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اجلمعة ١٤ يونيو ٢٠١٩ محليات

)محمد هاشم( الشيخ سلمان احلمود ويوسف اجلاسم وم.يوسف الفوزان وعبداحلليم زيدان ومنصور اخلزمي وعدد من احلضور خالل توقيع العقد   

بشرى شعبان

إدارة  مديــرة  كشــفت 
العالقــات العامة فــي الهيئة 
العامة للقوى العاملة أســيل 
املزيد عن توسع الهيئة ممثلة 
بــإدارة العالقــات العامة في 
التوعيــة بحقــوق وواجبات 
العمالة الوافدة، حيث عملت 
على طباعة بروشورات خاصة 
بهذه احلقوق والواجبات بـ7 
لغات خاصــة بالدول املوردة 

للعمالة.
وقالت املزيد في تصريح 

خاص لـ »األنباء« إن البروشــور يتضمن أبرز 
اخلطوات الذي على العامل أن يتزود مبعرفتها 
قبل قدومه للعمل في الكويت وبإمكانه احلصول 
عليها من الســفارة الكويتية فــي بالده أو من 

سفارة بالده بالكويت.
وأشــارت إلى أن الهيئة أطلقت في السابق 
حملة تعزيز لتوعيــة العمالة وقامت بالعديد 
مــن اخلطــوات ومنها توزيع اإلرشــادات على 
العمالــة في املطار باإلضافــة إلى لقاء الهيئات 
الديبلوماسية للدول املصدرة للعمالة وتزويدها 
باألعداد التي تطلبها من البروشور اإلرشادي، 
واآلن اســتمرت الهيئة في تطوير احلملة عبر 
تزويد الســفارات باخلارج به، وهو بـ 7 لغات 
بعد أن انطلق ســابقا بـــ 5 لغات فقط، معبرة 
عن الطموح بأن يصدر مستقبال بجميع اللغات 

التي تخص العمالة الوافدة.
وعما يتضمن البروشور 
من إرشادات، بينت املزيد أن 
يركز على تشجيع العامل على 
احلرص على أخذ نسخة من 
عقد العمل والتأكد من تضمنه 
البيانــات الضرورية  جميع 
مبا فيها الراتب ومدة العقد، 
باإلضافــة إلــى حــق العامل 
بإجــازة ســنوية مدفوعــة 
األجر وحقه باالحتفاظ بجواز 
سفره كونه وثيقة شخصية ال 
يسلمها أو يتركها الحد خالل 
عمله في غير االســتخدامات 
الرسمية، كما يتضمن التوعية بعدم العمل عند 
الغير أو في عمل غير املستقدم على ملفه وال 
يجوز تخفيض أجر العامل خالل فترة سريان 
العقد والتزامه بعدم إفشاء أي من أسرار العمل 
لكــي ال يتعرض للفصل مــن عمله، ويوضح 
للعامــل انه ال يحــق له االنقطــاع عن العمل 
دون عــذر مقبول واالنقطاع يهدد اســتمراره 

في وظيفته.
كما يتضمن البروشور بندا خاصا بحالة 
نشــوب أي خالف مع صاحب العمل، حيث 
ينصح العامــل بالتوجه إلــى إدارة عالقات 
العمل وهي تعمل على حل اخلالف مع صاحب 
العمل كما ننبــه العمالة الى جتنب التجمع 
او التجمهر للمطالبة باحلقوق، حيث تكون 
هذه املطالبة من خالل إدارة عالقات العمل.

صاحب السمو عزى خادم احلرمني 
بوفاة األمير محمد بن متعب بن عبداهلل

الســمو  بعــث صاحــب 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
العربية الســعودية  اململكــة 
الشــقيقة عبــر فيها ســموه 
عن خالــص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفــاة املغفور له 
بإذن اهلل تعالى صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن متعب 
بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن 
مســاعد بن جلوي آل سعود، 
سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة 
املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.

