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«القوى العاملة»: رفع احلظر
عن عمل املرأة في أنشطة عدة

أصــدر مدير عــام الهيئــة العامة 
للقــوى العاملة قرارا بشــأن تعديل 
بعض أحكام الئحة قواعد وإجراءات 
منح اإلذن بالعمــل الصادر مبوجب 
القرار اإلداري رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٢.

وتضمن القرار:
مادة ١: إضافة شــرط رقم ٨ للشروط 
الواردة باملادة رقم ٣ من الئحة قواعد 
وإجراءات منح اإلذن بالعمل املشــار 

اليها نصه التالي:
«٨ - تقــدمي مــا يفيــد ســداد كافــة 
مساهمات الشركات املساهمة ملؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي».
مادة ٢: إضافة شــرط رقم ٧ للشروط 

الواردة باملادة رقم ٤ من الئحة قواعد 
وإجراءات منح اإلذن بالعمل املشــار 

اليها نصه التالي:
«٧ - تقــدمي مــا يفيــد ســداد كافــة 
مساهمات الشركات املساهمة ملؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي».
مادة ٣: تعديل املادة رقم ٢٦ من الئحة 
قواعد وإجــراءات منح اإلذن بالعمل 
املشــار اليها بإضافة الفقرة التالية: 
«يســتثنى من احلظر الوارد بشــأن 
تشغيل املهندسات والعامالت في أعمال 
املاكينات احملركة وصيانتها وأعمال 
احملاجــر واملناجم واألعمال املتصلة 
بحفــر وصيانة اآلبــار بكافة أنواعه 

األعمال املتعلقة باإلشــراف واإلدارة 
واملتابعة والتشغيل التي ال تتطلب 

جهدا جسمانيا مرهقا».
مادة ٤: ُيستبدل البند رقم ٢٠ من الفئة 
األولى الواردة باملادة رقم ٥٣ من الئحة 
قواعد وإجــراءات منح اإلذن بالعمل 
املشــار إليها ليصبح نصه كالتالي: 
«األنشطة البيطرية املرخص لها من 

اجلهات املعتمدة».
القــرار من تاريخ  يُعمل بهذا  مادة ٥: 
صدوره، وينشر باجلريدة الرسمية، 
وُيلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى 
جهــات االختصاص العلم وتنفيذ ما 

جاء فيه.

منها أعمال احملاجر واملناجم وحفر وصيانة اآلبار بكل أنواعها

مجلس اخلدمة املدنية: تشكيل جلنة 
الختبار املرشحني للتعيني بوظائف قيادية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر النفط ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء رئيس مجلس اخلدمة 
املدنية باإلنابــة د.محمد الفارس قرارا 
بشأن اختبار املرشحني لشغل وظائف 

قيادية. وجاء في القرار:
مادة ١: ُيستبدل بنصوص املواد ١، ٣، ٤

من قرار مجلس اخلدمة املدنية املشار 
إليه النصوص اآلتية:

مادة ١: ُتشــكل - عند الترشيح لشغل 
وظيفة قيادية - جلنة الختبار املرشح 
للتعيني بوظيفة قيادية من ثالثة أعضاء 
علــى األقــل يحددهم مجلــس اخلدمة 

املدنية.
مادة ٣: ُيعتبر املرشح للتعيني قد اجتاز 
االختبار بنجاح إذا حصل على نسبة ٦٠٪ 

على االقل من إجمالي درجات االختبار.
مادة ٤: ُيبلِّغ ديوان اخلدمة املدنية الوزير 
املختص مبوعد االختبار ومكان انعقاده 
الذي حتدده اللجنة، وُيخطر الوزير - 
املرشح للتعيني مبوعد ومكان االختبار 
والنموذج االسترشادي املشار اليه في 
املادة ٢ من هذا القرار، وذلك قبل املوعد 

بخمسة عشر يوما على األكثر.
ويجوز للجنة تأجيل موعد االختبار 

بناء على طلب الوزير املختص.
فإذا تخلف املرشــح عــن احلضور 
في املوعد احملدد يبلغ الوزير املختص 
بذلك، ويجــوز أن حتدد اللجنة موعدا 

آخر بناء على طلب الوزير املختص.
مــادة ٢: ُيعمل بهــذا القرار مــن تاريخ 
صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

األمير هنأ رئيس غينيا بيساو
بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو 
الشــيخ نواف  األمير 
األحمد ببرقية تهنئة 
الرئيس اجلنرال  إلى 
عمر سيســكو إمبالو 
رئيس جمهورية غينيا 
بيساو الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا 
لــه موفــور  ســموه 
والعافيــة  الصحــة 
وجلمهوريــة غينيــا 
وشــعبها  بيســاو 
الصديــق كل التقــدم 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدواالزدهار.

ولي العهد هنأ رئيس غينيا بيساو
بالعيد الوطني

بعــث ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة 
الرئيس اجلنرال  إلى 
عمر سيســكو إمبالو 
جمهوريــة  رئيــس 
غينيا بيساو الصديقة 
ضمنها سموه خالص 
مبناســبة  تهانيــه 
العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة 

والعافية.


