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نظام الميكنة يلغي المستنداتكادر للعاملين في إدارات العمل

و اإلقامة تطبع في »الشؤون« أكد الكندري انه بناء على توجيهات وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
سيصار الى اعتماد كادر خاص للعاملني في قطاع  العمل، باألخص في 
إدارات العمل ذات العالقة املباش���رة مع املراجعني كما طلبنا من ديوان 
اخلدمة املدنية إعطاء ميزة للموظفني في ادارة عمل العاصمة، وهناك 
باستمرار دورات تدريبية للعاملني واالنتقال الى املبنى اجلديد سيساهم 
في تكوين املوظف الشامل، باالضافة الى منح مدير اإلدارة صالحيات 

اختيار موظفي اإلدارة.

أوضح الفرحان أنه بع���د بدء العمل بنظام امليكنة 
ستلغى جميع املستندات وسيتم طبع االقامة في وزارة 
الشؤون. وكشف ان ادارة عم�ل الع�اصم��ة تعم��ل حاليا 
ب���� 170 موظفا ولكن بعد االنتق���ال الى املبنى اجلديد 

سيكفي 50 موظفا لتسيير العمل وبشكل أسهل.

وكيل »الشؤون« ووكيل »العمل« ومدير إدارة العاصمة التقوا أصحاب األعمال وممثلي شركات القطاع الخاص في غرفة التجارة

خالل افتتاح مهرجان السلع الرمضانية في جمعية مشرف

الكندري: شروط وضوابط تحكم قرار »الشؤون« بالتحويل دون إذن الكفيل

وكيل الشؤون: تعاون الموردين والتعاونيات يوفر حاجات المستهلك والضروريات بسعر الكلفة

1.1 مليون عامل في القطاع األهلي ونس�تقبل 5000 ش�كوى س�نويًا وأبواب ال�وزارة مفتوحة أمام جميع أط�راف العمل لمعالجة المش�اكل قبل تفاقمها

المنصور: مبنى جديد ل� »عمل العاصمة« س�يتم االنتقال إليه العام المقبل لتسهيل تقديم الخدمات ألطراف العمل المختلفة
الفرحان: التوس�ع في خدمات مرك�ز برج التحرير ومكت�ب الصليبخات وآخر ق�رب مبنى اإلدارة لتخفي�ف الضغط عن اإلدارة

الغان�م: تلقين�ا 50 حال�ة لم يك�ن أصحابه�ا يعلم�ون أن ش�ركاتهم مقفل�ة وبالتال�ي ال يس�تطيعون التحويل

المرشود: خصومات مهرجان السلع الرمضانية تصل إلى 75% طوال شهر رمضان وبعض السلع تباع بأقل من التكلفة في السوق المركزي

منصور املنصور

محمد الكندري وأحمد املرشود خالل قص الشريط إيذانا بافتتاح مهرجان السلع الرمضانية )أحمد باكير(الكندري خالل جولته في أقسام اجلمعية ومعه أحمد املرشود

محمد الكندري )أنور الكندري(جانب من احلضور في لقاء »الشؤون«، وأصحاب األعمال

 بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكندري حرص الوزارة على تسهيل 
االجراءات وازال����ة املعوقات امام 

اصحاب االعمال والعمال.
وقال، خ����الل لقاء حواري مع 
اصح����اب االعم����ال وممثلني عن 
ش����ركات القطاع اخلاص اول من 
امس، ان اللقاء يأتي ضمن سياسة 
الوزارة باالستماع الى آراء اصحاب 
االعمال فيما يتعلق باخلدمات التي 
تقدمها وزارة الشؤون بشكل عام 
وادارة عمل العاصمة بشكل خاص، 
موضحا ان هذا اللقاء كان مطروحا 
تنظيمه منذ مدة لكن ظروفا حالت 
الوزارة  دون حصوله، وتوج����ه 
هو االلتقاء بأصحاب االعمال في 
جميع احملافظات، وكانت البداية مع 
محافظة العاصمة ملا تشكله ادارة 
عمل العاصمة م����ن اهمية، حيث 
تس����تحوذ على ما يقارب ال� %75 

من ملفات اصحاب االعمال.
واوضح الكندري ان قرار الوزارة 
الذي صدر مؤخرا بشأن حتويل 
اقامة العامل م����ن كفيل الى آخر 
دون موافقة الكفيل االول حتكمه 
شروط وضوابط لكي ال يؤثر على 
اعمال اصح����اب العمل، ومنها ان 
يكون العامل قد امضى 3 سنوات 
متواصلة على الكفيل وانتهاء مدة 
عقد العمل، وبالتالي ال تقوم الوزارة 
العمل  انتهاء عقد  بالتحويل قبل 
املعمول ب����ه بني العامل وصاحب 
العمل، وهذان شرطان اساسيان 

