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رئيس الوزراء عزى إمبراطور 
اليابان ورئيس الفلبني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تعزية إلى اإلمبراطور 
ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة 
الثلجية التي اجتاحت مناطق شاسعة في اليابان.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمــد نــواف األحمد الصباح ببرقيــة تعزية إلى 
الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس االبن رئيس 
جمهورية الفلبني الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته بضحايــا الفيضانات 
جــراء األمطار الغزيرة التــي هطلت على مناطق 

متعددة في الفلبني.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

نائب األمير استقبل الغامن وعّزى 
رئيس الفلبني وإمبراطور اليابان

األمير عّزى إمبراطور اليابان بضحايا العاصفة 
الثلجية ورئيس الفلبني بضحايا الفيضانات

إمبراطــور اليابــان الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت 
مناطق شاســعة في اليابــان، متمنيا 

سموه للمصابين الشفاء العاجل.

العديد من الضحايا واملصابني وتدمير كثير 
من املرافق العامة واملمتلكات اخلاصة، راجيا 
سموه للمصابني ســرعة الشفاء وأن يتمكن 
املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار 

هذه الكارثة الطبيعية.

استقبل سمو نائب 
األميــر وولــي العهــد 
الشيخ مشعل األحمد 
بقصر بيان صباح امس 
رئيــس مجلــس األمة 
السابق مرزوق الغانم.
الــى ذلــك، بعــث 
ســمو نائــب األميــر 
وولــي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية 
تعزيــة إلــى الرئيس 
فيرديناند روموالديز 
ماركوس االبن رئيس 
الفلبيــن  جمهوريــة 
الصديـقــــة ضمنهــا 
سموه خالص تعازيه 
مواســاته  وصــادق 
الفيضانات  بضحايــا 
جراء األمطار الغزيرة 
التي هطلت على مناطق 

متعددة فــي الفلبين، متمنيا ســموه 
للمصابين الشفاء العاجل. 

كما بعث ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى جاللة اإلمبراطور ناروهيتو 

بعث صاحب الســمو 
نــواف  الشــيخ  األميــر 
األحمد ببرقية تعزية إلى 
ناروهيتــو  اإلمبراطــور 
إمبراطور اليابان الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا العاصفة الثلجية 
التــي اجتاحــت مناطــق 
شاسعة في اليابان، والتي 
أسفرت عن سقوط العديد 
مــن الضحايــا واملصابني 
وتدمير كثيــر من املرافق 
العامة واملمتلكات اخلاصة، 
راجيــا ســموه للمصابني 
سرعة الشفاء، وأن يتمكن 
البلــد  فــي  املســؤولون 
الصديق من جتــاوز آثار 

هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث صاحب السمو 

األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس االبن 
رئيس جمهورية الفلبني الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا الفيضانات، والتي أسفرت عن سقوط 

مجلس الوزراء: تكليف «السكنية» بالتنسيق مع جميع اجلهات التخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بتذليل املعوقات أمام تنفيذ املشاريع احلالية واملستقبلية

عقــد مجلــس الــوزراء 
اجتماعه األسبوعي صباح 
أمــس فــي قصر الســيف 
برئاسة الشيخ طالل اخلالد 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة، وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء براك الشيتان مبا 

يلي:
مبناســبة قــرب حلول 
العام امليالدي اجلديد يرفع 
الــوزراء إلى مقام  مجلس 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد حفظهما، اهللا 
ورعاهما، والشعب الكويتي 
الكرمي صــادق أمنياته أن 
يكون عام خير وبركة على 
وطننــا العزيــز وأن يعم 
السالم واألمن واالستقرار 

على البشرية جمعاء.
ثــم اســتعرض مجلس 
اللجنة  الــوزراء توصيــة 
الوزاريــة ملتابعــة تنفيــذ 
املشاريع التنموية الكبرى 
املــدن  مشــاريع  بشــأن 
االســكانية وأحيــط علما 
بالعــرض املرئي والتقرير 
املقدمني من قبل املؤسســة 
العامــة للرعاية الســكنية 
بشأن املشاريع االسكانية 
التالية (مدينة جنوب سعد 
العبداهللا - مدينة جنوب 
صبــاح األحمــد - جنوب 
عبداهللا املبــارك - مدينة 
املطالع - خيطان - جنوب 
القيروان) واملعوقات التي 
واجهت تنفيذ هذه املشاريع 
وقرر مجلس الوزراء تكليف 
العامة للرعاية  املؤسســة 
السكنية مبواصلة التنسيق 
مــع اجلهــات احلكوميــة 

للمواطنني وتقليص فترات 
انتظارهم.

وبحــث مجلس الوزراء 
شؤون مجلس األمة حيث 
استعرض مجريات جلستي 
العاديــة  األمــة  مجلــس 
التــي عقدت  والتكميليــة 
يومــي الثالثــاء واألربعاء 

املاضيني.

