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Client Project - الهيئة العامة للبيئة

إعالن عن وظائف
الهيئـــــة العـــــامـــــــــة للبيــئــــــة

تعلن الهيئة العامة للبيئة عن حاجتها ل�شغل وظيفة

»مدير إدارة الشئون الهندسية«
- ح�شب ال�شروط التالية:

1- اأن يكون حا�شال على موؤهل هند�شي تخ�ش�س مدين )بكالوريو�س – دبلوم(.
2- اأن يكون املوؤهل اجلامعي من جامعة الكويت اأو اإحدى اجلامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل مع   

اإح�شار �شهادة املعادلة اإذا كان املوؤهل من خارج الكويت، اأو دبلوم معتمد من اجلهات احلكومية الر�شمية.

3- اأن يكون حا�شال على تقدير كفاءة )ممتاز( ملدة �شنتني على الأقل يف اآخر جهة عمل بها. 
4- اأن يكون لدى املتقدم مدة خربة عملية باجلهات احلكومية واخلا�شة قدرها )10( �شنوات للحا�شلني على 

البكالوريو�س و )14( �شنة للحا�شلني على الدبلوم التخ�ش�شي.

5- اأن يجتــــاز املتقــــدم لـــ�شغــــل الــــوظيفــــة املقــــابلـــة ال�شخ�شيــــة التــي جتريهــــا الهيئــة مبــــوعد يتـــم حتديده 
واإبالغه للمتقدمني.

تقدم طلبات التوظيف باحل�شور ال�شخ�شي اإىل مقر الهيئة العامة للبيئة يف منطقة ال�شويخ ال�شناعية 2 – 

�شارع علي ح�شني الرومي – طريق الدائري الرابع مبنى الهيئة العامة للبيئة بجانب بلدية الكويت ومطبعة 

2018/1/2 حتى  مــن  الــفــرة  الظهر يف  بعد  مــن   12.30 �شباحًا حتى   9.00 ال�شاعة  مــن  وذلــك  احلكومة، 

2018/1/22 مع �شرورة ا�شطحاب امل�شتندات التالية:
• ال�شرية الذاتية.

• املوؤهل الدرا�شي و�شورة عنه مع ك�شف املعادلة للجامعات الأجنبية معتمدة من وزارة التعليم العايل.
• �شهادات اجتياز الدورات والربامج التدريبية و�شورة عن كل منها )اإن وجدت(.

• �شهادة ملن يهمه الأمر من موؤ�ش�شة التاأمينات الجتماعية  • �شورة عن البطاقة املدنية. 
• عقد زواج لل�شخ�س املتزوج.   • عدد )4( �شور �شخ�شية. 

• �شورة عن اجلن�شية. • �شورة عن �شهادة امليالد. 
- مالحظة:

• تقدم جميع الطلبات اإىل ق�شم ال�شجل العام بالدور الأر�شي.
• �شوف يتم ا�شتبعاد جميع الطلبات غري امل�شتوفية ل�شروط الإعالن وغري مكتملة البيانات.

• �شوف يتم اإر�شال ر�شالة ق�شرية للمتقدم عن طريق sms لأرقام الهواتف النقالة امل�شجلة يف ال�شرية الذاتية 
بتاريخ املقابلة ال�شخ�شية.

• لال�شتعالم: الت�شال على 22208405 - 22208406 اأو زيارة املوقع الإلكروين للهيئة.
www.epa.org.kw

للكويتيني فقط

الكندري: منتحلون ادعوا أنهم ميثلون جمعيات ومبرات

»الشؤون« ترصد عمليات حتايل جلمع التبرعات
اجلمعيــات رســميا للتأكد 
من تبعيتها لها من عدمها، 
وجاء رد اجلمعيات، حسبما 
توقعت الوزارة، بعدم تبعية 
اإلعالنات للجمعيات وعلى 
وزارة  خاطبــت  أساســه 
الشــؤون وزارة الداخليــة 
لضبط موزعــي اإلعالنات 
وإحالتهم إلى النيابة العامة 
التخــاذ الالزم من اجراءات 
قانونيــة بحقهــم وجعلهم 
عبرة لغيرهــم من ضعاف 
النفــوس ولتحصني العمل 
اخليــري وحمايــة محبــي 
عمل اخلير في الكويت من 

مواطنني ومقيمني«.

