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الثالثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ محليات

الــوزراء  مجلــس  عقــد 
اجتماعــه األســبوعي صباح 
امس في قصر السيف برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح. وبعد االجتماع، صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان مبا يلي:

قرر مجلس الوزراء اعتبار 
األحــد ٢٠٢٣/٢/١٩ يوم راحة 
تعطل فيها الوزارات واجلهات 
احلكومية العمل بديال عن يوم 
املوافــق ٢٠٢٣/٢/١٨ الســبت 
الذي يصادف ذكرى اإلسراء 
واملعراج، على أن يســتأنف 
الدوام الرســمي يــوم االثنني 

املوافق ٢٠٢٣/٢/٢٠. 
ونظرا لوقوع عطلة العيد 
الوطنــي فــي يــوم الســبت 
املوافق ٢٥ فبراير املقبل، فقد 
الــوزراء اعتبار  قرر مجلس 
االثنني ٢٠٢٣/٢/٢٧ يوم راحة 
تعطل فيها الوزارات واجلهات 
احلكومية العمل وذلك بديال 
عــن عطلــة العيــد الوطني، 
علمــا أن يوم األحــد املوافق 
٢٠٢٣/٢/٢٦ هــو يــوم عطلة 
رســمية مبناسبة ذكرى يوم 

السياســية علــى الصعيدين 
العربي والدولي.

وأعــرب مجلــس الوزراء 
عن إدانة الكويت واستنكارها 
الشــديدين للهجوم اإلرهابي 
الذي وقــع بالقرب من وزارة 
اخلارجيــة األفغانيــة والذي 
أســفر عن ســقوط عــدد من 
القتلــى واجلرحــى، مؤكــدا 
على موقــف الكويت املبدئي 
الرافض لكل أشكال  والثابت 
اإلرهــاب والتطرف ووقوفها 
إلى جانب الشــعب األفغاني 
الصديــق، متقدمــا بخالــص 
العزاء واملواساة ألسر الضحايا 
ومتنياتها للمصابني بالشفاء 

العاجل.
مجلــس  أعــرب  كمــا 
الــوزراء عن تعاطف الكويت 
وتضامنها مع جمهورية نيبال 
الفيدراليــة  الدميوقراطيــة 
الصديقة جراء حتطم طائرة 
نقل للركاب في مقاطعة بوكار 
وسط البالد والذي أودى بحياة 
ركابها، متقدما بخالص تعازي 
ومواساة الكويت إلى جمهورية 
نيبال الصديقة قيادة وحكومة 
وشعبا وإلى أسر الضحايا في 

هذا املصاب األليم.

واالســتثمار  االقتصاديــة 
وحرصه على مواصلة جهوده 
وعطائه املعهود لدفع مسيرة 
اإلصالح والتنمية وحتقيق 
املزيد من اإلجنازات في خدمة 

الوطن واملواطنني.
ثم بحــث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
التقاريــر املتعلقــة مبجمــل 
التطورات الراهنة في الساحة 

الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار والذي سيدرج 
على جدول أعمال أول جلسة 
قادمــة، عمال بأحــكام املادة 
١٣٥ مــن الالئحــة الداخلية 
ملجلس األمة، وقد استعرض 
املجلــس احملــاور الــواردة 
بصحيفة االستجواب ومدى 
اســتجابتها ملواد الدســتور 
والالئحــة الداخلية ملجلس 

الكويت الدولي T٢ عن شهر 
سبتمبر ٢٠٢٢، وقرر مجلس 
الوزراء تكليف كل من: وزارة 
األشــغال العامــة، واجلهاز 
العامة  املركزي للمناقصات 
ـ كل فيما يخصه ـ بســرعة 
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
الختصار الدورة املستندية 
البرامــج الزمنية  وتقليص 
املتعلقة بأعمال مشروع مطار 

األمــة، وأكد مجلس الوزراء 
اطمئنانــه وقناعته بالردود 
التي ساقها الوزير في تفنيد 

جميع محاور االستجواب.
ومجلس الوزراء إذ يؤكد 
أن االســتجواب حــق كفله 
الدستور لعضو مجلس األمة 
يجدد التأكيد في الوقت ذاته 
ثقته الكاملــة بوزير املالية 
الدولــة للشــئون  ووزيــر 

الكويت الدولي T٢ واملشاريع 
واملرافق ذات الصلة.