ال ميكن التحويل دونهما.
ادارة عالقات  ان  الى  واش����ار 
العم����ل وه����ي االدارة املختص����ة 
العمال  الش����كاوى من  باستقبال 
واصح����اب االعم����ال كانت تقوم 
بتحويل اقامة العمالة بشكل ودي 
قبل صدور القرار لبعض احلاالت 
وحاالت اخرى كان يجري تسفير 
العامل وقضايا يتم حتويلها الى 
احملاك����م، اما بعد ص����دور القرار 
فأصبح باالم����كان التحويل دون 
حاجة لتقدمي شكوى او اقامة دعوى 
قضائية اذا كان العامل مستوفيا 

الشروط.
الكويت  الكندري ان في  وبني 
ما يزيد على ملي����ون ومائة الف 
عامل يعملون في القطاع االهلي، 
ونستقبل سنويا ما يقارب ال� 5000 
ش����كوى وهي نسبة قليلة قياسا 
بحجم االعداد املتواجدة وهذا القرار 
ملعاجلة ال� 5000 مش����كلة، مؤكدا 
ان ابواب ال����وزارة مفتوحة امام 
جميع اط����راف العمل ملعاجلة اي 
مشكلة قبل تفاقمها وعلى استعداد 
لالستماع ألي شكوى من شركائنا 
في مجال العمل، سواء احتاد العمال 
او اصحاب االعمال، وهناك امور 
نقوم مبعاجلتها فورا دون حاجة 
لالنتظار حلص����ول لقاءات للبت 

فيها.

تذليل الصعاب

الوكيل املساعد  اكد  بدوره، 
لقطاع العمل منصور املنصور 

تسويتها قبل اقفال امللف.
الوكيل املس���اعد  وقد تولى 
العمل منصور املنصور  لقطاع 
ومدير ادارة العاصمة بدر فرحان 
الرد على التساؤالت موضحني انه 
بالنس���بة للملفات املقفلة هناك 
اسباب عديدة تؤدي الى ايقاف 
امللفات واغالقها ومنها اجراءات 
يتم اتخاذه���ا من ادارة تفتيش 
العمل ومن ثم تقوم ادارة العمل 
املعنية باتخاذ االجراء بش���أنها 
لكن في كل االحوال ال يقفل أي 
ملف سواء من قبل االدارة املعنية 
او التفتي���ش دون علم صاحب 
العمل فهن���اك اخطار باملخالفة 
مينح لصاحب العمل مدة محددة 
يعاد التفتيش بعد انقضائها وفي 
ح���ال اس���تمرار املخالفة يتخذ 
االجراء بش���أن املخالفة من قبل 
ادارة التفتيش التي تتدرج من 
االقفال املؤقت الى االقفال الدائم 
وحتويل امللفات الى التحقيقات 

في الداخلية.
واالدارة املعنية تتخذ اجراءاتها 
بااليقاف نتيجة نقص املستندات 
وبعد اخطار اصحاب الشركات 
بالنواق���ص احلاصل���ة، واك���د 
املنصور ان صاحب العمل مينح 
فترة زمني���ة لتصحيح وضعه 
قبل اغالق امللف وال يتم مباشرة 
اقف���ال ملفات اال في حال وجود 
مخالفات جسيمة مثل تزوير او 
عدم وجود مؤسسة في العنوان 

املسجل.
وبالنس����بة للمنطق����ة احلرة 
اكد املنصور ان موضوع شركات 
املنطقة احلرة مت االيعاز فيه الدارة 
عمل العاصمة بتسهيل امورها وفق 
االمكاني����ات املتاحة ومعاجلة اي 
مشكلة في هذه املنطقة احليوية 

باسرع وقت ممكن.
وع����ن موض����وع امليكنة قال 
املنص����ور هناك عقد م����ع وزارة 
الداخلي����ة واالج����راءات جاري����ة 
ونتوقع االنته����اء منه قبل نهاية 

العام احلالي.
وعن العقود احلكومية ال ميكن 
اجراء حتويل اال بعد انتهاء العقد 
واصحاب الشركات ال توجد لديهم 
مشاكل والقرار ملعاجلة ال� 5000 
عامل الذين يتقدمون بشكاوى الى 

ادارة عالقات العمل.
اما بدر فرحان فأكد ان مشكلة 
العمالة غير املقيدة في السجالت 
باش����رت ال����وزارة قبل اس����بوع 
معاجلته����ا ووضعت ضوابط لها 
وقد تسلمت ادارة العاصمة طلبات 
من 20 حالة اعيد قيدها على امللف 

او حتويلها الى كفيل آخر.
وكشف فرحات ان االعمال التي 
عليها شبهة تالعب او حتايل يتم 
وقف ملفاته����ا واحالتها للجهات 

القانونية.
واكد ان االدارة من خالل النظام 
املعمول به حاليا اوقفت كشوفات 
البن����ك الورقية ومنحت اصحاب 
االعمال فترة زمنية معينة ليتماشوا 
مع النموذج املوحد واجلديد املعتمد 

والذي يظهر على الشاشة.

