
محليات
الثالثاء 17 نوفمبر 2015

07
أبل: »االئتمان« و»السكنية« يعمالن بتعاون وتناغم تام العتماد كل السبل واألدوات املمكنة حلل القضية اإلسكانية

قرض توسعة ألصحاب البيوت احلكومية طالبي الرعاية السكنية منذ 15 عاماً أو أكثر
املطروحة وعدم االرتهان إلى 
مسار واحد في حل القضية.

ولفت الى أن بنك االئتمان 
الكويتي واملؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية هما جناحا 
وزارة الدولة لشؤون اإلسكان 
وهما يعم���الن بتعاون كامل 
وبتناغ���م وضم���ن منظومة 
متكاملة حلل القضية اإلسكانية 
ويتفهم كل منهما لطبيعة الدور 
املنوط ب���ه كما يحرص على 
القيام به على الوجه األكمل، 
متقدما بالشكر لفريق العمل 
في بنك االئتمان الكويتي الذي 
أجنز الدراسات الفنية الالزمة 
على وجه السرعة مما أسهم 
في خ���روج القرار إلى النور 
في وقت وجي���ز، معربا عن 
أمله بأن يكون القرار معينا 

للمواطنني.

ادارة  يعكس تفه���م مجلس 
البن���ك وتقديره الحتياجات 
املواطنني ومتطلباتهم كما يؤكد 
حرصه الدائم واملستمر على 
توسيع شريحة املستفيدين 
من قروض���ه وخدماته بكل 

وسيلة ممكنة.
وجدد أبل التأكيد على سعي 
البنك الدائم إلى إصدار القرارات 
التي من شأنها التيسير على 
املواطنني واالرتقاء مبستوى 
اخلدمات املقدمة مع توفيرها 
للعمالء بسهولة ويسر ودون 
جهد أو عن���اء، الفتا الى أن 
القرار األخير يصب في اجتاه 
حتقيق اس���تراتيجية وزارة 
الدولة لشؤون اإلسكان القائمة 
على اعتماد كل السبل واألدوات 
املمكنة حلل القضية اإلسكانية 
مع تنويع اخليارات والبدائل 

االستفادة منه«.
الق���رار جاء  أن  وأوضح 
اس���تجابة ملطال���ب بع���ض 
الذين عبروا عنها  املواطنني 
إما خالل لقاءاته معهم أو أثناء 
مراجعاتهم لبن���ك االئتمان، 
مش���ددا على ان ه���ذا القرار 

أعلن وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير األشغال العامة 
بالتكليف ياسر أبل عن إصدار 
مجلس إدارة بن���ك االئتمان 
الكويتي ق���رارا مبنح قرض 
الكويتية من  توسعة لألسر 

أصحاب البيوت احلكومية.
وقال أبل ل� »كونا« أمس، 
»إن مجلس إدارة البنك الذي 
عقد اجتماعه األسبوع املاضي 
ق���رر منح األس���ر الكويتية 
الت���ي مض���ى عل���ى تقدمها 
بطلب احلصول على الرعاية 
السكنية 15 عاما فأكثر قرضا 
للتوس���عة ومبجرد تس���لم 
البيوت احلكومية املخصصة 
لهم«، مؤكدا أن »القرار أصبح 
ساري املفعول مبجرد صدوره 
وبإمكان األس���ر التي تتوافر 
فيها االش���تراطات املطلوبة 

ياسر أبل

ً مكاتب لـ »املباحث« في إدارات العمل قريبا

سد النقص مبوظفي »عمل حولي«

نقلة نوعية في »القوى العاملة« خالل األيام املقبلة

بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة ان مدير عام 
الهيئة بالوكالة احمد املوسى قام بزيارة الى 
إدارة عمل حولي بناء على تعليمات وزيرة 
الشؤون هند الصبيح، ملعاجلة اخللل في 
اإلدارة، حيث وعد مبعاجلة النقص احلاد 
في اعداد املوظفني عبر إجراء نقل موظفني 
من اإلدارات التي تعاني تكدسا وذلك خالل 
األيام القليلة املقبلة. ومن جهة أخرى علمت 
»األنباء« ان نائب املدير العام حلماية القوى 
العاملة عبداهلل املطوطح قد عقد اجتماعا 

