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مجلس الوزراء: رفض تخفيض الدوام.. وإغالق التكييف قبل ساعة من نهايته
»األنباء« تنفرد بنشر خطة ترشيد الكهرباء على مستوى الدولة

1الوزراء د.محمد العفاسي ود.محمد البصيري واحمد الهارون وروضان الروضان خالل اجللسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة املجلس

المحمد استقبل الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة  العفاسي: رفع اسم الكويت من الئحة
الدول األقل التزاما بمعايير العمل إنجاز

اعتبر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي رفع اس��م الكويت من الالئحة اخلاصة 
ملنظمة العمل الدولية التي صنفتها من الدول االقل 
التزاما مبعايير العمل الدولية بانه »اجناز«. وقال 
العفاسي ل� »كونا« عقب االجتماع االسبوعي ملجلس 
الوزراء ان التقرير ال��ذي قدمه وفد الكويت الى 
مؤمتر منظمة العمل الدولية االخير واحتوى على 
قانوني العمل واملعاقني والقرارات الوزارية اخلاصة 
بتحويل العمالة بدون رغبة الكفيل وحتديد احلد 
االدنى لالجور للعامل وتنظيم ساعات العمل في 
الظروف القاسية »القى قبوال جيدا واستحسانا 

من املشاركني في املؤمتر الذين ميثلون 186 دولة«. 
واضاف العفاس��ي الذي ت��رأس وفد الكويت الى 
املؤمتر الذي اختتم اعماله اخيرا في جنيڤ ان سجل 
الكويت بشأن الدول االقل التزاما مبعايير العمل 
الدولية »اصبح نظيفا«. واكد ان هذا االجناز حتقق 
بفضل توجيهات القيادة السياسية الكويتية احلكيمة 
وبفضل تعاون السلطتني التنفيذية والتشريعية 
والتي اثمرت اصدار التشريعات الالزمة في هذا 
اخلصوص السيما ما يتعلق بقانوني العمل واملعاقني، 
مش��يرا الى االصداء »الطيبة« لهذا االجناز على 

املستويني احمللي والدولي.

تجديد تعيين أعضاء مجلس 
أمناء مكتب اإلنماء االجتماعي

اعلن وزيــر الدولة لشـــــؤون مجــلس 
الوزراء روضان الروضـان ان مجلس الوزراء 
وافق في اجتمــاعه على مشـــروع مرسوم 
بتجديد تعيين اعضاء مجلس امناء مكتب 

االنماء االجتماعي.
الــروضــان لـ »كونا«  وقــال الوزيـــــر 
امس ان اعضاء مجلـس أمناء مكتب االنماء 
االجتمــاعي هم عبـــداهلل غــلوم الصــالح 
وصياح شايع بوشـــيبة ود.خالد حــسين 
العنزي وعمار محمد العجمي ومحــمد ابراهيم 
المعجل وراشـــد علي الردعان وســـليمان 

المنصور.

استقبل سمو رئيس مجلس 
الـــوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
املمثل  الســـيف أمس  في قصر 
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 
اد ملكيـــرت والوفـــد املرافق له 

مبناسبة زيارته للبالد.
املقابلة املستشـــار  حضـــر 
بالديوان األميري محمد أبواحلسن 
ووكيـــل وزارة اخلارجية خالد 
اجلـــاراهلل ومدير ادارة املتابعة 
والتنسيق بوزارة اخلارجية خالد 
املغامس والوكيل املساعد بديوان 
ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء 

الشيخ فهد جابر املبارك.

العمل والعمال فضــــال عن اقرار 
قانون املعاقني ومت اســــتعراض 
النقاط املهمــــة التي تطرقت إليها 
الدول االعضاء لهذه القوانني التي 
رفعت اســــم الكويت من الالئحة 
اخلاصة ملنظمة العمل الدولية كما 
مت التوقيع علــــى اتفاقية جديدة 
مــــع منظمة العمــــل الدولية ملنع 
وجترمي اســــتغالل االطفال على 
ان يتم القضاء على تلك الظاهرة 
في العام 2016. وقال الروضان ان 
مجلس الوزراء اعرب عن تقديره 
للدور االيجابي املهم الذي قام به 
وفد الكويت مبؤسساته املختلفة 
برئاسة وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
في عرض موقــــف الكويت جتاه 
مختلف القضايــــا املطروحة امام 
مؤمتر منظمة العمل الدولية وابراز 
صورة الكويت احلقيقية امام الرأي 
العام الدولي وسعيها الدائم من اجل 
حماية حقوق االنسان كافة واحترام 
كرامته انطالقا من اميانها الصادق 

