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الثالثاء ٤ اكتوبر ٢٠٢٢ محليات

«الشؤون»: جلنة لفّض املظاريف والبّت في العطاءات 
لفروع التعاونيات املطروحة لالستثمار

بشرى شعبان

التجــارة  أصــدر وزيــر 
والصناعــة ووزير الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد الشريعان قرارا بتشكيل 
جلنة فض املظاريف والبت في 
العطــاءات للفروع املطروحة 
لالســتثمار مــن قبــل الغير 
واجلمعيــات  باالحتــادات 

التعاونية.
وحدد القرار الوزاري رئاسة 
اللجنة في جمال محمد سليمان 
وعضوية رئيس قســم إدارة 
كل من «الدراسات واإلحصاء 
التعاوني، التراخيص وعقود 
إلــى  إضافــة  االســتثمار» 
اختصاصي قانوني وعضوية 
كل مــن عبداهللا جاســم باقر 
وخالــد لطس العازمي وفواز 

الغيــر باجلمعيات التعاونية 
واالحتــادات التعاونيــة بعد 
انتهاء فترة اإلعالن مباشرة، 
ودراســة كل الطلبات املقدمة 
الفروع باالحتادات  الستثمار 
واجلمعيات التعاونية وترسية 
العطــاءات طبقــا للضوابــط 
الواردة في اإلعالن، وذلك في 
حضــور رئيس مجلس إدارة 
اجلمعيــة صاحبة اإلعالن أو 
أي مــن ينوب عنــه مبوجب 
كتاب رسمي من مجلس إدارة 
اجلمعية، ومخاطبة اجلمعية 
بنتائــج الترســية للعطاءات 
الفائزة الســتكمال اإلجراءات 
احملــددة  للضوابــط  طبقــا 
مــن قبــل الــوزارة. وتقــوم 
اللجنة كذلك ببحث ودراســة 
التظلمات املقدمة من املتقدمني 
الســتثمار احملالت املطروحة 

من خالل اجللسة األولى. وفي 
املادة اخلامسة من القرار أوجب 
تقدمي الشــيكات املصدقة من 
قبل املتقدمني لالستثمار باسم 
الشركة أو املؤسسة فقط ويتم 
استبعاد أي شيك ال يثبت أنه 
صادر مــن احلســاب البنكي 
للشركة أو املؤسسة املتقدمة.

فــي حــني حــددت املــادة 
السادسة موعد اجتماع اللجنة 
بأن يكون بدعوة من رئيسها 
أو نائبــه وال يكون اجتماعها 
صحيحــا إال بحضــور أغلب 
اللجنــة  أعضائهــا وتصــدر 
قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات 
حالــة  وفــي  احلاضريــن 
التساوي يرجح اجلانب الذي 
فيه الرئيس وتدون محاضر 
اجتماعات اللجنة وتوقع من 

جميع األعضاء احلاضرين.

القــرارات بشــأنها  وإصــدار 
وفق النظم واللوائح املعمول 
بهــا وتلتــزم بعمــل محضر 
لفــض املظاريف ومحضر في 
حالة التأجيل بحضور ممثل 
اجلمعيــة وإصدار الترســية 
خالل أســبوعني من جلســة 
فض املظاريــف ويتم إخطار 
اجلمعيــة بالترســية بنظام 
ميكنة التعاون ونظام الصادر 
من السجل العام للوزارة وفي 
حالة عــدم البت فــي العطاء 
بجلسة فض املظاريف األولى 
ألي سبب يتم رفع مذكرة الى 
وكيل قطاع التعاون في بيان 
أسباب عدم البت على أن يتم 
القطاع القانوني بأسباب عدم 
البت بعمل اجتماع ثان للبت 
واعالن الفائز بالتزكية، وذلك 
خالل موعد ال يزيد على شهرين 

تقوم ببحث ودراسة التظلمات املقدمة من املتقدمني الستثمار احملالت املطروحة وإصدار القرارات بشأنها

فهد الشريعان

حســني الدويهيس إلى جانب 
عضويــن مــن وزارة املاليــة 
إدارة أمــالك الدولة، وعذاري 
مروح الشمري عضوا مقررا. 
وبحسب القرار تختص اللجنة 
في البت بالعطاءات لألنشطة 
املطروحة لالستثمار من قبل 

إلغاء جميع اللجان وفرق العمل املشّكلة 
مبوجب القرارات اإلدارية في «الشؤون»

بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة مسلم السبيعي تعميما 
إداريا يقضي بإلغاء جميع اللجان وفرق العمل بالوزارة واملشــكلة مبوجب 
القرارات اإلدارية. وأشـــــار التــــــعميم الذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، الى عرض املوضوعات التي تســتدعي تشكيل جلان أو فرق عمل على 
اللجنة الفنية املختصة بالنظر في تشــكيل فــرق العمل واللجان بالوزارة، 
على أن يكون املوضوع مؤيدا باملستندات التي تستدعي ذلك وال يتعارض 

مع اختصاصات الوحدة التنظيمية املقترح تشكيل الفريق أو اللجنة بها.

