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»الشؤون«: إنشاء الهيئة المستقلةللقوى العاملة في موعده

»األشغال«: التعاقد مع مستشار عالمي
لدراسة تطوير الدائري الرابع

بن نخي: إدخال 130 مشروعًا بالنظام اإللكتروني 
للدفعات الشهرية بتكلفة 100 ألف دينار

فرج ناصر
أعلن الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والتنمية 
محمد بن نخي أنه مت ادخال 130 مش����روعا لوزارة 
األش����غال في النظام اإللكتروني للدفعات الشهرية 
للوزارة املعنية مبشاريع الوزارة التنموية ابتداء من 
مرحلة الدراسة والطرح والترسية. واضاف ان هذا 
النظام يهدف إلعداد الدفعات الشهرية للمقاولني ونظام 
تقييم املقاولني ونظام تأهيل املقاولني االستشاريني 
واعتماد جهاز املقاول وكذل����ك التخلص من العمل 
الورقي وسرعة اصدار الدفعات الشهرية باإلضافة 

الى وجود بنك معلومات لدى الوزارة لكافة العقود 
وكذلك االتفاقيات االستشارية لألعمال املنفذة وبيانات 
عن كافة االجه����زة املعتمدة للمقاولني مثل مهندس 
املش����روع ومهندس املوقع. وأضاف ان هذا النظام 
سيعمل به في كافة قطاعات وإدارات الوزارة املختلفة 
وس����يتم إلغاء النظام القدمي. واوضح ان كلفة هذا 
النظ����ام تبلغ نحو 100 الف دينار، مش����يرا الى انه 
سيسهل عملية الصرف للمقاولني والشركات التي 
تقوم بتنفيذ مشاريع الوزارة للقضاء على ظاهرة 
تأخير املستحقات املالية اخلاصة بهؤالء املقاولني.

أكد وكيل وزارة األش���غال 
العام���ة عبدالعزيز الكليب في 
تصريح خاص ل� »األنباء« انه 
سيتم التعاقد قريبا مع مستشار 
عاملي لدراسة مستندات استكمال 
طريق الدائري الرابع، مشيرا الى 
ان االتفاقية االستشارية ستشمل 
أعمال املخطط والتصميم النهائي 

للطريق. وأضاف ان اعمال تطوير 
الرابع ستكون  الدائري  طريق 
من خالل عمل جس���ور علوية 
على نفس مسار الطريق القائم 
املمتد من الس���املية حتى دوار 
األمم املتحدة. وقال ان االتفاقيات 
االستشارية ال تكون عن طريق 
جلنة املناقصات املركزية وامنا 

عن طريق البيوت االستشارية 
عن طريق وزارة األشغال.

وقال انه ال يوجد لدى وزارة 
األشغال اسماء ملستشارين سيتم 
اسناد هذه االتفاقية لهم، مؤكدا 
انه يجب اختيار املقاول املناسب 
خاصة ان طريق الدائري الرابع 

مهم وكبير.

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون انه من 
الناحية القانونية ال ميكن تأجيل انشاء الهيئة املستقلة 
للقوى العاملة، كون هناك مادة في قانون العمل رقم 
6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع االهلي تنص 
على انش����اء الهيئة خالل سنة من صدور القانون، 
وبالتالي أي تأخير يحتاج الى تعديل او صدور قرار 

من مجلس الوزراء ويوافق عليه مجلس االمة.
وأكد املصدر ان الوزارة اخذت ذلك في عني االعتبار 
ومنذ صدور القانون باشرت بورشة عمل متكاملة، 
وش����كلت اللجان إلعداد العدة إلنشاء الهيئة، وقد 
انتهت من وضع الهيكل التنظيمي وإحالته الى ديوان 
اخلدمة املدنية وقد مت اعتماده، وسيتم تعيني مدير 

عام للهيئة برتبة وكيل وزارة و3 نواب للمدير العام 
برتبة وكيل مساعد كما مت استحداث ادارة مستقلة 
مركزية لتقدير احتياج الشركات للعمالة باالضافة 

الى االدارات املوجودة حاليا في قطاع العمل.
وب����ني املصدر ان اعتماد الهي����كل التنظيمي هو 
االساس في انشاء الهيئة الى جانب العديد من القرارات 
الوزارية التي ص����درت خالل العام احلالي لتنظيم 
اوضاع س����وق العمل، مبينا انه ال توجد اي عقبات 
ام����ام بدء العمل ضمن الهيئة املس����تقلة في املوعد 
احملدد بالقانون. ولفت الى ان الهيئة ستضم ثالثة 
قطاعات وهي قطاع الشؤون املالية واالدارية، والقطاع 
التنفيذي وتتبع له  ادارات العمل في املناطق، وقطاع 

الرقابة والتفتيش.

اعتماد الهيكل التنظيمي من ِقبل »الخدمة المدنية«

جسور علوية على نفس مسار الطريق

تكريم  خاص للحمود في األردن

اقامت اجلالية الكويتية في االردن حفال تكرمييا 
للسفير الشيخ فيصل احلمود مبناسبة انتهاء عمله 
في اململكة. واشادت الكلمات والقصائد الشعرية التي 
القاها متحدثون وشعراء كويتيون واردنيون جتمعوا 
في املركز الثقافي امللكي مبناقب الشيخ فيصل احلمود 

وجهوده ودوره خالل وجوده في االردن.
من ناحيته حيا احلمود املنظمني على مبادرتهم، 

مؤكدا على عمق العالقات الرس����مية والشعبية بني 
البلدين الشقيقني.

