كل ســنة، 
خاصة أن املؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية صرحت 
مؤخرا بأنها ملتزمة بتوزيع 

١٢ ألف قسيمة للمواطنني.
وأشار الى أن هناك كثيرا 
مــن األراضي الفضــاء منها 
غرب هدية ومنتزه ابوحليفة 
والعديد من املناطق االخرى، 
وان حترير مزيد من األراضي 
مطلــب مهــم في ظــل زيادة 
التعداد السكاني للبالد ومع 

زيادة الطلبات اإلسكانية.

عاطف رمضان

أشاد عدد من مسؤولي اللجان الشعبية باهتمام مجلس الوزراء بالرعاية السكنية وما مت خالل انعقاد جلساته من موافقة 
وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، على التنازل عن موقع معسكر لواء اجلنوب بغرب مدينة صباح 
األحمد السكنية لصالح املؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو التنازل الثاني من قبل «الدفاع» للرعاية السكنية. وأضافوا 
في تصريحات متفرقة لـ «األنباء» أن هناك توجها جادا من احلكومة لإلسهام في حل املشكلة اإلسكانية، مشيدين 
كذلك بقرارات مجلس الوزراء بتكليف بلدية الكويت باتخاذ إجراءات لتخصيص املواقع احملددة في التقرير املعد 
من قبل جلنة حصر األراضي للمشاريع السكنية في املنطقة احلضرية. ولفت البعض الى أن حترير األراضي يسهم في 
حل مشــكلة انتظار أصحاب الطلبات القدمية، وان تنازل «الدفاع» عن هذه األراضي من شأنه انعاش سوق األراضي. 
واقترح البعض انشاء محافظة جديدة سابعة في املنطقة اجلنوبية من البالد، خاصة ان املناطق الداخلية أصبحت 
مزدحمة وان ذلك من شــأنه أن يعمل على االستقرار االسري للمواطنني، وينعكس إيجابا على االقتصاد الوطني من 

خالل تشغيل شركات املقاوالت واأليدي العاملة وفتح فرص وظائف للمواطنني. وفيما يلي التفاصيل:

أكدوا أنهم ملسوا توجهاً جاداً من احلكومة لإلسهام في حل املشكلة اإلسكانية وثمنوا موقف الوزير طالل اخلالد ووزارة الدفاع

علي عبداهللام.خالد العتيبي ياسر املاجديسباع الدوسريخالد العنزي

انشاء القسائم السكنية في مشروع مدينة املطالع السكنية جانب من املشاريع اخلدمية ضمن اعمال البناء واالنشاء في مشروع مدينة املطالع السكنية

العتيبي: إجراءات «الدفاع» تسهم في حل مشكلة انتظار أصحاب الطلبات القدمية
العنزي: تنازل «الدفاع» عن أراض ينعش سوق اإلعمار بـ ٤ آالف وحدة سكنية

عبداهللا: إنشاء محافظة سابعة باملنطقة اجلنوبية يساعد على حل املشكلة اإلسكانية
الدوسري: القضية اإلسكانية من أهم القضايا وتوفير األراضي من شأنه العمل على االستقرار األسري 
املاجدي: التنازل عن موقع معسكر لواء اجلنوب في «غرب صباح األحمد السكنية» مبادرة جيدة