البرجس اطلع على حركة السير وقت الذروة في جولة جوية

قــام وكيل وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجس، يرافقه وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال الصايغ 
بجولة جوية صباح امس وقت الذروة لالطالع 
علــى حركة الســير علــى الطرق الســريعة 

والفرعية وعدد من املناطق الداخلية.
واطلع الفريق البرجس ايضا خالل اجلولة 
على انتشــار الدوريات الثابتــة واملتحركة 
والتنســيق مــع األجهــزة األمنيــة املعنية، 
لتسهيل حركة السير على املواطنني واملقيمني 
قائدي املركبات. ووجه البرجس بالعمل على 
مســاعدة احلاالت اإلنســانية والتعاون مع 
احلاالت الطارئة وفق ما تقتضيه احلاجة وذلك 

مــن اجل تعزيز روح التعاون بني املواطنني 
ورجال األمن.

وتأتي اجلولة ضمن حرص قيادات وزارة 
الداخلية على تســهيل احلركة املرورية مع 
بداية العام الدراســي اجلديــد بكامل طاقته، 
وبالتعاون مع القوة اجلوية التابعة لوزارة 

الدفاع.
من جانــب أخــر، حــددت االدارة العامة 
للمرور أوقات منع سير الشاحنات من االحد 
الى اخلميس، حيث يحظر ان تســتخدم من 
السادسة والنصف حتى التاسعة ومن الثانية 
عشرة والنصف حتى الثالثة والنصف وايضا 

الطرقات املسموح السير فيها للشاحنات.

وّجه بالعمل على مساعدة احلاالت اإلنسانية والتعاون مع احلاالت الطارئة وفق ما تقتضيه احلاجة

أوقات سير الشاحناتالفريق أنور البرجس يتابع الطرقات ويستمع من اللواء جمال الصايغ إلى جهود حتقيق انسيابية في الطرقات

لقطة من اجلو تظهر االزدحام في احد الطرق الرئيسية

األمير عّزى الرئيس األميركي بضحايا إعصار 
ولي العهد بدأ مشاورات تشكيل احلكومة«إيان» وهّنأ رئيس أملانيا بالعيد الوطني

الســمو  بعث صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس 
جوزيف آر بايدن رئيس 
الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا إعصار 
(إيان) الذي ضرب جنوب 
شــرقي الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة، وأسفر 
عــن ســقوط العديد من 
الضحايا واملصابني وتدمير 
للممتلكات واملرافق العامة، 
راجيا ســموه للمصابني 
سرعة الشــفاء والعافية، 
وأن يتمكن املسؤولون في 
البلد الصديق من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية. 
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 

ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس د.فرانك 
فالتر شــتاينماير رئيــس جمهورية 
أملانيا االحتاديــة الصديقة، عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة 

اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد بقصر 
بيان صباح امس على التوالي 
رئيــس مجلس األمة الســابق 
مرزوق الغامن ورئيس مجلس 
األمة األسبق أحمد السعدون، 
وذلك ضمن إطار املشــاورات 
التقليديــة اجلارية لتشــكيل 

احلكومة اجلديدة. 
إلــى ذلك بعث ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقيــة تعزية إلــى الرئيس 
آر بايــدن رئيــس  جوزيــف 
املتحــدة األميركية  الواليــات 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
بضحايا إعصــار (إيان) الذي 
ضرب جنوب شرقي الواليات 
املتحــدة األميركيــة الصديقة 
وأسفر عن سقوط العديد من 
الضحايــا واملصابــني وتدمير 

للممتلــكات واملرافق العامة، متمنيا ســموه 
للمصابني سرعة الشفاء العاجل.

 كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس د.فرانك 

العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
أملانيا االحتادية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

فالتــر شــتاينماير رئيس جمهوريــة أملانيا 
االحتاديــة الصديقة، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير اخلارجية: مواصلة العمل املشترك
بني الكويت واللجنة الدولية للصليب األحمر

أجرى وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد امــس اتصــاال 
هاتفيا مع رئيسة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، 
التهنئــة  قــدم  حيــث 
مبناسبة تولي ميريانا 
الدولية  اللجنة  رئاسة 

للصليب األحمر.
الشــيخ  وأعــرب 
د.أحمــد ناصــر احملمد 
عــن تطلعــه ملواصلــة 
املسيرة التاريخية للعمل 
القائم  الوثيق  املشترك 

