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)كرم دياب( د.محمد العفاسي وحمد املعضادي وأحمد الصواغ ود.جاسم أشكناني وعواطف القطان خالل اللقاءد.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب مع عدد من املهنئني 

د.صفر يتلقى التهاني

د.العفاسي يتلقى التهاني

م.أحمد اجلسار مستقبال املهنئني من قيادات الوزارة

جانب من املهنئني

يوسف احلجي ود.سليمان شمس الدين خالل اللقاء

صفر: تسّلم محطة مشرف فبراير المقبل 
وتأجيل افتتاح محطتي العقيلة والرقعي ألسباب فنية

ان ترى نسبة االجناز للمشاريع 
االنشائية في خالل اسبوع او آخر 
وعادة يتم قياس نسب االجناز 
من خالل ما مت صرفه من مبالغ 
وخاصة ف���ي الفترة االولى من 
الس���نة املالية التي يكون فيها 
الش���يء  الصرف بطيئا بعض 
اسوة بالسنوات السابقة، مشيرا 
الى ان السنوات السابقة كانت 
نسب الصرف تتراوح ما بني 75 
الى 80% واعتقد ان هذا الصرف 

جيد.
وعن املرحلتني الثانية والثالثة 
من مشروع الدائري االول كشف 
الكليب ان الوزارة جاهزة لطرح 
املرحلة الثانية على املقاولني، اما 
املرحلة الثالثة فلم يتم االنتهاء 
من اجراءات طرحها حتى اآلن.

املقبلة بداية  وحول جولته 
الكليب ان  املقبل، قال  الش���هر 
اجلولة حتمل بني طياتها ثالثة 
مهام، منه���ا دورة تدريبية في 
سنغافورة وهي منظمة من قبل 
املدنية، مؤكدا  ديوان اخلدم���ة 
ان ه���ذه الدورة م���ن الدورات 
التدريبية املهمة حيث سيشارك 
فيها العديد من املس���ؤولني من 
مختلف الوزارات في الدولة، كما 
ستكون هناك زيارات لعدد من 
املطارات املقيم���ة تقييما عاليا 
ج���دا للتعرف على احملاس���ن 
واملساوئ التي من خاللها نتعلم 
ما يعكسه على مطاراتنا، ومهمة 
الى الصني وذلك لتنمية العالقة 
ما بني وزارة املواصالت الصينية 
ووزارة االشغال الكويتية باعتبار 
ان هن���اك عالقة س���ابقة جتمع 

اجلهتني.

االسرية في بداية اكتوبر، باالخص 
خدمة املساعدات االجتماعية. وعن 
وضع ادارات رعاية املعاقني في دور 
الرعاية االجتماعية اوضح العفاسي 
ان الهيئة املستقلة لرعاية املعاقني 
تهتم بشؤون املعاقني وهي مستقلة 
وال عالقة لوزارة الشؤون بها اما 
بالنسبة للرعاية االجتماعية فهي 
من اختصاصات وزارة الشؤون، 
وادارات الرعاية للمعاقني تبقى كما 
هي ترعى املعاقني ضمن مظلة وزارة 
الش���ؤون. وعن االعمال اخليرية 
واملخالف���ات التي س���جلت خالل 
شهر رمضان اكد العفاسي ان هدف 
الوزارة مساعدة اجلمعيات اخليرية 
في زيادة ايراداتها وان املش���روع 
املعتمد هذا العام جمع التبرعات 
بواسطة االيصاالت املختومة في 
وزارة الشؤون والكي � نت لطمأنة 
املتبرعني ولكي تستطيع االدارة 
التدقيق في احلسابات  املختصة 

وكيفية صرف االموال.
اما بالنسبة للمبرات اخليرية 
فهي تعمل ضمن ضوابط وانظمة 
محددة وعلى اساسها حصلت على 
التراخيص واالشهار وفي حال عدم 
االلتزام بالقوانني املنظمة لعملها 
الوزارة باتخاذ  والضوابط تقوم 
االجراءات الالزمة جتاه املخالفني 
للقانون ومنها اقفال احلس���ابات 
املصرفية، سحب التراخيص واغالق 

امللف بشكل نهائي.
واكد العفاسي ان الشؤون لن 
العمل  تتهاون في مج���ال ضبط 
اخليري بل ستقوم بفرض العقوبات 
على كل مخالف الن هذه اموال عامة 
وسمعة دولة ال يسمح ألحد بأن 

يغفل عنها.