كما حث الطلبة الدارس����ني في االردن على اجلد 
واالجتهاد وااللتزام بالقوانني االردنية.

وتسلم دروع التكرمي من شيوخ ووجهاء العشائر 
االردني����ة والطلبة الكويتيني الدارس����ني في االردن 

واعضاء السفارة الكويتية في االردن.

هدية تذكارية للشيخ فيصل احلمود

البراك من ديوانية الدويش: »بوعلي« لم يتخاذل ولم يخالفنا في أي يوم .. ومزيد: سبق أن أعلنّا تأييدنا لالستجواب ورفض السرية

أبناء عتيبة يحتفلون تأييداً للمسلم .. والهاجري للمتجمهرين: سأتّخذ موقفاً يسرّكم
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ فليح العازمي 

مع اقتراب جلسة مناقشة االستجواب الثالثاء املقبل 
شهد يوم أمس سلسلة حتركات مكثفة أبرزها العشاء 
احلاشد الذي أقامه أبناء قبيلة عتيبة في منطقة فهد األحمد 
على ش���رف النائب د.فيصل املسلم والذي رغم طابعه 
االجتماعي إال انه حمل العديد من الرسائل السياسية، 

منها تأييد املشاركني واحلضور ملواقف املسلم.
ومساء أمس ايضا اجتمع نواب قبيلة مطير في منزل 
الشيخ فالح الدويش حضره النواب: مسلم البراك، حسني 
مزيد، مبارك الوعالن، ود.ضيف اهلل أبورمية وجمع كبير 

من أبناء القبيلة، حيث حتدث الدويش مرحبا باحلضور 
من أبناء القبيلة، مؤك���دا ان قبيلة مطير تدين بالوالء 
للوطن ولصاحب الس���مو األمير، ولن نسمح ألحد بأن 
يش���كك في ذلك، وحتدث النائب البراك مخاطبا النائب 
حس���ني مزيد واحلضور قائال: عمري ما جيت بوعلي 
مبوقف إال وكان أمامي بغض النظر عن رأيه في املوقف 
احلالي، وتوجه البراك الى أبناء القبيلة بقوله: ال تفهموا 
مواقف النائب حسني مزيد خطأ، بوعلي لم يتخاذل ولم 

يخالفنا في أي يوم من األيام.
وعقب االجتماع قال النائب حسني مزيد: سبق ان أعلنا 

تأييدنا ودعمنا لالستجواب املقدم ونرفض سرية اجللسة 
وسنعلن موقفنا من التعاون أو عدمه إذا تشكل لنا رأينا 

اخلاص بعد سماع املناقشة وبكل حرية وجترد.
من جانبه ق���ال النائب مبارك الوع���الن: إنه إذا مت 
االتفاق على االستقالة اجلماعية فإنه سيكون أول من 
يقدم اس���تقالته بني النواب، مش���يرا الى ان محاوالت 
احلكوم���ة بدعم من بعض الن���واب املوالني لها إلصدار 
وثيقة أو بيان لدعم رئيس احلكومة قبل االس���تجواب 
أو حتى بعده ال ميكن قبولها وال تفس���يرها بأي حال.
ف���ي غضون ذلك جتمع عدد من أبناء الدائرة ال� 5 ومن 

أبناء قبيلة الهواجر أمام ديوان النائب دليهي الهاجري 
ملطالبته بتحديد موقفه من االستجواب.

وج���اء رد الهاج���ري للجنة املنظم���ة للتجمع بأنه 
سيقف في االستجواب املوقف الذي »يبيض وجوهكم 

ويسركم«.
من جهة اخرى، أقام أبناء قبيلة عتيبة حفل عش���اء 
حاش���دا تضامنا مع النائب د.فيصل املس���لم مت خالله 
تكرمي النائب املس���لم من أبناء قبيلته، حضره وجهاء 
القبيلة وبع���ض النواب منهم الصيفي مبارك الصيفي 
وم.خالد الطاحوس وبعض الش���خصيات مثل د.أحمد 

الديني وزايد الزيد، وألقيت خالل احلفل قصائد حماسية 
مدحا بالنائب د.فيصل املسلم الذي قال: مسألتنا واضحة، 
لن نفرط بالكويت وأهلها، وعلى احلكومة االستقالة ألن 
واجبها الدفاع عن حقوق املواطنني ومصاحلهم، ونأمل 

أن تزول الغمة.
وبعد احلفل أصدر وجهاء وشيوخ قبيلة عتيبة بيانا 
جاء فيه: ما يتعرض له املسلم من هجمة شرسة طالت 
شخصه الكرمي ومبا فيها من خروج عن اآلداب العامة 
للمجتمع الكويتي هو مس بنا كقبيلة ويسوءنا جميعا.. 

ونحن نعلن تضامننا الكامل مع د.فيصل املسلم.
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