بني الكويــت واللجنة الدولية للصليب 
األحمر السيما عبر احلوار االستراتيجي 

بني الكويت واللجنة الدولية.
واســتذكر أبرز محطات تلك العالقة 
التي امتدت إلــى أكثر من ٣١ عاما، ومن 
أهمها العمل الذي تقوم به اللجنة الدولية 
للصليب األحمر من خالل رئاستها للجنة 
الثالثيــة املعنية مبتابعــة وإنهاء ملف 
األسرى واملفقودين الكويتيني وغيرهم 
من رعايا البلدان األخرى منذ حرب حترير 

الكويت عام ١٩٩١ حتى اآلن.
من جانبها، أشــادت رئيســة اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ميريانــا 
الكويــت  بــدور  إيغــر  ســبولياريتش 
ومساعيها اإلنسانية حول العالم ودعمها 
ومساندتها للشعوب املنكوبة واملتضررة 
وما تضفيه تلك اجلهود على الكويت من 
مكانــة مميزة ومشــهودة على الصعيد 
الدولي كمركز عاملي للعمل اإلنســاني، 
متطلعة للعمل املشترك مع الكويت في 

هذا اإلطار.
هــذا وتتابــع الكويــت بقلــق بالــغ 

أجرى اتصاالً هاتفياً مع رئيسة اللجنة.. والكويت تعلن تضامنها مع إندونيسيا

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

تطبيق نظامي «املساعدات املركزي» 
و«الربط اآللي» مع اجلمعيات واملبرات اخليرية

بشرى شعبان

عقدت وزارة الشؤون ممثلة في 
إدارة اجلمعيــات اخليرية اجتماعا 
مع ممثلي اجلهات العاملة في مجال 
العمــل اخليــري بالبالد ملناقشــة 
القــرار الــوزاري اخلــاص بإصدار 
الئحة املســاعدات املوحــدة ونظام 
ميكنة املســاعدات املركزي اخلاص 

باجلمعيات اخليرية واملبرات. وقالت 
مصادر مطلعة إن الهدف من االجتماع 
هو تطويــر أداء العاملني في مجال 
العمل اخليري، حيث سيجري تدريب 
القائمني على نظام املساعدات املركزي 
اخلاص باجلمعيات اخليرية وكذلك 
القائمون على نظام الربط اآللي بني 
الوزارة واجلمعيات واملبرات متهيدا 

للبدء في تطبيق النظامني.

سموه استقبل الغامن والسعدون وعّزى الرئيس األميركي بضحايا اإلعصار
رئيس الوزراء عّزى الرئيس األميركي 

وهّنأ رئيس أملانيا بالعيد الوطني

الكويت تتابع بقلق تطورات األزمة الروسية - األوكرانية

ميريانا سبولياريتش إيغر

التطورات احلالية في األزمة الروســية 
-األوكرانية املتعلقة بإعالن روسيا ضم 
أراض أوكرانيــة وتشــدد على ضرورة 
احترام سيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها 

ضمن حدودها املعترف بها دوليا.
وجددت وزارة اخلارجية في بيان لها 
امس موقف الكويت الداعي إلى ضرورة 
االلتزام مبيثــاق األمم املتحدة واملبادئ 
الراســخة في القانــون الدولي املنظمة 
للعالقات بني الدول مبا فيها تلك الواردة 
بامليثاق املتعلقة بفض املنازعات الدولية 
الســلمية وانتهاج  الوسائل  باستخدام 

مبدأ احلوار.
إلى ذلك، أعربت وزارة اخلارجية عن 
تضامن الكويت مع جمهورية إندونيسيا 
جراء احلادث الذي أعقب مباراة في كرة 
القدم في محافظة جاوا الشرقية وأسفر 

عن مقتل وإصابة عدد من األشخاص.
وتقدمت الوزارة في بيان لها بتعازي 
ومواســاة الكويت إلى حكومة وشعب 
جمهورية إندونيسيا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الـــوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف 
آر بـــايدن رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
إعصار (إيان) الذي ضرب جنوب شرقي الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة. كما بعث سمو الشيخ أحمد نـــواف 
األحـــمد الـــصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس د.فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية 
أملانيا االحتادية الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

مخالفات احلزام والهاتف بكاميرات السرعة
سعود عبدالعزيز

كشــف مصدر أمني عن أن قطاع املراقبة فــي املرور فعل حترير 
املخالفات املرورية عن طريق كاميرات الســرعة التي ترصد أي قائد 
مركبــة ال يتقيد بارتداء حزام األمان والتحدث بالهاتف النقال خالل 
القيادة. وقال املصدر إن كاميرات املراقبة تقوم برصد السرعة وعدم 
ارتداء حزام األمان واستخدام الهاتف بتعليمات من مدير املرور اللواء 
يوسف اخلدة وجتمع املخالفة بني املخالفات الثالث في وقت واحد.