ان الوزارة ممثلة في قطاع العمل 
تعم���ل جاهدة لتذليل الصعاب 
امام اصح���اب االعمال والعمال 
عبر تسهيل وتبسيط االجراءات، 
وان ادارة عمل العاصمة وهي من 
اكبر ادارات العمل حجما فاملبنى 
احلالي املستأجر اجلميع يعلم انه 
ال يساعد على االيفاء باحتياجات 
ومتطلبات عمل االدارة وملعاجلة 
هذا اخللل بادرت الوزارة لبناء 
مبنى جديد يتناسب مع خدمات 
االدارة، وان ش���اء اهلل س���يتم 
االنتقال اليه العام املقبل، وهذا 
سيكون نقلة نوعية على مستوى 
تسهيل تقدمي اخلدمات الطراف 
العم���ل املختلفة ويس���اهم في 

اختصار الوقت الجناز املعامالت 
ويخفف م���ن الضغط احلاصل 

حاليا في املبنى املؤقت.
وشدد املنصور على ان الهدف 
من اللقاء هو االستماع ملالحظات 
التي سيؤخذ  اصحاب االعمال 
بها وس���تكون اساسا لتطوير 

اخلدمات.
واش���ار مدي���ر ادارة عم���ل 
العاصمة ب���در الفرحان الى ان 
فك���رة اللقاء جاءت لتس���ليط 
الضوء عل���ى اخلدمات املقدمة 
م���ن االدارة، معتب���را ان ابرز 
معوقات عمل االدارة هو املبنى 
احلالي متعدد االدوار الذي يؤثر 
العمل وتالفيا  سلبا على سير 

للمشاكل مت التوسع في اخلدمات 
في مركز برج التحرير ومكتب 
في الصليبخات وآخر قرب مبنى 
االدارة احلالي لتخفيف الضغط 
عن االدارة، وان شاء اهلل في شهر 
فبراير من العام املقبل سنتسلم 
املبنى وتنتهي معوقات املبنى.

واكد الفرحان ان ادارة عمل 
العاصمة استطاعت خالل السنة 
االخيرة التغلب على الكثير من 
املعوقات، واس���تطاعت تنظيم 
العمل وتخفيف االزدحام عبر 
اجراءات اتخذتها في العمل منها 
نظام الدوامني الصباحي واملسائي 
والعديد من االج���راءات اآلخر 
ويبقى احل���ل جلميع املعوقات 

هو االنتقال الى املبنى اجلديد.

إغالق الملفات

وتطرق ممثل االحتاد العمالي 
العام ونائب رئيس االحتاد ورئيس 
مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن 
الغامن الى مش���كلة اقفال ملفات 
الشركات دون علم العامل، مبينا 
ان االحتاد تلقى ش���كوى من 50 
حالة لم يكن اصحابها يعلمون 
ان ش���ركاتهم مقفلة وبالتالي ال 
التحويل، وتساءل  يستطيعون 
مدير العالقات العامة في احدى 
الشركات عبدالعزيز الدشتي عن 
امليكنة املطروح قبل  مش���روع 
عامني: اين اصبح؟ وملاذا لم ير 

النور حتى اآلن؟
وس����أل رئيس احتاد شركات 
الغامن عن اسباب  التنظيف علي 
غياب اصحاب االعمال عن القرارات 
الوزاري����ة، فه����م ال يعلمون عن 
القرارات شيئا س����وى آخر قرار 
واملتعلق بنقل اقامة العامل دون 
الكفي����ل، موضحا انهم  موافق����ة 
كاصحاب ش����ركات يعملون وفق 
عقود مع مؤسسات ووزارات الدولة 

ومدة العقد ثالث سنوات.
وهن����اك بند ف����ي العقد يجبر 
أصحاب الش����ركات عل����ى متديد 
العقد سنة رابعة لتنتهي الوزارات 
واملؤسس����ات احلكومي����ة م����ن 
املناقص����ات، فإذا حتولت العمالة 

فور انتهاء العقد فماذا يفعل صاحب 
العمل وكيف يفي بالتزامه لكيال 
يدفع الغرامات املذكورة بالعقود؟ 

نريد توضيح.
وتساءل محامي احدى شركات 
املنطقة احلرة عن ان الش����ركات 
داخل املنطقة احلرة لها ملف واحد 
وتبق����ى مغلقة طيلة العام ملاذا ال 
يتم وضع آلية مع هيئة الصناعة 