بتلك القيم واملبادئ.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
االمة واطلــــع بهذا الصــــدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 

اعمال جلسة مجلس االمة.
كمــــا بحث املجلس الشــــؤون 
التقارير  السياســــية في ضــــوء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
الســــاحة السياســــية على  على 

الصعيدين العربي والدولي.
من جانبه، قال وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان ان مجلس 
الوزراء وافق على تشكيل جلنة 
لتطبيق خطوات عملية لترشيد 
الطاقة في املؤسسات احلكومية. 
لـ»كونا«  الشـــريعان  واضـــاف 
عقب االجتماع االسبوعي ملجلس 
الوزراء الليلة املاضية ان اللجنة 
ستكون برئاسته وعضوية ممثلني 
عن جهات حكوميـــة متعددة ال 
تقـــل درجتهم عـــن وكيل وزارة 

مساعد.

وزارة الصحــــة بإغالق التكييف 
في املســــتوصفات الفرعية خالل 
الفترة من الواحدة وحتى الرابعة 
عصرا والتي ال يوجــــد بها دوام 
علــــى أن تقوم وزارة الشــــؤون 
االجتماعية والعمل مبطالبة أفرع 
اجلمعيات التعاونية بوقف أجهزة 
التكييف خالل الفترة ذاتها على ان 
يستمر التيار الكهربائي للثالجات 
والفريزرات حفاظــــا على جودة 

وسالمة األطعمة.
الى ذلك، أكدت مصادر حكومية 
رفيعة لـــــ »األنبــــاء« ان مجلس 
الوزراء لم يناقش في جلسته قضية 
العالوة اخلاصة للعاملني في إدارة 
الفتوى والتشريع والقانونيني في 
البلدية واإلدارة العامة للتحقيقات 
بسبب عدم انتهاء اللجنة املشكلة 
من وزارة املالية وديوان اخلدمة 
املدنية وإدارة الفتوى والتشريع 
من تقريرها املتضمن قيمة وتكلفة 

الزيادة اإلجمالية.
هــــذا، واعتمــــد املجلس خطة 
تعزيــــز الكهرباء للســــنة املالية 
اجلديدة، والتي تتضمن تشغيل 
5 مولدات كهربائية جديدة اضافية 
بقوة 560 ميغاوات إضافة الى مولد 

آخر يوفر 150 ميغاوات.
وكان مجلــــس الــــوزراء عقد 
اجتماعه االسبوعي في قصر بيان 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وقــــال وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان في 
تصريح صحافي عقب االجتماع ان 
املجلس اطلع في مستهل اعماله على 
الرسالتني اللتني تلقاهما صاحب 
السمو االمير من القائد معمر القذافي 

االقتصاديــــة واملاليــــة والنقدية 
واملصرفية التي يشهدها االقتصاد 
الكويتي وذلك وفقا الحدث البيانات 
املتاحة  واالحصاءات والتقديرات 
التي  التطورات واملستجدات  عن 
شهدتها مختلف قطاعات االقتصاد 
الكويتي خالل عام 2008 الذي يعتبر 
نقطة حتول في مسيرة االقتصاد 
الوطني نظرا ملا شهده هذا العام 
من حتديات ذات صلة بتداعيات 
املالية واالقتصادية  تفاقم االزمة 

العاملية.

مالمح أساسية

وقــــال الروضــــان ان التقرير 
احتوى على ستة أجزاء استعرضت 
املالمح االساسية ألداء االقتصاد 
العام للكويت والتطورات النقدية 
الكويت  واملصرفية ونشاط بنك 
املركزي في مجالي السياسة النقدية 
والرقابة املصرفية واملؤشرات املالية 
للجهاز املصرفي واملالي والتطورات 
التجارة  العامة وتطورات  املالية 
اخلارجية وميزان املدفوعات لعام 
2008 واملؤشرات الرئيسية للتداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية. 
ثم احاط وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
املجلس علما بنتائج مشاركته في 
اعمال مؤمتر منظمة العمل الدولية 
والذي عقد في جنيڤ مؤخرا حيث 
قدم وفد الكويت تقريره بشــــأن 
الدولية حيث اثنت  العمل  الئحة 
واشــــادت دول املنظمة بخطوات 
الكويت بالقرارات التي اقرت خالل 
الفترة املاضية وفي مقدمتها قانون 
العمل في القطاع االهلي وقرارات 
وزارية نظمت العالقة بني صاحب 