مــن جانــب آخــر، بحث 
مجلس الوزراء شؤون مجلس 
األمة، واطلع بهذا الصدد على 
كتــاب رئيــس مجلس األمة 
املرفق به االستجواب املقدم 
بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٠ من عضو 
مجلس األمة مبارك احلجرف 
املوجه إلى وزير املالية ووزير 

التحريــر، على أن يســتأنف 
الدوام الرســمي يوم الثالثاء 

املوافق ٢٠٢٣/٢/٢٨.
ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصية جلنة متابعة تنفيذ 
املشــاريع التنموية الكبرى 
بشأن التقرير الدوري املقدم 
مــن وزارة األشــغال العامة 
بشأن مراحل تنفيذ األعمال 
اخلاصــة مبشــروع مطــار 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان ود.بدر املال والشيخ سالم العبداهللا خالل جلسة املجلس

حمد جابر العلي: الفريق خالد الصالح متتع
برؤية صائبة وامتلك خططًا واضحة لتطوير اجليش

أشاد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السابق 
الشــيخ حمــد جابــر العلي 
بالــدور الكبيــر واملهم الذي 
قام به رئيس األركان العامة 
الفريــق  الســابق للجيــش 
الشيخ خالد صالح الصباح 
في بناء اجليش الكويتي خالل 
سنوات عمله الطويلة في هذه 
املؤسسة العسكرية الوطنية.
وأعرب الشــيخ حمد في 
أعقاب زيارة قام بها للفريق 
الشيخ خالد صالح الصباح، 
عن تقديره واعتزازه وشكره، 
قائال: «لقد ملست عندما كنت 
وزيــرا للدفاع مــدى حرص 
الفريق الشــيخ خالد صالح 
الصباح على تطبيق القانون 
والتزامه بالقيم العســكرية، 
والتقدير الذي يوليه لزمالئه 
في السالح، وسعيه الدؤوب 
لالرتقــاء باجليش الكويتي، 
بشــريا وعســكريا، ليكــون 

جهة تطوير اجليش الكويتي 
النواحــي العســكرية  مــن 
واإلداريــة أيضــا، وقد متيز 
بأخالق الرجــال في التعامل 
مع اجلميع، وكســب احترام 
وتقديــر زمالئــه بتواضعه 
اجلــم، وقــد كان منوذجــا 

للقيــادي امللتزم، األمر الذي 
اســتحق معــه التقديــر من 

اجلميع.
وعبر الشــيخ حمد جابر 
العلي في ختام تصريحه، عن 
خالص متنياته للفريق خالد 

الصالح بالتوفيق.

خالل زيارة أعرب فيها عن تقديره لرئيس األركان العامة السابق للجيش

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الشيخ خالد صالح الصباح

جاهــزا فــي جميــع األوقات 
للمحافظــة علــى اســتقرار 

الكويت والدفاع عنها».
وأكــد الشــيخ حمــد، ان 
الفريق خالــد الصالح متتع 
برؤية صائبة، وامتلك خططا 
واضحة، كانت تصب كلها في 

حسن الفجام: سنعمل على تنمية وتطوير 
التعليم التطبيقي مبا يخدم تطلعات الدولة

قــال مديــر عــام الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب د.حســن الفجام، 
إن الهيئة ستعمل على تنمية 
التطبيقي  التعليم  وتطوير 
مبا يخدم تطلعات الدولة في 
رفد سوق العمل مبخرجات 
وطنية مدربة تدريبا عاليا.

وأضاف الفجام في بيان 
صحافــي مبناســبة تكليفه 
مديــرا عاما للهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ان الهيئة سعت منذ إنشائها 
إلى حتقيق رؤيتها املنبثقة 
من رؤيــة الدولة في توفير 
كوادر وطنية مؤهلة تأهيال 

الشــكر  وتقــدم بوافــر 
وعظيــم االمتنــان إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
ووزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني للثقة التي أولوها 
بــإدارة إحدى  إياه بتكليفه 
املؤسسات التعليمية املهمة 

في الكويت.
وأوضح أن هذا التكليف 
هو مسؤولية وأمانة تتطلب 
العمــل اجلــاد نحــو تنمية 

وتطوير وحتســني العملية 
التعليمية وحتقيق ما تصبو 
إليــه الدولة نحو مســتقبل 
أفضل لقطاع التعليم، سائال 
اهللا العون على خدمة البالد 

والعباد.
وأعــرب د. الفجــام عــن 
اجلزيــل جلميــع  الشــكر 
منتسبي الهيئة على جهودهم 
املخلصــة وتعاونهم املثمر، 
متمنيا استمرار تدفق العطاء 
مبا يســهم في رفع مستوى 
الهيئة بــني احملافل احمللية 
والدوليــة لتغــدو رائدة في 
مجاالتها ومساهمة في رفعة 

الوطن.

د.حسن الفجام

علميا ومهنيا رصينا يخدم 
الفنية  الدولــة  احتياجــات 

والعملية.