وما يتطلبه عمل السلطتني 
معــا الفتا إلى أن مناقشــة 
اقتراحــات بقوانــني غيــر 
مدرجة علــى جدول أعمال 
جلسات مجلس األمة يجب 
أن يكون وفقا ملقتضى أحكام 
املــادة (٧٦) مــن الالئحــة 
األمــة  الداخليــة ملجلــس 
وعلــى وجــه اخلصــوص 

والتي مت خاللها مناقشــة 
تقريــر ديــوان احملاســبة 
لنتائج الفحص واملراجعة 
علــى تنفيــذ ميزانيــات 
واإلدارات  الــــــــوزارات 
احلكـومـيــة وحساباتهــا 
اخلتامية واجلهات امللحقة 
واملســتقلة وتقريــر أهــم 
املؤشرات املالية والظواهر 

وفــي هــذا الشــأن أكد 
الــوزراء أهميــة  مجلــس 
اســتمرار حالــة التعــاون 
والتنســيق بني السلطتني 
التنفيذيــة والتشــريعية 
التزامــا مبا توجبــه املادة 
(٥٠) من الدستور لتسهيل 
تنفيذ اإلصالحات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية 

االقتراحات بقوانني املترتب 
عليها تكاليف ونفقات مالية 
وذلك لضمان دراستها من 
جميع اجلوانب الدستورية 

والقانونية واالقتصادية.
كما اســتعرض مجلس 
الــوزراء وقائــع اجللســة 
اخلاصة ملجلس األمة التي 
عقدت يوم األربعاء املاضي 

الرقابية واملستجدات للسنة 
املالية (٢٠٢٢/٢٠٢١).

وقد وجه مجلس الوزراء 
اجلهات احلكومية بالعمل 
علــى معاجلة مــا جاء من 
مالحظات في تقرير ديوان 
احملاســبة واتخاذ ما يلزم 
بشــأنها وإيجــاد اآلليــات 
املناســبة التي من شــأنها 
احلــد من هــذه املالحظات 
والعمل على عدم تكرارها.

ثم بحث مجلس الوزراء 
الشــؤون السياســية فــي 
املتعلقة  التقاريــر  ضــوء 
الراهنة  التطورات  مبجمل 
السياســية  الســاحة  فــي 
علــى الصعيديــن العربي 
والدولي وبهذا الصدد أعرب 
مجلس الوزراء عن إدانته 
واستنكاره للهجوم اإلرهابي 
الذي استهدف قوات األمن 
في شمال جمهورية العراق 
الشــقيقة والــذي أســفر 
عــن مقتــل وإصابــة عدد 
من أفــراد القــوات األمنية 
مؤكدا موقف دولة الكويت 
املبدئــي والثابت املناهض 
للعنف واإلرهاب معربا عن 
خالص التعازي واملواساة 
إلى حكومة وشعب العراق 
الشقيق متمنيا للمصابني 

الشفاء العاجل. 

رفع إلى القيادة السياسية والشعب صادق أمنياته أن يكون العام اجلديد عام خير وبركة على وطننا العزيز وأن يعّم السالم واألمن واالستقرار على البشرية جمعاء

الشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان خالل جلسة مجلس الوزراء

ذات الصلــة التخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة والكفيلة 
بتذليــل كل املعوقات التي 
تواجــه تنفيــذ املشــاريع 
االســكانية بدولة الكويت 
(احلاليــة - املســتقبلية) 
وذلك مبــا يضمن إجنازها 
بشكل ســريع ويسهم في 
توفيــر الرعاية الســكنية 

التأكيـد علـى أهميـة اسـتمرار التعـاون والتنسـيق بـني السـلطتني لتسـهيل تنفيـذ اإلصالحـات السياسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة 
املجلـس وجـه اجلهـات احلكوميـة للعمـل علـى معاجلـة ما جـاء مـن مالحظـات فـي تقريـر ديـوان احملاسـبة وعـدم تكرارها

«الكهرباء»: إيداع مبالغ «بيع اإلجازات» 
في حسابات ٩٤٧ موظفًا

دارين العلي

الكهرباء  أودعــت وزارة 
واملاء امس في حسابات ٩٤٧
موظفا املبالغ املستحقة لهم 
جراء بيع إجازاتهم للوزارة.
وقالــت مصــادر مطلعة 
انه سيتم يوميا وضع دفعة 
جديدة إلى حني االنتهاء من 
جميع املستحقني والذي يبلغ 
عددهم ١٠٩٠٠ موظف تقريبا.
الــوزارة  وهنــأ وكيــل 
بالتكليف م.مطلق العتيبي 
عبــر حســابه علــى تويتر 
املوظفني الذين أودعت املبالغ 
في حســاباتهم، متمنيا لهم 
التوفيــق خلدمــة الــوزارة 

والبالد.
وفــي ســياق منفصــل، 
كشــفت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة عن تأجيل اجلهاز 

أنواع الســكن على مستوى 
الكويت واستبدال العدادات 
امليكانيكية القدمية بالذكية 
احلديثــة الســتكمال خطة 

رقمنة خدمات الوزارة.
وأوضحت املصادر انه في 
حال فض العطاءات سيقوم 
اجلهــاز بــدوره فــي إحالة 
عطاءات الشركات املتنافسة 
إلى الوزارة لدراستها خالل 

