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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

٤٢٢٥ طلبًا إسكانيًا 
خالل ٢٠٢٠ رغم 

تداعيات جائحة كورونا

عادل الشنان 

علمت «األنباء» من مصادر 
الطلبــات  عــدد  أن  مطلعــة، 
االسكانية القائمة في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بلغ حتى 
نهاية عام ٢٠٢٠ املاضي ٩١ ألفا 
و٥٤٢ طلبا بعدما بلغ عدد طلبات 
الرعاية اإلســكانية خالل العام 
املاضي ٤ أالف و٢٢٥ طلبا، وهو 
عدد يوضح عدم تأثر الطلبات 
اإلسكانية بجائحة كورونا التي 
اجتاحــت العالــم أجمــع خالل 
العــام املاضي وفرض إجراءات 

احترازية ووقائية مشددة. 
وأكد املصــدر أن معدل عدد 
الطلبات االسكانية يتراوح بني 
٤ آالف و٦ آالف طلــب تقريبــا 
خالل الـ١٥ سنة املاضية، وكان 
قبــل العــام ٢٠٠٣ ال يتجــاوز

الـ ٣ آالف طلب، وقبل العام ٢٠٠٠ 
كان العدد ال يتخطى حاجز ٤٠٠ 

طلب إسكاني سنويا. 

املطيري لـ «األنباء»: تقدير خاص باملساحة والنشاط وثاٍن للعاملني خارج املنشأة وثالث خاص بالعقود األهلية

٣ إجراءات جديدة لتقدير االحتياج بداية األسبوع املقبل
بشرى شعبان

كشــف مديــر إدارة تقديــر 
االحتياج بالهيئة العامة للقوى 
العاملة مســاعد املطيري، عن 
اعتمــاد نظام جديــد إلجراءات 
تقديــر االحتيــاج. وأوضــح 
املطيري في تصريح لـ «األنباء» 
أن هنــاك تغييــرا كامــال فــي 
عمل اإلدارة مــن ناحية تقدير 
احتياج العمالــة وفق األنظمة 
اآللية اجلديدة، وأنه مت اعتماد

٣ إجراءات للتقدير، وهي:
- بناء على املساحة والنشاط.

- تقديــر العمالــة التي تعمل 
خارج املنشأة، وهم الذي يقومون 
بالعمل خارج مقر املؤسسة مثل 
املبيعات  املناديب ومســؤولي 
واألعمــال الفنيــة وغيرها من 
األعمــال التــي تتطلــب وجود 
العاملــني خارج املقر بناء على 

نشاط الترخيص.
- تقدير عمالة العقود األهلية. 
وأشــار املطيري إلــى أن اآللية 

اجلديدة ستدرج ضمن النظام 
اآللي بداية األسبوع املقبل عبر 
خدمة «أسهل» وخدمات الهيئة 
االلكترونية. وأوضح أن العقد 
األهلــي هو العقــد الذي يبرمه 
صاحــب العمــل مــع شــركات 
أو مؤسســات أو أفــراد (عقود 
الصيانــة، العقود اإلنشــائية، 
التكييــف والتأثيث  اخلدمات، 
وغيرها من العقود اخلدماتية)، 
وهذه العقود يجب على صاحب 
العمل إدراجها مع املســتندات 

اخلاصــة بتقديــر االحتيــاج، 
والتــي توضــح نشــاط العقد 
ومدته وموقع التنفيذ. وأضاف 
أنه يجري تقديــر العمالة لكل 
عقد منفصل عن اآلخر وينتهي 
التقدير مع انتهاء العقود، وفي 
حــال عدم التجديــد يتم وضع 
بلوك على تقدير العمالة اخلاصة 
بالعقد وليس على امللف بالكامل، 
وذلــك لتســهيل العمــل علــى 
أصحــاب امللف، ويرفع البلوك 

مع إدراج عقد جديد.

«الديوان» يعيد كشوف الصفوف األولى لبعض اجلهات
عادل الشنان

أعــاد ديــوان اخلدمــة املدنية عــددا من 
كشوفات أسماء املستحقني ملكافأة العاملني 
فــي الصفوف األمامية إلى عدد من اجلهات 
احلكومية املختلفة بســبب عــدم اعتمادها 
من املســؤول املباشــر أو وكالء القطاعات 

املعنيــني. وطالب الديــوان اجلهات بإعادة 
التدقيق واعتمادها بشــكل رســمي، ومنح 
الديوان اجلهات املعنية مهلة ١٤ يوما ملوافاته 
بتعديل الكشوف واعتمادها وتزويده بالفئات 
املستحقة رسميا مع ضرورة تشكيل جلنة 
في كل جهة حكومية الستقبال أي تظلمات 

في هذا الشأن.