إيقاف 17 مبرة
علــى صعيــد مشــابه، 
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الشــؤون 
ان فــرق التفتيش واملتابعة 
للعمــل اخليــري فــي ادارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات 
قامت خالل الشــهر اجلاري 
بحمالت تفتيشية على املبرات 
اخليرية ملتابعة عملها ومدى 
االلتزامــات بالقوانــني، وقد 
أســفرت احلملة عــن إيقاف 
عمــل ١٧ مبرة مــن أصل ٩5 

مبرة.

حولي، وبعد التأكد من ان تلك 
اإلعالنات ال تتبع اجلمعيات 
التي حتمل أسماءها اتخذت 
اإلجراءات القانونية بحقهم 
وخاطبــت وزارة الداخليــة 
لضبطهم وإحالتهم للنيابة 

العامة.
في هــذا الصــدد بينت 
مديرة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات منيــرة الكندري، 
أن »الــوزارة رصــدت فــي 
الفتــرة االخيرة عــددا من 
من البروشورات واإلعالنات 
أســماء  حتمــل  وكروتــا 
جلمعيــات ومبرات خيرية 
مشــهرة ومعروفــة وذات 
تاريــخ كبيــر فــي العمــل 
اخليــري وزعهــا منتحلو 
صفة جامعي التبرعات جلمع 
التبرعات العينية في عدد 
من مناطق الكويت ومنتشرة 
أن  بالتحديــد«، مضيفــة 
الدعــوة للتبرع  »وســائل 
باألشياء العينية واملالبس 
منتشرة في مناطق السكن 
اخلاص واالستثماري في كل 
مناطق الكويت ومنتشــرة 
بشــكل واســع فــي منطقة 
الساملية مبحافظة حولي«.

وأضافــت أن »الــوزارة 
بعد أن رصدت ذلك خاطبت 

بشرى شعبان

إدارة اجلمعيات  رصدت 
اخليريــة واملبــرات بوزارة 
الشؤون خالل الفترة األخيرة 
البروشــورات  مــن  عــددا 
التي  واإلعالنات والكــروت 
حتمــل أســماء جلمعيــات 
ومبــرات مشــهرة يوزعهــا 
جامعــي  صفــة  منتحلــو 
التبرعات  التبرعات جلمــع 
العينية باإلضافة إلى أكياس 
جمــع فــي عدد مــن مناطق 
الكويت ومنتشرة بالتحديد 
في منطقة الساملية مبحافظة 

منيرة الكندري

اجلبري مستقبال فيصل الصواغ الوزير محمد اجلبري خالل لقائه مع رئيس مجلس ادارة جمعية احملاسبني واملراجعني صقر احليص واعضاء مجلس االدارة 

وزير اإلعالم أكد أن اإلعالم اإللكتروني منافس قوي للتقليدي

اجلبري: احلرية اإلعالمية املسؤولة تبني وال تهدم
 وجتمّع وال تفرّق وهي مسؤولية وطنية  وأخالقية

اجلبري أكد خالل لقائه رئيس 
احتــاد اإلعــالم اإللكترونــي 
فيصل الصواغ ان ذلك يجب 
أن يكــون ضمن حدود وأطر 
احلرية اإلعالمية املســؤولة 
التــي تبني وال تهدم وجتمع 
وال تفــرق وهــي مســؤولية 
وطنيــة وأخالقيــة تقع على 
عاتق مستخدمي هذا اإلعالم 

املؤثر.
وذكر البيــان ان الصواغ 

ثمن جهود وزارة االعالم في 
اقــرار قانــون تنظيم االعالم 
االلكتروني رقم 8 لسنة ٢٠١6، 
مبينا ان التزام االحتاد مبا جاء 
في القانون مسؤولية وطنية 
في املقام االول من أجل حفظ 