مدة شــهر وإعداد التوصية 
الفنيــة اخلاصة بالعطاءات 
وفقا للمعايير الفنية واملالية 
واالشــتراطات التي حددتها 
الوزارة لضمان تنفيذ البنود 

دون اإلخالل بأحد منها.
وبينت املصادر ان الوزارة 
تعول على العدادات الذكية 
سواء اخلاصة بالكهرباء او 
املاء فــي تطويــر وحتديث 
خدماتها من خالل حتصيل 
قيم استهالك اخلدمتني أوال 
بــأول دون أخطاء، كما كان 
العــدادات  يحــدث بســبب 
التي  القدميــة  امليكانيكيــة 
كثيــرا ما تتعــرض ألعطال 
أو احتراق بســبب الظروف 
كمــا  وغيرهــا،  املناخيــة 
سيتمكن املستهلك من متابعة 
اســتهالكه اليومي ما يدعم 
جهود الترشيد التي تبذلها 

الوزارة.

تأجيل موعد عطاءات مناقصة توريد العدادات الذكية إلى ٢٢ يناير املقبل

املركزي للمناقصات العامة 
ملوعــد عطــاءات مناقصــة 
توريد عدادات كهرباء وماء 
ذكيــة املرحلــة الثانية إلى 
يــوم ٢٢ ينايــر املقبــل بدال 
من ٢٠ اجلاري، موضحة ان 
الوزارة تستهدف من خالل 
املناقصــة توريــد وتركيب 
٧٣٠ ألف عداد ذكي منهم ٥٠٠

كهرباء و٢٣٠ ماء لتغطية كل 

وزيرا الشؤون والصحة زارا «دور الرعاية» ووعدا 
مبعاجلة أي إشكالية تواجه العمل وتسكني الشواغر

بشرى شعبان

قامــت وزيرة الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة ووزيرة الدولة 
لشــؤون املــرأة والطفولــة 
مي البغلــي بزيارة مفاجئة 
الــى مجمــع دور الرعايــة 
االجتماعية مع وزير الصحة 

ان وزيــر الصحــة وعــد 
بالعمل والتعاون على سد 
العجز في اجلهــاز الطبي 
باملركز الطبي، كما وعدت 
وزيرة الشــؤون مبعاجلة 
أي نقص في دور الرعاية 
االجتماعيــة باإلضافة إلى 

تسكني الشواغر.
هذا، ورافــق الوزيرين 

الوكيــل  الزيــارة  خــالل 
الرعاية  املســاعد لقطــاع 
االجتماعية بالتكليف حمد 
اخلالــدي، ونائــب املديــر 
العــام للخدمــات الطبيــة 
واالجتماعيــة فــي هيئــة 
ذوي االعاقة بالتكليف عامر 
العنزي، باإلضافة إلى عدد 
من مديري قطاع الرعاية.

د.أحمد العوضي ومي البغلي خالل زيارتهما مجمع دور الرعاية االجتماعية

د.أحمد العوضي، وشــملت 
الزيارة كال من إدارة رعاية 
الطبــي  املعاقــني واملركــز 
التابعني لهيئة ذوي االعاقة 
باإلضافــة الــى كل مــن دار 
الطفولة في إدارة احلضانة 
العائلية وادارة رعاية املسنني 

في وزارة الشؤون.
 وبــني مصــدر مطلع، 

«األشغال» تستعجل إصالح طريق العبدلي
عاطف رمضان

علمت «األنباء» ان وزارة األشــغال العامة 
خاطبت وزارة املالية الستعجال صرف ميزانية 
مالية مخصصة لصيانة طريق العبدلي، ويعتبر 

الطريق معبرا لســفر اخلليجيني إلى العراق 
حلضــور مباريــات كأس اخلليــج «خليجي 
٢٥». وميتد طريق العبدلي من مدينة املطالع 
املستقبلية إلى التقاطع املستقبلي مع الطريق 

اإلقليمي الشمالي جنوبا.

املجلس أّبن هالل مشاري املطيري وخلف دميثير بعد مخاطبتها «املالية» لتزويدها باملوافقات الالزمة الستصالحه
 أّبــن مجلس الــوزراء املغفور له بإذن اهللا تعالى 
وزير التجارة والصناعة األسبق هالل مشاري املطيري 
والذي انتقل إلى جوار ربه األســبوع املاضي مشيدا 
مبناقب الفقيد وجهوده املخلصة وإسهاماته الوطنية 
العديدة في مختلــف املجاالت وامليادين أثناء تبوئه 
بكل جدارة واقتدار العديد من املناصب الرفيعة سائال 
املولى عز وجل أن يرحمه بواســع رحمته ويســكنه 

فســيح جناته. كما أّبن املجلس املغفور له بإذن اهللا 
تعالى عضو مجلس األمة األسبق خلف دميثير العنزي 
الذي وافاه األجل احملتوم األسبوع املاضي، واملجلس 
إذ يســتذكر جهود الفقيد املخلصة ودوره البارز في 
احليــاة البرملانية وعلى جميع األصعــدة وامليادين 
خلدمة وطنه ليتوجه بالدعاء إلى املولى عز وجل بأن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