ال���وزارة اجتمعوا صباح امس 
وناقش���وا التقرير، وان اللجنة 
املش���تركة بني الهيئ���ة العامة 
للصناعة والبلدية واالش���غال 
والكهرباء س���تجتمع اليوم مع 
الهيئة العامة للبيئة ملتابعة تنفيذ 
كل ما مت اقتراحه من توصيات 

خرج به االجتماع.
ومن جانبه اكد وكيل وزارة 
العامة م.عبدالعزيز  االش���غال 
الكليب انه متت املوافقة من قبل 
مجلس الوزارة على االستمرار في 
مشروع الدائري الثامن بالتنسيق 
مع ش���ركة نف���ط، موضحا ان 
املشروع سينفذ على اكمل وجه 

والوزارة في طور التنفيذ.
وبخص���وص نس���بة اجناز 
التنمية  الوزارة ملشاريع خطة 
قال الكليب انه ليس من املمكن 

وقطعنا ش���وطا كبيرا في تنظيم 
العمل مؤكدا انه خالل فترة وجيزة 
سيصبح باستطاعة مندوب الشركة 
اجناز معامالته ف���ي مكتبه دون 
حاجة للتنقالت واالزدحام، وقال ان 
كل ما نطلبه من اصحاب املؤسسات 
والش���ركات مزيد من الصبر الن 
هذا النظ���ام يعمل ملصلحتهم وال 
يدع اي مجال للواس���طة، واجناز 
املعاملة يتم بسهولة ويسر اذا ما 
كان ملف الش���ركة مستوفي لكل 
الشروط. وعن التدوير في الوزارة 
اوضح العفاس���ي ان التدوير بني 
القيادات البد منه لتحريك العمل 
واالجناز الس���يما ف���ي القيادات 
الوسطى واالشرافية. وعن احالة 
من أمضى 30 عاما للتقاعد اوضح 
ان ذلك رغبة مجلس الوزراء لكن 
هناك خبرات ال ميكن االس���تغناء 
عنها باالخص في وزارة الشؤون 
وبالتال���ي اعتقد ان ه���ذا التوجه 
لن يطبق على جميع االشخاص. 
وكشف العفاسي عن بدء تطبيق 
برنامج ميكنة خدمات ادارة الرعاية 

وذلك مبجرد اصالحهم املعدات 
التي ارسلها الى دبي، مبينا انه 
الوزارة للمحطة ستقوم  تسلم 
الوزارة بالعمل على فترات الى 
ان نصل للطاقة االس���تيعابية 

الكاملة للمحطة.
افتتاح  وبالنس���بة لتأجيل 
محطت���ي العقيلة والرقعي قال 
د.صفر ان الوزارة اصدرت اوامر 
تغييري���ة للمش���روعني حيث 
اس���تفادت ال���وزارة من بعض 
ال���دروس والتجارب التي مرت 
بها في محطة مشرف، موضحا 
ان تلك التجربة ستضيف وتعدل 
الفني���ة تفاديا  االم���ور  بعض 
واحتياطا حتى ال نقع في مشكلة 

مشرف.
وبخص���وص تقرير مجرور 
الغزال���ي اكد د.صفر ان قياديي 

جتزئة مشاريع العقود احلكومية 
الى مراحل متنح الكفيل اذونات عمل 
للعمال���ة في كل مرحلة على حدة 
وبعد االنتهاء من املرحلة وتسفير 
العمالة املنتهي���ة اعمالهم تصدر 
اذونات عم���ل للمرحلة األخرى. 
واضاف ان تقدير االحتياج للعمالة 
واستقدامها من اخلارج يكون حسب 
احلاجة احلقيقية والفعلية للعمل 
وضبط العمالة واستقدام العمالة 
ذات احلاجة الفعلية واحلقيقية لها. 
واضاف العفاسي ان نظام امليكنة 
س���اهم في ضبط االمور ووضع 
حد ألي تالعب في اصدار اذونات 
العمل وتقدير االحتياج وس���اهم 
ف���ي احلد من االجت���ار باالقامات 
وس���اهم في ضبط العمل مشيرا 
ال���ى ان هذا النظام مرتبط مع 54 
جهة حكومية وهناك توجه لدى 
احلكومة العتماده نواة للحكومة 
االلكتروني���ة. وعن العقبات التي 
تواجه العمل بالبرنامج أوضح انه 
متت معاجل���ة كل العقبات ومتت 
زيادة اعداد الشاشات واملوظفني 