وبعث ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملــك 
العربية الســعودية  اململكــة 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفــور له بــإذن اهلل تعالى 
صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن متعــب بن عبداهلل 
بن عبدالعزيز بن مساعد بن 
جلوي آل سعود، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 

املبارك تعزية مماثلة.

األمير هنأ رئيس كازاخستان
بفوزه باالنتخابات الرئاسية

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
قاسم جومارت توقايف رئيس كازاخستان 
الصديقــة عبر فيها ســموه، عن خالص 
تهانيــه مبناســبة فوزه فــي االنتخابات 
الرئاسية وتوليه املهام الرئاسية جلمهورية 
كازاخســتان، متمنيا ســموه لــه موفور 
الصحة والعافية وكل التوفيق والســداد 
وللعالقات الطيبة بني الكويت وكازاخستان 

املزيد من التطور والنماء.

وبعــث ســمو ولــي العهــد الشــيخ 
نــواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلى رئيس 
كازاخســتان قاســم جومــارت توقايف، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناســبة 
فــوزه في االنتخابات الرئاســية وتوليه 
املهام الرئاســية جلمهورية كازاخستان، 
متمنيا ســموه له كل التوفيق والســداد 

ودوام الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

احلمود: خطة طموحة لتطوير مستوى اخلدمة في املطار

فرج ناصر

أكد رئيــس الطيران املدني 
الشيخ سلمان احلمود انه انطالقا 
من حرص اإلدارة العامة للطيران 
املدنــي وتأكيــدا ملســؤولياتها 
لالرتقاء بكفاءة التشغيل وجودة 
اخلدمات املقدمة في مطار الكويت 
الدولــي وجميــع مرافقــه، فقد 
اعتمدت خطة طموحة بالتعاون 
مع اجلهــات العاملة في املطار 
لتطوير ورفع مستوى اخلدمة 
املقدمة للمسافرين بكفاءة عالية 
أسوة باملطارات العاملية سواء 
فــي مناطــق وزن األمتعــة أو 
عند دخول البوابات او تســلم 

احلقائب.
جاء ذلك خالل توقيع شركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة 
مع شركة ناشــيونال خلدمات 
الطيران )ناس( محضر اجتماع 
بخصوص اتفاقية إطالق خطة 
تطوير اخلدمات في مطار الكويت 

الدولي.
وذلــك برعايــة وحضــور 
رئيــس اإلدارة العامة للطيران 
املدني الشــيخ سلمان احلمود، 
وحضور رئيــس مجلس إدارة 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوســف اجلاســم، ومدير عام 
اإلدارة العامــة للطيران املدني 
م.يوســف الفوزان الــذي وقع 
االتفاقيــة مع مســاعد الرئيس 
العمليات  التنفيــذي لشــؤون 
في اخلطوط اجلوية الكويتية 
الكابنت عبداحلليم زيدان، ومدير 
عام ناشيونال خلدمات الطيران 

منصور اخلزمي.
وقال الشيخ سلمان احلمود 
إن »األهــداف االســتراتيجية 
للخطــة التي وضعتهــا اإلدارة 
العامة للطيران املدني في احلفاظ 
على ســمعة ومكانة مســتوى 
اخلدمات املقدمة في مطار الكويت 
الدولي، تتلخص فــي االرتقاء 
مبستوى خدمات الطيران املقدمة 
مبختلف أنواعها سواء كانت تلك 
اخلدمات املقدمة لشركات الطيران 

من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوســف اجلاســم: إن توقيــع 
محضر االجتمــاع يعد انطالقا 
ملرحلة جديدة ونقلة نوعية بهذا 
اخلصوص، حيث ان املسافرين 
أصبحوا اليوم يشعرون بتطوير 
اخلدمــات األرضية لدى مباني 
مطار الكويــت الدولي من قبل 
ســلطات الطيران املدني سواء 