أمن واستقرار املجتمع.
وأشار البيان الى أن الوزير 
اجلبــري اجتمــع ايضــا مع 
رئيــس مجلس ادارة جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية 

صقر احليص وأعضاء مجلس 
االدارة وبحث معهم أهمية دفع 
التعاون االعالمي والتدريب بني 

اجلمعية وقطاعات الوزارة.
وأوضــح ان اللقاء تناول 
سبل مساهمة وسائل االعالم 
في التعريف بــدور وأهداف 
اجلمعية مبــا يحقق التنمية 
الثقافية املجتمعية وينشــر 
أعمــال اجلمعية ورســالتها 

التنموية.

قــال وزير اإلعــالم محمد 
اجلبري ان اإلعالم اإللكتروني 
يشكل منافســا قويا لإلعالم 
التقليدي ســواء فيما يتعلق 
بســرعة الوصول واالنتشار 
الى الفئات املستهدفة أو سرعة 
تداول االفراد ملا يتم بثه عبر 
املواقع اإللكترونية ووسائل 

التواصل االجتماعي.
وقالــت وزارة اإلعالم في 
الوزيــر  ان  بيــان صحافــي 

بعض املوظفني تغيبوا مببررا.. وإجراءات عقابية في بعض اجلهات

حضور متفاوت بالوزارات واملؤسسات احلكومية في آخر أيام دوام 2017

من روادها مــن املراجعني. أما 
املوظفــون فقــد حضــروا لكن 
دون عمل لعدم وجود مراجعني. 
وهكذا ســادت وزارة الشؤون 
حالة من السبات إال من حركة 
املوظفني بني املكاتب، على الرغم 
من أنها عادة من الوزارات التي 
ال تهدأ. ولم يخل األمر من بعض 
الغيابات والتي قال عنها مصدر 
مســؤول بالوزارة إنهــا كانت 
مبــررة لكونها بســبب إجازة 
دوريــة او طارئة موافق عليها 
قبل ايام وفــق ديوان اخلدمة، 
مضيفــا أنه في حال كان هناك 
غياب غير مبرر فإنه يطبق عليه 

جزاءات ديوان اخلدمة. 
كذلك لم يختلف الوضع في 
األمانة العامة للتخطيط كثيرا، 
حيث ســاد هدوء غير مسبوق 
مع فــراغ املمرات مــع حضور 
املوظفني إال من غيابات محدودة 
قال عنها مصدر مســؤول إنها 
مبررة، مضيفا أنه حق للموظف 
احلصول على إجازة دورية بأي 
وقت.  انطبق األمر نفسه أيضا 
على كل من هيئة القوى العاملة 

الســكوت عــن ذلــك وال بد من 
معاقبة هؤالء وسيتم ابالغ ديوان 
اخلدمة بذلك مــن خالل حصر 
الغيابات وارسالها الي الديوان 

لعمل الالزم. 

 »السكنية«.. ال غياب يذكر
 في املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية سار العمل أمس بنفس 
الوتيــرة املعتــادة دون وجود 
غياب يذكر مــن قبل املوظفني، 
حيــث مت اســتقبال املراجعــني 
واجناز معامالتهــم والرد على 
استفســاراتهم.  وشــهد جهاز 
خدمة املواطن في املؤسسة إجناز 
عدد مــن معامالت التخصيص 
واستكمال املستندات الرسمية 
اخلاصــة ملســتحقي الرعايــة 
الســكنية في حني مت الرد على 
استفسارات عدد من املراجعني 
بشــأن كيفيــة احالــة طلبــات 
تخصيصهم الى مشروع جنوب 
عبــداهلل املبــارك بعــد ان لــم 
يحصلوا على فرصة عند تقدمهم 
على مشروع خيطان اجلنوبي 

الذي مت اقفال بابه يوم امس. 
كما حرصت ادارة العالقات 
العامة واإلعالم على تزويد عدد 
من املراجعني بخرائط املشاريع 
اإلسكانية املختلفة التي تقدموا 
للتخصيص عليهــا، وايضا مت 
موافاتهــم باجلــداول املوثقــة 
ملواعيد دخول القرعة خالل السنة 
املالية احلالية حتى نهاية شهر 

مارس ٢٠١8 املقبل. 