فرج ناصر
العامة  هنأ وزير االش���غال 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاضل صفر صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
ال���وزراء والقيادة السياس���ية 
في البالد مبناس���بة عيد الفطر 
الس���عيد، متمنيا ان تعود على 
الشعب الكويتي واملقيمني باخلير 

واليمن والبركات.
واض���اف د.صف���ر خ���الل 
استقباله للمهنئني في ديوانية 
وزارة االشغال العامة صباح امس 
بحضور الوكالء املساعدين في 
الوزارة ان وزارة االش���غال لها 
دور كبير وواضح واساسي في 
خطة التنمية وموكل لها الكثير 
من االعمال حيث قامت الوزارة 
مؤخرا بتوقيع العديد من العقود 

واالتفاقيات.
وقال د.صفر ان الوزارة مقبلة 
على عدد من املشاريع الضخمة 
الفترة  والكثيرة بالرغم من ان 
الزمنية املتبقية من السنة املالية 
احلالية ال تتجاوز الستة اشهر، 
مؤكدا ان الوزارة من خالل جملة 
املشاريع املقبلة عليها هي أمام 
القياديني في  حتديات جعل���ت 
ال���وزارة تضعها نصب عينيها 
املزيد م���ن االجنازات  لتحقيق 

املطلوبة.
اكد  وحول محطة مش���رف 
د.صف���ر ان فبراي���ر املقبل هو 
الشهر الرس���مي لتسلم محطة 
مشرف اال ان املقاول قطع على 
ال���وزارة وعودا بأنه س���يقوم 
بتسليم احملطة قبل تلك الفترة 

بشرى شعبان
كشف وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي عن توصل اللجان العاملة 
إلنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة 
الى وضع الهيكل التنظيمي للهيئة 
واآلن تعمل على اعداد االختصاصات 

لألقسام.
وقال في تصريح صحافي خالل 
استقباله املهنئني بعيد الفطر ان 
اللجان املتخصصة تقوم بدورها 
ستكون الهيئة متكاملة وتعمل خالل 
املوعد القانوني احملدد في قانون 
العمل اجلديد. وعن حتويل اخلدم 
الى العمل في القطاع اخلاص اوضح 
ان التحويل يتم وفق ضوابط على 
نفس الكفيل او احد افراد اسرته، 
وبالنسبة ملعاجلة اوضاع العمالة 
املنزلية قال ان وزارة الداخلية هي 
اجلهة املسؤولة عن معاجلة هذا 
امللف وقال انه تعهد امام مجلس 
حقوق االنسان مبعاجلة ملف اخلدم 
مبا يضمن حقوقهم ونتعاون مع 
الداخلية ملعاجلة هذا امللف لكنها 
اجلهة املعنية بوضع القانون كما 
ان وزارة العدل مسؤولة عن قانون 
االجتار بالبشر. واشار الى اتخاذ 
الشؤون العديد من اخلطوات باجتاه 
إلغاء نظام الكفيل منها التحويل 
دون موافقة الكفيل، واعتماد اصحاب 
بعض املهن كفالء انفسهم ومنهم 
اصحاب احملالت وندرس ان يقوم 
رجال األعمال بكفالة انفسهم فيما 
بعد. وحول معاجلة قضية العمالة 
الوزارة جادة  ان  السائبة اوضح 
في مكافحة جتار االقامات ووضع 
حد لهم وقد قامت الوزارة باتخاذ 
إجراءات حلماية العمالة ومعاجلة 
مش���كلة االجت���ار باإلقامات منها 