«الكهرباء» تناقش إقرار بدل األعمال الشاقة واخلطرة 
ملوظفيها مع «اخلدمة املدنية» و«التأمينات»

دارين العلي

ناقشــت وزارة الكهرباء واملاء أمس في 
اجتماع مع ديوان اخلدمة املدنية ومؤسسة 
التأمينات االجتماعية مســألة اقرار بدالت 

االعمال الشاقة واخلطرة ملوظفيها.
وقالت مصــادر مطلعة في الــوزارة ان 
االجتمــاع ناقــش أحقية موظفــي الوزارة 
وخاصة موظفي املخطات والطوارئ وغيرها 

بهــذه البدالت واالجراءات املنظمــة التي يجب اتباعها 
إلقرارها لهم.

وأكدت املصادر ان الوزارة حترص على اقرار جميع 
البدالت املستحقة ملوظفيها في مختلف القطاعات، الفتة 

الى انها تنسق مع اجلهات املعنية لسرعة اقرارها.

املطيري: عقد الدورة ٥١ للجنة العربية 
الدائمة حلقوق اإلنسان باملغرب الشهر املقبل

القاهرة ـ هناء السيد

وزيــر  مســاعد  اعــرب 
اخلارجيــة لشــؤون حقوق 
اإلنسان رئيس اللجنة العربية 
الدائمــة حلقــوق االنســان 
الثانــي  رئيــس االجتمــاع 
لفريق اخلبراء السفير طالل 
املطيري عن امله في خروج 
االجتمــاع بصيغــة توافقية 
بشــأن الضوابــط واملعايير 
واالجــراءات لوضعهــا على 
مشروع جدول اعمال الدورة 
الـ ٥١ للجنة العربية الدائمة 
حلقــوق االنســان باملغــرب 

الشهر املقبل.
وقــد بدأ فريــق اخلبراء 
احلكوميــني العــرب املعنى 
بوضع الضوابط واملعايير 
واالجــراءات اخلاصة مبنح 
صفــة مراقب للمؤسســات 
الوطنيــة حلقوق االنســان 
لدى اللجنة العربية الدائمة 
حلقــوق االنســان التابعــة 
ملجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى وزراء اخلارجية 
العرب اعمال اجتماعه الثاني 
مبقر االمانة العامة للجامعة 
العربيــة برئاســة الســفير 
طالل خالد املطيري رئيس 
الدائمــة  العربيــة  اللجنــة 

الوطنيــة حلقوق االنســان 
لدي اللجنة العربية الدائمة 
حلقوق االنسان متهيدا لرفع 
ما خلص اليه االجتماع من 
الــى االجتمــاع  توصيــات 
املقبل للجنة العربية الدائمة 
حلقــوق االنســان باململكة 

املغربية الشهر القبل.
أبوغزالة، أهمية  وأكدت 
تعزيــز وحمايــة حقــوق 
اإلنســان، وضرورة تكاتف 
اجلهود من أجل تكريس هذه 
أبعادها  احلقوق مبختلــف 

ومستوياتها.
ودعت السفيرة أبوغزالة، 
في تصريح لها على هامش 

االجتمــاع إلــى مزيــد مــن 
التنســيق والتعــاون بــني 
اآلليات األربعة القائمة حتت 
مظلة منظومة حقوق اإلنسان 

العربية.
وشــددت أبوغزالة على 
أهميــة أال يكــون عمل هذه 
اآلليــات العربيــة حلقــوق 
اإلنسان في معزل عما تقدمه 
املؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان ومنظمات املجتمع 
املدني من إسهام، فالتفاعل 
مع جميع أصحاب املصلحة 
من شــأنه أن يضفــي بعدا 
متميزا لعمــل اللجنة خالل 

الفترة املقبلة.

خالل أعمال االجتماع الثاني لفريق اخلبراء املعني بوضع الضوابط الوطنية حلقوق اإلنسان

السفير طالل املطيري خالل االجتماع

حلقــوق االنســان مســاعد 
وزيــر اخلارجية لشــؤون 
حقــوق االنســان. واكــدت 
الســفيرة هيفــاء أبوغزالة، 
االمني العام املساعد للجامعة 
العربية رئيس قطاع الشؤون 
االجتماعيــة، ان االجتمــاع 
مخصص ملناقشة مالحظات 
عــدد مــن الــدول العربيــة 
(ليبيــا ـ االمــارات ـ تونس 
اجلزائــر)  ـ  الســعودية  ـ 
الــى االمانــة  التــي وردت 
العربية  العامــة للجامعــة 
بشــأن الضوابط واملعايير 
واالجــراءات اخلاصة مبنح 
صفــة مراقب للمؤسســات 

ولفتت الى أن الوزارة رفعت عددا من املطالب 
بالبدالت املســتحقة ملوظفيها ومن بينها االعمال 
الشاقة واخلطرة وبدل الطريق وبدل التلوث وغيرها 
من البدالت التي تعتبر مستحقة ملوظفيها أسوة 

بالوزارات االخرى ذات الطابع الوظيفي نفسه.