صاحب السمو االمير من رئيس 
جمهورية تتارستان واملتضمنة 
االشــــادة بالعالقات الطيبة التي 
تربط البلدين الصديقني والرغبة 
في توسيع التعاون مع الكويت كما 
تضمنت دعوة سموه للقيام بزيارة 

رسمية جلمهورية تتارستان.
وذكر ان املجلس استمع الى شرح 
قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حول نتائج 
الزيارة التي قام بها للبالد مؤخرا 
كل من ايلني جونسون سيرليف 
رئيسة جمهورية ليبيريا الصديقة 

نتائج حمــــالت االزالة لإلعالنات 
املخالفة التي نفذتها بلدية الكويت 
بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث 
مت رفــــع وازالة كافــــة االعالنات 
التجارية والصناعية املخالفة في 

جميع محافظات الكويت.
ومن جانب آخر تدارس املجلس 
التقرير االقتصادي لبنك الكويت 
املركزي لعام 2008 وهو االصدار 
السابع والثالثون ضمن سلسلة 
التقارير االقتصادية التي يحرص 
البنك على اعدادها بصفة سنوية 
التطورات واملســــتجدات  ملتابعة 

العربية  الثورة اجلماهيرية  قائد 
الليبية االشتراكية العظمى )رئيس 
القمة العربية الثانية والعشرين( 
واملتضمنتني الدعوة للمشاركة في 
اعمال الدورة االستثنائية ملجلس 
اجلامعة العربية التي ستعقد في 
مدينة سرت يوم التاسع من اكتوبر 
2010 والدعوة للمشاركة في اعمال 
القمة العربية ـ االفريقية الثانية 
التي ستعقد في مدينة سرت في 

العاشر من اكتوبر 2010.
واضاف الروضان ان املجلس 
اطلع ايضا على الرسالة التي تلقاها 

والرئيس د.حارث سياليجيتش 
رئيس البوسنة والهرسك الصديقة 
اللقــــاءات واحملادثات  وفحــــوى 
التي اســــتهدفت تطوير العالقات 
الثنائية القائمة بني الكويت وهذين 
البلدين الصديقني في كافة املجاالت 
وامليادين. وضمــــن اطار متابعة 
املجلس ملا مت اتخاذه من اجراءات 
بشــــأن ظاهرة االعالنات املخالفة 
في شوارع وضواحي الكويت قال 
الروضان ان املجلس اســــتعرض 
العامة للمجلس  مذكرة االمانــــة 
االعلى لشؤون احملافظات بشأن 

مريم بندق
رفض مجلس الوزراء التوصية 
النيابية بتخفيض ساعات الدوام 
في الوزارات واملؤسسات احلكومية 

أثناء فترة الصيف.
وقالــــت مصــــادر وزاريــــة لـ 
»األنباء« ان املجلس ناقش التوصية 
باستفاضة في اجتماع مساء أمس 
األول وقرر رفضها استنادا لعدم 

فاعليتها بشكل مباشر.
انفردت بنشره  وبحســــب ما 
»األنباء« أمس شكل املجلس جلنة 
وزارية برئاسة وزير الكهرباء واملاء 
د.بــــدر الشــــريعان وكلفه بإبالغ 
الوزارات بخطة الترشيد املقترحة 
لبدء تطبيقها. وكشفت املصادر ان 
من أهم املقترحات الواردة في هذه 
اخلطة، الطلب من وزارة التربية 
دراسة إمكانية تعديل القرار رقم 
»1« اخلاص مبواعيد بدء الدراسة 
ونهايتها في املدارس للعام الدراسي 
2011/2010 بحيث تنتهي الدراسة 
في جميع املراحل التعليمية قبل 

بداية شهر يونيو.

إغالق التكييف

الوزيــــر  املجلــــس  وكلــــف 
مــــن جميع  الشــــريعان بالطلب 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 
إغالق التكييف املركزي قبل نهاية 
الدوام بســــاعة كاملة بعد ان أبلغ 
الشريعان املجلس بتطبيق ذلك في 
مبنى وزارة الكهرباء واملاء الذي 
احتفظ بقوة التبريد ولم يتأثر بذلك 
املوظفون على أن يعاد التشغيل 
ليال، الى جانب إطفاء الكهرباء في 
األماكن غير املســــتغلة في أوقات 
الذروة مع إبــــالغ وزارة األوقاف 
بإحاطة املســــؤولني عن املساجد 
باتخاذ وتطبيق خطة للترشيد يتم 
مبوجبها تنظيم الصالة إما في حرم 
املسجد أو في حوش املسجد على 
أن يتم إغالق التكييف في اجلهة 