أكد خالل استقباله المهنئين بالعيد أن »األشغال« لها دور كبير في خطة التنمية

العفاسي: قمنا بعدة خطوات إللغاء نظام الكفيل
والتدوير سيشمل القيادات الوسطى و»اإلشرافية«

أكد خالل استقباله المهنئين تطبيق ميكنة خدمات إدارة الرعاية األسرية

الجسار: تجاوزنا المرحلة الحرجة لهذا العام 
ونأمل استمرار ترشيد الطاقة مع عودة المدارس

دارين العلي
اك���د وكي���ل وزارة الكهرب���اء 
الوزارة  ان  واملاء م.احمد اجلسار 
استطاعت بفضل من املولى عز وجل 
اجتياز املرحلة األخيرة من الفترة 
احلرجة له���ذا العام والتي امتدت 
من بداي���ة الصيف احلالي وحتى 
يومنا هذا، متمنيا على املستهلكني 
االس���تمرار في نهجهم الترشيدي 
خالل االسابيع املقبلة التي ستشهد 

عودة املدارس.
ولفت م.اجلس���ار على هامش 
استقباله وعدد من الوكالء املساعدين 
وقيادي الوزارة املهنئني بعيد الفطر 
املبارك ان عامل انخفاض درجات 
احلرارة الذي توقعته ادارة االرصاد 
اجلوية سيساعد الوزارة على جتاوز 
اي ارتفاع متوقع، وسيعطيها فرصة 
للبدء ف���ي اعمال صيانة الوحدات 
الزمنية  واملقطرات وفق جداولها 

احملددة.
واعل���ن ان الوزارة بدأت فعليا 
في اعمال الصيانة حيث خضعت 
وحدة في محطة الصبية الى اعمال 
صيانة واخرى في محطة الدوحة 
الغربية الى اعمال الصيانة، مشيرا 
الى حرص ال���وزارة على االنتهاء 
من جدول الصيان���ات في املوعد 

املقرر.
وحول مكتب شؤون املستهلكني 
التابع للوزارة املزمع انشاؤه قريبا 
في مطار الكويت قال اجلس���ار ان 
الوزارة مازالت في انتظار موافقة 
وزارة املواصالت على تخصيص 
خط هاتف، متمنيا على املسؤولني 
في وزارة املواصالت تسريع املوافقة 
على تخصيص اخلط حتى تتمكن 
الوزارة من مباشرة عملها في هذا 
املكتب املتوقع ان يعمل على مدار 
االربع والعشرين س���اعة بنظام 

النوبات.

أعلن بدء أعمال الصيانة خالل استقباله وعدد من الوكالء المساعدين المهنئين بعيد الفطر قيادات الهيئة الخيرية 
وموظفوها تبادلوا التهاني بالعيد

في أجواء من امل���ودة والتواصل تبادل قيادات 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية وموظفوها التهاني 
والتبريكات مبناسبة عيد الفطر املبارك صباح امس 

في مقر الهيئة بجنوب السرة.
حضر حفل استقبال املهنئني بالعيد رئيس الهيئة 

السابق يوسف احلجي ومدير عام الهيئة د.سليمان 
شمس الدين ولفيف من قيادات الهيئة وموظفيها.

يذكر ان الهيئة اعتادت تنظيم حفل الس���تقبال 
املهنئني بعيدي الفط���ر واالضحى املباركني صباح 

اول يوم دوام بعد العطلة.

»الزراعة«: رفع الحظر 
عن استيراد األبقار الحية 

من االتحاد األوروبي
أصدر رئيس مجلس اإلدارة 
واملدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاسم البدر قرارا يقضي برفع 
احلظر عن استيراد االبقار احلية 
من مواليد 2009 وما فوق فقط 
من دول االحتاد االوروبي التالية: 
مملكة هولندا، جمهورية املانيا 
االحتادية وجمهورية فرنس���ا. 
وأك���دت الهيئة عل���ى ضرورة 
االلتزام بالشروط التالية وهي:

إذن استيراد  احلصول على 
مسبق من ادارة الصحة احليوانية 
وتقدمي شهادة صحية بيطرية 
معتمدة من اجلهات احلكومية 
املختصة بالدول املراد االستيراد 
منها تفيد بأن احليوانات املصدرة 

معرفة بنظام تعريف دائم.