املدني مبراقبة جميع شــركات 
الطيران وجميع شركات خدمات 

الطيران«.
وتابع اجلاسم ان اخلدمات 
املــؤداة في مجــال الطيران في 
املطــارات هــي خدمات تشــمل 
كل مــا يتعلق بالراكب بدءا من 
قدومه للمطار إلمتام عملية وزن 
األمتعة وإجراء خدمات السفر 
والترحيل إلى حني وصوله إلى 
الطائرة، باإلضافة إلى اخلدمات 
التي تقدم لشركات الطيران، لذا 
فإن جميع تلك التفاصيل سواء 
للمغادرة أو الوصول ستطبق 
عليها معايير االلتزام واحملاسبة 
من قبل سلطات الطيران املدني.
من جانب آخر، قال اجلاسم 
إن »الكويتيــة« لديهــا خطة 
شــاملة ضمن اســتراتيجية 
التــي مت تقدميهــا  الشــركة 
للحكومة بزيادة أعداد الركاب 
بشــكل عام ســواء العابرون 
أو غيرهــم، مشــيرا إلــى ان 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
حققت بالربــع األول من عام 
٢٠١٩ قفــزات كبيرة في مجال 
إيرادات الركاب وفي مجال إعداد 
الركاب مقارنة بالربع األخير 
من عام ٢٠١8، حيث إن نسبة 
ارتفاع الركاب وصلت إلى %3٠ 
وارتفعت اإليرادات بنسبة ٩%، 
مؤكدا ان ذلك يعد دليال واضحا 
على حتسن خدمات اخلطوط 
اجلوية الكويتية وإقبال الركاب 
على السفر على منت طائراتها.
من جانبه، قال املدير العام 
لشركة ناس في الكويت منصور 
اخلزمي إننا كنا بحاجة إلى تعزيز 
الدور الرقابي واالرتقاء باخلدمة 
منذ وقت طويل لكن في النهاية 
حتقق هذا الطموح حتت مظلة 

إدارة الطيران املدني.
ومتنى اخلزمي ان حتقق هذه 
االتفاقية أهدافها من خالل تقدمي 
اخلدمــات، موضحــا ان الفترة 
القادمة ستشهد ارتقاء في جميع 
املواقع اخلدمية التابعة ملطارات 

الكويت بشكل عام.

في الذهــاب أو الوصــول، كما 
ان )الطيــران املدنــي( يخطــو 
خطوات جيدة نحو األمام، حيث 
ســيقوم بتطبيق معايير األداء 
في قياس مدى التزام شــركات 
اخلدمات بتقدمي خدماتها وفقا 
للمعايير الدولية، كاملعمول به 
في جميع دول العالم، حيث ان 
ذلك يعتبر دورا فعاال لـ »الطيران 
املدني« كمنظم ألنشطة الطيران 

م.يوسف الفوزان والكابنت عبداحلليم زيدان ومنصور اخلزمي يتبادلون وثائق العقد بعد توقعيه

املشغلة أو جلمهور املسافرين، 
وذلك لتحقيق أعلى مستويات 
السالمة واألمن وإرضاء جمهور 
املســافرين، لذلك فقد اعتمدت 
اإلدارة العامــة للطيران املدني 
بالتعاون مع شركتي اخلدمات 
األرضية العاملة في مطار الكويت 
الدولي )شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ـ شــركة ناشــيونال 

خلدمات الطيران(.

 اجلاسم: املسافرون أصبحوا يشعرون 
بتطوير اخلدمات األرضية في مطار الكويت الدولي

 وزير الكهرباء يصدر قرارًا بتسكني
14 وظيفة إشرافية في »املستهلكني«

انقطاعات الكهرباء تتزايد والشبكة قد تفقد 2000 ميغاواط    
ال تغيير في نسب العمالة للجهات املستثناة

خلو مناصب نواب مدير عام »البيئة«

دارين العلي

أصدر وزير الكهرباء واملاء أمس عدة 
قــرارات قضت بندب عــدد من املوظفني 
في املراكز اإلشــرافية في قطاع شــؤون 
املستهلكني التي كانت شاغرة منذ فترة 
طويلــة.  شــملت القــرارات ١٤ وظيفــة 
إشــرافية ما بني رؤساء مكاتب ورؤساء 
أقســام. وقد جاءت قــرارات الندب على 

الشكل التالي:
سعود العازمي رئيسا لقسم شؤون املستهلكني   

ـ جابر األحمد. 
محمد اجلبري رئيسا لقسم شؤون املستهلكني   

ـ الفروانية.
عبداهلل الرشــيدي رئيســا لقســم شــؤون   

املستهلكني ـ األندلس. 