غير املستغلة.
وبحسب اخلطة أيضا مت إبالغ 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه اد ملكيرت

جمعية م�شرف التعاونية

جمل�س الإدارة
مع اأطيب التمنيات،،

اإعــــالن

تعلن جمعية م�شرف التعاونية عن حاجتها للوظائف التالية:

1 - فني تكييف �شنرتال ووحدات

2 - فني كهرباء

3 - فني �شحي

ال�شئون  )ق�شم  مراجعة  بالعمل  الــراغــبــن  فعلي 

الإدارية( يف اإدارة اجلمعية اأثناء الدوام الر�شمي

من: 8 - 12.30 �شباحًا - 4.30 - 8.30 م�شاًء

غادر البالد صباح امس د.حارث سياليجيتش 
رئيس البوســنة والهرسك الصديقة والوفد 
الرسمي المرافق له بعد زيارة عمل استغرقت 
ثالثة ايـــام اجرى خاللها مباحثات رســـمية 
مع صاحب الســـــمو االمــير الشـــيخ صباح 

االحمد.
وكان في وداعه سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر المحمد ورئيس بعثة الشرف المرافقة 
المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ د.سالم الجابر.
  كما اقام سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمد في ديوان اسرة آل صباح بقصر بيان امس 
االول مأدبة عشاء على شرف رئيس البوسنة 
والهرسك الصديقة د.حارث سياليجيتش والوفد 

المرافق له بمناسبة زيارته للبالد.

 رئيس الوزراء ودع رئيس البوسنة
في ختام زيارته للبالد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مودعا الرئيس البوسني

مطالب�ة »التربي�ة« بتعديل الق�رار رقم »1« لينته�ي العام الدراس�ي 2011/2010 قب�ل يونيو المقبل
إبالغ »الصحة« و»الشؤون« بوقف التكييف في المستوصفات والجمعيات الفرعية من الواحدة وحتى الرابعة عصرًا

الكويت تستضيف االجتماع الوزاري 
الخليجي ال� 21 للجنة التعاون الزراعي غدًا

قالت الهيئة العامة لشــــؤون الزراعة والثروة 
السمكية امس ان الكويت ستترأس االجتماع الوزاري 
الـ 21 للجنة التعاون الزراعي في دول مجلس التعاون 

اخلليجي املقرر في الكويت غدا.
واضافت الهيئة، فــــي بيان صحافي، ان وزراء 
الزراعة ورؤساء الوفود اخلليجية سيبحثون خالل 
االجتماع عددا من البنود، اهمها توحيد الرســــوم 
في الئحتــــي قانوني املبيدات ومحســــنات التربة 
الزراعية وسيناقشــــون موضوع شهادة الصحة 
النباتية اخلليجية املوحدة والغاء رســــوم احلجر 
الزراعي. واوضحت ان البحث سيتناول ايضا مشروع 
برنامــــج تعاوني تقني النشــــاء صندوق ائتماني 
لتلبية احتياجات دول التعاون في مجال مكافحة 
اآلفات وهو مقدم من قبل منظمة االغذية والزراعة 

الدولية )فاو(.
واشــــارت الى ان املجتمعني سيناقشون كذلك 
منوذج الشهادة الصحية املرتبطة بتنقل اخليول 

الرياضية بني دول املجلس فضال عن اهمية الشراء 
اجلماعــــي لالدوية واملواد املســــتخدمة في املجال 
البيطــــري والالئحة التنفيذية لقانون مهنة الطب 
البيطري الى جانب قانون املستحضرات البيطرية 

والئحته التنفيذية.
وافادت بأنه سيتم بحث تقرير الفريق الفني الذي 
زار بعض دول االحتاد االوروبي بشأن رفع احلظر 
عن تصدير احليوانات الــــى دول التعاون اضافة 
الى انشاء صندوق تنمية بحوث الثروة السمكية 

ومشروع املسح الشامل لالسماك القاعية.
وكان وكالء وزارات الزراعــــة باملجلس عقدوا 
اجتماعا حتضيريا في الشــــهر املاضي في الكويت 
وناقشــــوا بنودا ومنها شــــهادة الصحة النباتية 
اخلليجيــــة املوحــــدة وتوصيــــات جلنــــة النظم 
والسياســــات الزراعية مثل توحيد الرســــوم في 
الالئحتني التنفيذيتني لقانوني املبيدات واالسمدة 

والغاء رسوم احلجر الزراعي.