ولم تكن املمرات والبهو العام 
لوزارة األشــغال صبــاح امس 
كعادتها يوميا يشهد حركة من 
املوظفني فباألمس كان السكون 
ســيد املوقف، وهو ما نتج عن 
غياب املوظفني بشكل كبير خاصة 
في قطاعات محددة، حيث أكدت 
مصــادر بالــوزارة أن الغيابات 

كانت بنسبة ٢٠ % . 
وقالــت املصــادر إن انعدام 
املراقبة والعقاب هو من ساهم في 
هذه املعضلة وهو غياب املوظفني 
عن أعمالهم قبــل وبعد العطل 
الرســمية التي تشهدها دولتنا 
الكويــت، مضيفة: لم نشــاهد 
اطالقــا أي تطبيــق للعقوبات 
على الغيابــات التي حدثت من 
قبل املوظفني حتى ديوان اخلدمة 
املدنية هو اآلخر غير مبال، لذلك 
مترد املوظفون على دواماتهم. 

 15 % غيابا في الخدمات 
وزارات اخلدمات هي األخرى 
شهدت غيابا ملحوظا من املوظفني 
واملوظفات وكانت في اإلدارات 
البعيــدة عــن اعني املســؤولني 
وخاصــة االدارات التــي يطلق 

عليها )الشبرات(.
وعلل مسؤول الغيابات بأنها 
جاءت بسبب يوم اخلميس والذي 
عادة ما يكون فيه الدوام قصيرا 
جــدا كونه آخر ايام األســبوع، 
وقالت مصادر بالوزارة إن نسبة 

الغيابات تبلغ حوالي ١5 % .
 وقالــت املصــادر: ال ميكن 

وهيئة ذوي اإلعاقة، حيث حضر 
املوظفون وغاب املراجعون. لكن 
مصدرا في هيئة القوى العاملة 
أوضــح ان ميكنــة اإلجــراءات 
خففت من وجود املراجعني الذين 
كانوا يتكدسون في املاضي قبل 
اإلجازات الطويلة، مضيفا: لذا 
كما ترون نسبة املراجعني اقل 
من عادية واملوظفون ملتزمون 

باحلضور. 

انتظام الدوامات في »العدل« 
وغياب في بعض قطاعات »األوقاف« 
فيمــا شــهدت وزارة العدل 
حضورا شــبه كامــل ملوظفيها 
شهدت وزارة األوقاف حضورا 
كبيرا في مراكز الدراسات ودور 
القــرآن وغيرهــا مــن قطاعات 
الوزارة اخلارجية وشهد املبنى 
الرئيســي حضــورا في بعض 
القطاعــات وغيابا في قطاعات 
اخرى. وخالل جولة »األنباء« 
شهدت انتظاما ملعظم االدارات 
حتى في غياب بعض املوظفني 
حيث أكــدت مصادر خاصة ان 
معظم الغياب كان بإذن مسبق 

او اجازة رسمية.

 »األشغال«.. غيابات بالجملة
شهدت وزارة األشغال صباح 
اخلميس غيابات باجلملة حيث 
استغل البعض العطلة للسفر 
خــارج الكويت ولذلك اقتطعوا 
يوم أمس من الدوام ليكون يوما 

اضافيا ملد فترة العطلة. 