ملعاجلة هذه املشكلة؟
وتطرق صاحب شركة حسني 
اجلاس����م الى سبب عدم اخذ رأي 
اصح����اب العمل في القرارات قبل 
صدوره����ا وملاذا يتم اقفال ملفات 
الش����ركات دون ان ينذر صاحب 
الش����ركة باملخالف����ة ليعمل على 

رندى مرعي
أطلق���ت جمعي���ة مش���رف 
التعاوني���ة مهرج���ان الس���لع 
الرمضانية بحضور وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكن���دري الذي أش���اد باخلدمة 
واألسعار اللتني تقدمهما اجلمعية 

وتتميز بهما.
وقال الكن���دري ان انخفاض 
االس���عار احلاصل على معظم 
الرمضانية  السلع االستهالكية 
فرصة للش���راء والتبضع قبل 

حلول الشهر املبارك.
وأش���اد الكن���دري بحمل���ة 
الس���لع الرمضاني���ة ليس في 
جمعية مش���رف وحس���ب، بل 
التي  التعاونية  بكل اجلمعيات 
نظمت هذه املهرجانات التسويقية 
لصالح املس���تهلك، وأكد ان كل 
الرمضاني���ة متوافرة  الس���لع 
بكميات كبيرة وهناك تعاون بني 
املوردين واجلمعيات التعاونية 
لتوفير كل احتياجات املستهلك 
لتيسير حصوله على الضروريات 

بسعر التكلفة.
الكن���دري بالتهنئة  وتوجه 
مبناس���بة حلول شهر رمضان 

وتنظيم دورات ترفيهية وتعليمية 
وتذاكر مخفضة للمرافق السياحية 
وتنظيم مشروع اصدقاء مشرف 
الستغالل أوقات الفراغ، اضافة 
الى تقدمي الهدية الرمضانية التي 
سيتم توزيعها على املساهمني 
املقبل وتش���مل  في االس���بوع 
الرمضانية  الغذائي���ة  الس���لع 
الى جانب تنظيم معرض بنت 
الديرة للمس���تلزمات األسرية 
واالستهالكية واألشغال اليدوية 
يوم 8/16 ومهرجان القرطاسية 
في صال���ة عبدالعزيز حس���ني 

الثقافية.
وأكد املرش���ود انه من ضمن 
املشاريع املستقبلية مت توقيع 
عقود توسع الثالجات وتوسعة 
فرع 24 س���اعة واحلضانة الى 
جانب توس���عة املنجرة وجار 

العمل على بناء صالة افراح.
وقال انهم س���يتبعون نهج 
الريادة والتميز في املهرجانات 
واملش���اريع  والنش���اطات 
املستقبلية بشكل متواصل مبا 
اهالي املنطقة  يلبي احتياجات 
وتطلعاتهم ويساهم في تنمية 
وتطوير العمل في جمعية مشرف 

املبارك الى املسلمني بشكل عام 
واهل الكويت بشكل خاص.

من جهته، قال رئيس مجلس 
ادارة جمعية مشرف احمد املرشود 

ان مهرجان الس���لع الرمضانية 
حافل بالعروض اخلاصة واالسعار 
املخفضة التي تصل نسبة اخلصم 
فيها من 50% الى 75% طوال شهر 

رمضان وبعض السلع االساسية 
تباع بسعر اقل من التكلفة في 

السوق املركزي.
وتابع املرش���ود ان مجلس 

ادارة اجلمعية يتطلع الى تطوير 
كل خدمات ونشاطات اجلمعية 
وحتقيق ابرز واحدث وس���ائل 
التس���وق ذات من���ط جديد في 

مهرجان���ات ذات اجواء ممتعة 
تهدف الى خدمة املساهمني وابناء 
املنطقة وتس���اعد على محاربة 

ارتفاع االسعار.

وتطرق املرشود الى النشاطات 
التي نظمته���ا اجلمعية مؤخرا 
ألبناء املنطقة ومنها 4 رحالت الى 
شاليهات منتزه خليفة السياحي 

تأكيدًا لما نشرته »األنباء« أول من امس

وزير الشؤون أصدر قرارًا بتعيين المنصور وكياًل مساعدًا لقطاع العمل
 بشرى شعبان

تأكيدا ملا نش���رته »األنباء« 
امس األول اصدر وزير الشؤون 
د.محمد العفاس���ي قرارا وزاريا 
بتعيني منصور املنصور وكيال 
مساعدا لقطاع العمل باألصالة، 
وتكليف الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية جمال الدوسري بالقيام 
مبهام الوكيل املس���اعد للرعاية 
االجتماعية، والوكيل املس���اعد 
املالية واالدارية احمد  للشؤون 
الصواغ وكيال مساعدا للتنمية 

صورة زنكوغرافية لقرار وزير الشؤونصورة زنكوغرافية خلبر »األنباء« أمس األولاالجتماعية بالتكليف.