مع مراقبي ادارة تفتيش العمل الذي طالهم 
التدوير مؤخرا، وأكد خالله على ان التدوير 
ليس اس���تهانة بعمل أي مراقب بل يأتي 
لتطوير العمل وإطالع املراقبني على سير 
العمل في مختلف الوحدات واألقسام عمال 

مببدأ املوظف الشامل.
وتطرق االجتماع الى مناقش���ة آليات 
العمل في اإلدارة والوحدات والتركيز على 
ان تكون عمليات التفتيش جدية دون أي 
ظلم، وتطبيق القانون على اجلميع وااللتزام 
باملهل القانونية ملعاجلة املخالفات وتعديل 
االوضاع وااللتزام باملواعيد وتقدمي كافة 

التسهيالت للمراجعني.

بشرى شعبان

بعد اعتماد ق����رارات التدوير األخيرة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة، قام مدير ادارة 
عالقات العم����ل د.مدل����ول الظفيري بجولة 
ماراثونية س����رية على الوحدات التابعة له 
في محافظات اجله����راء والفروانية ومبارك 
الكبير وحولي، حيث اطلع على سير العمل 
واالجراءات املتبعة ل����دى املوظفني. في هذا 
الس����ياق، اكدت مصادر مطلعة في »القوى 
العاملة« ان االيام القليلة املقبلة ستشهد نقلة 

نوعية في آلية تطبيق العمل الكفيلة بالقضاء 
على التالعب، مشيرة الى ان الظفيري يسير 
وفق تعليمات وزيرة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل وقيادي����ي الهيئة لتصحيح الوضع 
في ادارة عالقات العمل. وأش����ارت املصادر 
الى ان الظفيري رصد خ����الل جولته جملة 
م����ن املالحظات التي تش����وب العمل، مبينة 
استياءه من عدم التزام بعض رؤساء االقسام 
واملوظفني بأوقات العمل وتغيبهم عن الدوام، 
الفتة الى ان ه����ذه اجلولة تأتي ضمن رؤية 
جديدة ستطبقها الهيئة للقضاء على جميع 

بشرى شعبان

في إطار التنس����يق املس����تمر بني قطاع 
اجلنسية واجلوازات بوزارة الداخلية والهيئة 
العامة للقوى العاملة، عقد الوكيل املساعد 
لشؤون اجلنس����ية واجلوازات واإلقامة في 
وزارة الداخلية اللواء مازن اجلراح واملدير 
العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة 
أحمد املوسى اجتماعا بحثا من خالله عددا 
من املوضوعات املش����تركة بش����أن العمالة 

الوافدة.
وكشف املوس����ى عقب االجتماع أنه مت 
االتف����اق على عدد م����ن املقترحات التي من 
شأنها أحكام الرقابة على القضايا العمالية 
وعالقة أصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى 
أن أبرز هذه املقترحات التي س����وف تدخل 
حيز التنفيذ قريبا تخصيص مكتب لرجال 
املباحث في بعض إدارات العمل بهدف تعزيز 

الرقابة ورصد أي مخالفات.
وأكد أن مثل هذه املقترحات سيكون لها 
دور كبير في احلد من أي تالعبات والقضاء 
على دور الوسطاء وتش����ديد الرقابة على 
إجناز املعامالت اخلاصة بالعمال وأصحاب 
العمل انطالق����ا من احلرص عل����ى تفعيل 
اإلس����تراتيجيات الهادفة إلى تنظيم سوق 
العمل واحلد من الظواهر السلبية واملمارسات 
غير املشروعة التي قد تشهدها بعض االدارات 

التي تتعامل مع اجلمهور.
وذك����ر أن من ب����ني املوضوعات األخرى 
التي سوف يتم تنفيذها بالتعاون بني وزارة 
الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة متابعة 
قضاي����ا امللفات املوقوفة لدى الهيئة العامة 
للقوى العاملة ووض����ع آليات التعامل مع 
العمالة املسجلة على تلك امللفات باإلضافة 
إلى بالغات التغي����ب، وغيرها من القضايا 

العمالية املرتبطة بعمل اجلهتني.