رئيس الوزراء عزى رئيسة 
نيبال بضحايا حتطم طائرة 

الركاب في مقاطعة بوكار
بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمــد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيســة 
بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حتطم 
طائرة الركاب النيبالية في مقاطعة بوكار وسط نيبال.

Tمجلس الوزراء: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص البرامج الزمنية ملشروع ٢
اعتمد األحد ١٩ فبراير يوم راحة بديالً عن السبت الذي يصادف ذكرى «اإلسراء واملعراج»

اعتبـار اإلثنـني ٢٧ فبرايـر يوم راحـة بديًال عن عطلـة «العيـد الوطني» علمـًا أن يوم األحـد ٢٦ فبراير عطلة رسـمية مبناسـبة ذكرى «يـوم التحرير»

العنزي: «السكنية» تنفذ ١٨ عقد كهرباء مبدينة املطالع
عاطف رمضان

أعلن نائــب املدير العام 
لشؤون التنفيذ في املؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية 
م.راشد العنزي أن املؤسسة 
تقــوم حاليا بتنفيذ ١٨ عقد 

كهرباء في مدينة املطالع.
جــاء ذلك خــالل زيارة 
تفقدية ملدينة املطالع لإلطالع 

التحويــل الرئيســية جهد 
واثنــني  ك.ف   ١١/١٣٢/٤٠٠
حملطات التحويل الرئيسية 
جهــد ١١/١٣٢ ك.ف و٣ عقود 
ملعــدات محطــات التحويل 
٠٫٤٣٣/١١ الثانويــة جهــد 
ك، باإلضافــة إلــى ٩ عقود 
للكيبــالت األرضيــة جهــد 
١٣٢ ك.ف واثنني لشــبكات 
كيبالت الضغط املتوســط 

واملنخفض فــي الضواحي 
 ،N١٠  ،N٩  ،N٨  ،N٧  ،N٦
N١١. وشدد على املتعهدين 
واجلهاز الفني املشرف على 
تلك العقود بضرورة االلتزام 
بإنهــاء األعمــال باملواعيد 
التعاقديــة طبقــا للجدول 
الزمني، والعمل على تذليل 
أي معوقــات تعرقل إجناز 

تلك األعمال.

خالل جولة تفقدية لسير األعمال في املشروع

على سير األعمال ومتابعة 
التحويل  إنشــاء محطــات 
الرئيسية والثانوية وعقود 
الكيبالت جهد ١٣٢ اخلاصة 
بتغذية محطــات التحويل 
الرئيسية جهد ١١/١٣٢ ك.ف 
وعقــود كيبــالت الضغــط 

املنخفض واملتوسط.
وأضــاف العنزي أن من 
ضمن العقود اثنني حملطات 

هيئة العمل: الكويت توفر احلماية القانونية
جلميع العمالة الوافدة مبختلف جنسياتها

املديــر  اســتقبل نائــب 
العام حلماية القوى العاملة 
بالتكليف في الهيئة العامة 
للقوى العاملــة د.فهد املراد 
وكيل وزارة العمل للتوظيف 
اخلارجــي وخدمات الرعاية 
باخلارج بالسفارة الفلبينية 
فــي الكويت هانس كاكداكـ  

والوفد املرافق له.
واستهل بكلمة اشادة فيها 
بالعالقات التاريخية القدمية 
واملميزة بني البلدين مؤكدا 
حرصه على تعزيز العالقات 

الطيبة واستمرارها.
وأكــد املراد خــالل اللقاء 
أن الكويــت توفــر احلماية 

بالعمالة الفلبينية ومناقشة 
بعــض القضايا التي تخص 

العمالة.
أبــدى هانــس  بــدوره، 

كاكداك عن امتنانه وشــكره 
للكويت بشكل عام وللهيئة 
العاملــة  للقــوى  العامــة 
بشكل خاص على ما تقدمه 
مــن جهــود تخــص قضايا 
القوى العاملة الفلبينية في 
الكويت، وأعرب عن سعيهم 
الدائم لتطوير العالقات بني 
البلدين مبــا يخدم مصلحة 

جميع األطراف.
وفي نهاية االجتماع، مت 
االتفاق على تشــكيل فريق 
مــن اجلانبــني للتعامل مع 
أي قضايــا تخــص العمالة 
الفلبينية بشكل عام والعمالة 

املنزلية بشكل خاص.

د. فهد املراد خالل اللقاء

القانونيــة جلميــع العمالة 
الوافدة مبختلف جنسياتها، 
كما أكد حرص الطرفني على 
التعاون املشترك مبا يتعلق 