علي البصيري رئيسا لقسم شؤون املستهلكني   
ـ سعد العبداهلل٢.

فيصــل الوســمي رئيســا لقســم شــؤون   
املستهلكني ـ سعد العبداهلل. 

أنور الكندري رئيسا لقسم شؤون املستهلكني   
ـ قرطبة.

شــقير الديحانــي رئيســا لقســم شــؤون   
املستهلكني ـ عبداهلل املبارك. 

محمد العتيبي رئيسا ملكتب الدسمة.   
محمد العجمي رئيسا ملكتب الصليبخات.  
حمد العبيدان رئيسا ملكتب الساملية.  
عبدالعزيز العنزة رئيسا ملكتب جابر العلي.   
عبدالرحمن الرشــيدي رئيسا ملكتب صباح   

الناصر. 
فايز املطيري رئيسا ملكتب العارضية.  
بدر الشمري رئيسا ملكتب اجلهراء.  

دارين العلي

تعاني الشبكة الكهربائية 
حاليا من عدد من االنقطاعات 
بسبب االرتفاع الكبير في 
الفنية  األحمال واألعطــال 
الناجتة عنها، حيث شــهد 
عدد من املناطق الكثير من 
االنقطاعــات التي تعاملت 
معها الوزارة بشكل طارئ.
وفي ظل االرتفاع الكبير 

لألحمال التي تسجل أرقاما 
قياسية وصلت إلى ١٤3٩٠ 
ميغاواط، تتخوف مصادر 
مطلعة من إمكانية خسارة 
الشــبكة ما يقــارب ٢٠٠٠ 
ميغاواط بعــد انتهاء عقد 
صيانــة وتشــغيل محطة 
الصبيــة الغربيــة نهايــة 

يوليو املقبل.
إن  املصــادر  وقالــت 
الشــبكة ميكن أن تخســر 

بســبب  الكميــات  هــذه 
التأخر في إجراءات جتديد 
العقد أو توقيع عقد جديد 
ألعمال الصيانة والتشغيل 
خصوصا أن الوزارة قادرة 
على تشــغيل احملطة ملدة 
إال أن  إضافيــة محــدودة 
عمليــات الصيانة حتتاج 
إلى العقود املتخصصة.

ولفتــت املصادر إلى أن 
الدورة املســتندية تتطلب 

وقتــا لإلجنــاز وبالتالــي 
فــإن التأخير يؤثر ســلبا 
على الكميــات املنتجة من 
الكهربــاء في ظــل االزدياد 
املطــرد باالســتهالك خالل 

أشهر الصيف.
حجــم  انخفــض  وقــد 
االستهالك أمس ١35٠٠ميغاواط، 
ارتفاعه  ورجحــت املصــادر 
مرة اخرى مع ارتفاع درجات 

احلرارة. 

وتعــول املصــادر على 
اإلجازات الســنوية وسفر 
املستهلكني إلى خارج البالد 
خالل الصيف ما سيخفض 
قليال من نســب اســتهالك 
الكهربــاء شــهري يوليــو 
وأغسطس، مناشدة جميع 
املسافرين عدم ترك التكييف 
مفتوحا وكذلك اإلنارة في 
املنازل خالل سفرهم ما يقلل 
من الضغط على الشبكة.