أسامة أبو السعود - بشرى شعبان 
 فرج ناصر - عادل الشنان

أعاد قدوم موســم اإلجازات 
في رأس الســنة مــا ارتبط في 
األذهان من ميل املوظفني، السيما 
احلكوميني منهــم، إلى الغياب 
في آخر أيام الدوام قبل العطل. 
وأمس تفاوت حضور املوظفني 
في وزارات الدولة واملؤسسات 
احلكوميــة املختلفة حيث كثر 
الغياب في بعض اجلهات، مبررا 
كان أو غيــر ذلــك، فيما اتســم 
العاملون في مؤسســات أخرى 
باالنضباط وااللتزام باحلضور 
إال أنه في كثير من هذه احلاالت 
لم يحضر املراجعون.  »األنباء« 
جالت أمس في عدد من املؤسسات 
احلكوميــة والوزارات املختلفة 

لرصد مدى االلتزام بالدوام. 

»الشؤون«.. حضر الموظفون وغاب 
المراجعون

البدايــة كانــت فــي وزارة 
الشــؤون حيث خلــت املمرات 
أمس وكذلك مواقف السيارات 

.. وغياب في إدارات أخرىموظفون في وزارة األوقافممرات »الشؤون« خالية

وزير الصحة يحيل مدير إدارة 
وموظفني للتحقيق بسبب التغيب

حنان عبدالمعبود

في وزارة الصحة اتسم حضور العاملني بالتواضع، 
حيث تغيب عدد كبير من املوظفني، سواء بأخذ »مرضي« 

أو بعمل إجازة.
كما توافد العاملون بالوزارة لعمل البصمة للخروج 
من العمل قبل الســاعة الثانية وهو وقت انتهاء الدوام، 

بل بدأوا في التبصيم بعد الواحدة والنصف.
من جانب آخر، وفي اإلطار نفسه، أحال وزير الصحة 
د.باسل الصباح إلى التحقيق عددا من املوظفني العاملني 
في مكتب خدمة مراجعي الوزارة من كبار السن وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة والتابــع إلدارة العالقات العامة 
بالوزارة، كما أحال مدير اإلدارة للتحقيق أيضا بالرغم 
مــن تواجده واتخاذه إجراء رســميا حيال تغيب بعض 

العاملني باملكتب عن الدوام الرسمي.

موظفو »الصحة« يبصمون لدى مغادرة الدوام

مراجع ينجز معاملته في »السكنية«

لـــ »األنباء«  تصريح خاص 
ان الغيــاب ينقســم الى عدة 
فئات منها املرضية وهذا من 
اختصــاص وزارة الصحــة 
الطبــي واخــرى  واملجلــس 
إجازة واستئذان من الرئيس 
املباشر والثالثة غياب بغير 
عذر، مشــيرا الى انه في هذه 
احلالــة ســنطبق عليه نظم 

باستثناء القليل منهم وأهل امليدان الثانوي

»التربية« خلت من املوظفني واملراجعني!
ولوائح ديوان اخلدمة املدنية 

اخلاصة بالغياب.
وذكــر اجلويســر انــه لم 
يتلق اي شكوى من اي مراجع 
بخصوص تعطيــل معاملته 
وعدم إجنازها، مؤكدا ان األمور 

سارت على ما يرام.

عبدالعزيز الفضلي

الوضع في وزارة التربية 
كان مختلفا عن بقية الوزارات 
أمس فيمــا يتعلــق بالدوام، 
حيث يبدو ان مراجعي الوزارة 
»قصوها من انفسهم« حيث 
خلت التربيــة من مراجعيها 
وموظفيها امس إال القليل منهم 
باإلضافة الى بعض القيادات 
التربويــة، ناهيــك عــن أهل 
امليــدان التربــوي متمثال في 
املدرســية باملرحلة  اإلدارات 
الثانويــة التــي كانــت على 
قدر من املسؤولية والتزمت 
بالــدوام بســبب اختبــارات 
الفترة الدراسية االولى والتي 
شهدت امس يومها الثالث في 

جدول االمتحانات.
وفي هذا السياق، أكد مدير 
إدارة املوارد البشرية بوزارة 
مواقف الوزارة خالية متاماالتربية سعود اجلويسر في 

20 % نسبة غياب 
املوظفني في 

»األشغال«
ومصادر: السبب 
غياب العقوبات

»اإلعالم« وجمعية 
احملاسبني بحثتا 
التعاون اإلعالمي