بشرى شعبان

علمــت »األنباء« من مصــادر مطلعة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة تعمل 
على إصدار تعميم توضيحي للقرارات اخلاصة 
بتطبيق نســب العمالة الوطنية في القطاع 

اخلاص.
وذكرت أن التوضيح يبني استمرار استثناء 
األنشطة والقطاعات املهنية املسجل على ملفها 
أقــل من ٢5 عامال وبعــض املهن األخرى من 

نســب العمالة الوطنية، وبالتالي فإنها غير 
معنية بتطبيق نسب العمالة الوطنية احملددة 
بقانون دعــم العمالة الوطنية، بل يســتمر 
التعامل معها كجهات مســتثناة ومعفاة من 
تطبيق النسب. وأضافت املصادر أن انتفاء 
صفة االســتثناء لبعض القطاعات ال يتم إال 
إذا أصدرت الهيئة قرارا آخر بإلغاء االستثناء 
السابق، وبالتالي يبقى قرار االستثناء ساري 
املفعول إذا لم يصدر قرار آخر باإللغاء، عمال 

بقانون أن »القرار يلغى بقرار«.

دارين العلي 

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة عن شغور 
مناصب نــواب مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
بعــد عدم موافقة مجلس الوزراء على التجديد 
للنواب احلاليني وذلك منذ نهاية مايو املاضي. 
وقالــت املصــادر ان التجديد لم يتم لنواب 
املدير العام املهنــدس محمد العنزي ود.محمد 
األحمد والسيدة رجاء البصيري اال ان املجلس 
لم يبــت حتى اآلن في أمــر التجديد ملدير عام 

الهيئة الشيخ عبداهلل األحمد. 
ولفتــت املصادر الى عدم وجود مرشــحني 
لهذه املناصب حتى اآلن سواء من داخل الهيئة 
او خارجها مرجحة ان يتم تعيني اشخاص من 
خارج الهيئة في بعض هذه املناصب.  وأوضحت 
املصادر ان نواب املدير العام هم للشؤون الفنية، 
وشؤون الرقابة البيئية، والشؤون املالية.  يذكر 
أن النواب احلاليني كانت لهم بصمة كبيرة في 
الشأن البيئي وفي اقرار القانون البيئي ولوائحه 

التنفيذية وتطبيقه على أرض الواقع.

بني رؤساء مكاتب ورؤساء أقسام

أسيل املزيد

»القوى العاملة« تصدر إرشادات توعوية 
بحقوق وواجبات العمالة الوافدة بـ 7 لغات »الكويتية« و»ناس« وقّعتا اتفاقية إطالق خطة تطوير اخلدمات فيه برعاية »الطيران املدني«

الفوزان:  ٩ ٪ ارتفاعاً في إيرادات املطار عن العام املاضي
أكد مدير عام الطيران املدني يوســف 
الفوزان العزم على جعل مطار الكويت الدولي 
منوذج يحتــذى وننافس املطارات العاملية 
املوجودة، مؤكدا ان من اهم هذه اخلدمات 
هي خدمة توصيل احلقائب من وإلى الطائرة 
بسالم وعدم تأخيرها، باإلضافة إلى خدمات 
خاصة أخرى لبعض الركاب يطلبها الراكب 

او املسافر.
وعن سؤال حول خطة اخلطوط اجلوية 
حول زيادة أعــداد الترانزيت، أجاب: لدينا 

خطة شاملة ضمن استراتيجيتنا حول زيادة 
أعداد الركاب بشكل عام سواء الترانزيت او 
غير الترانزيت، ومت البدء بهذا املشروع من 
الربع األول هذا العام، وحقق قفزات كبيرة 
في مجال إيرادات الــركاب وأعداد الركاب 
مقارنه بالربع األخير من العام املاضي بنسبه 
تبلغ 30 %  من أعداد الركاب ومن 8 إلى 9 من 
اإليرادات، وهذا دليل على حتسن خدماتنا 
وإقبال الركاب لدينا ســواء الترانزيت أو 

غير الترانزيت.

بعد عدم التجديد للحاليني.. وال وجود ملرشحني من خارج الهيئة وداخلها

ملشاهدة الڤيديو