حكومة العاجل.. ال مراسيم ضرورة مبا فيها «الّدين العام»
الرواتب مؤّمنة بأخذ سيولة من «صندوق األجيال».. واقتراض الـ ٢٠ ملياراً منها ٤٠٪ للنفقات و٦٠ لإلنشاءات

مرمي بندق

أوضحــت مصــادر مطلعة في 
تصريحــات خاصة لـــ «األنباء»، 
أن حكومة تصريــف العاجل من 
األمور لن تلجأ إلى إصدار القوانني 
املؤجلة مبراسيم ضرورة مبا فيها 
قانون الدين العام، مشيرة إلى أن 

إصدار قوانني مبراســيم ضرورة 
مستبعد حتى اآلن.

وبينــت املصــادر أن احلكومة 
ستنتظر إعالن التشكيل احلكومي 
اجلديــد واســتئناف اجللســات 
البرملانيــة وســتعمل على تقدمي 
إجابة عن كل التساؤالت املطروحة 
على مشروع قانون الدين العام.

وكشفت عن أن اقتراض احلكومة 
٢٠ مليار دينار ستخصص منه ٤٠٪ 
للنفقات و٦٠ للمشاريع اإلنشائية، 
ويأتي ذلك في إطار نهج الشفافية 

الذي تعهدت بااللتزام به.
أن  إلــى  املصــادر  وأشــارت 
الدستورية  مســؤولية احلكومة 
توفيــر الســيولة املاليــة لتأمني 

الرواتب حتى مترير قانون الدين 
العــام، وأنــه ال خوف مــن ذلك، 
وســيتم االســتمرار في اقتراض 
الســيولة مــن صنــدوق األجيال 
وإيداعها في صندوق االحتياطي 
العام عن طريق نقل ملكية أصول 
صنــدوق االحتياطــي العــام إلى 

صندوق األجيال.

الفارس: أفضلية ألبناء الكويتيات في «النفط» و«الكهرباء»
أحمد مغربي 

قــال وزير النفط وزير الكهرباء واملاء د.محمد الفارس، إنه مت 
تعيني ٣ من أبناء الكويتيات في وزارتي النفط والكهرباء منذ صدور 
املرسوم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٧، وذلك بشأن منح األفضلية في التعيني 
ألبناء الكويتية فيما يتعلق بتشغيلهم في اجلهات احلكومية. وذكر 
د.الفارس، في رده على ســؤال للنائب أســامة الشاهني وحصلت 
عليه «األنباء»، أن وزارتي النفط والكهرباء تعطيان األفضلية في 
التعيني للمرشحني املستوفني للشروط والضوابط الوظيفية من 
غير الكويتيني من أم كويتية وذلك في حال عدم وجود مرشحني 

كويتيني مستوفني للشروط والضوابط الوظيفية املطلوبة.

توظيف ٣ منذ صدور املرسوم ١٧ لسنة ٢٠١٧

د.محمد الفارس

مساعد املطيري

«الكهرباء»: الصيانة الدورية تنتهي قبل موسم الذروة

صيانة محطات تقطع التيار الكهربائي عن ١٣ منطقة .. اليوم
دارين العلي

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء 
عن القيام بأعمال الصيانة لبعض 
الثانوية في  محطات التحويل 
احملافظات الست اليوم األربعاء، 
ما ســيترتب عليه فصل التيار 
الكهربائي عن عدد من املناطق 
من الساعة الرابعة فجرا حتى 
الثامنة صباحا. وقالت مصادر 
مطلعة في الوزارة ان احملطات 

التي تشملها عمليات الصيانة 
حاليا هي محطات أثبت فحصها  
حاجتهــا للصيانة لتحضيرها 
ملوسم الذروة، حيث يزداد حجم 
الطاقــة، وبالتالي  الطلب على 
حجم الضغــط على احملوالت. 
ولفتت الى ان عمليات الصيانة 
هذه تسير بشكل دوري ووفق 
جــداول منظمــة، حيــث مــن 
املفترض االنتهاء منها قبل نهاية 
مايو املقبل والدخول في فصل 

الصيف. وأوضحت أن عمليات 
الصيانــة لهــذه احملطات أيضا 
ترافقها عمليات صيانة ملولدات 
الديزل؛ لتكون جاهزة لتغطية 
أي حــادث طــارئ في احملطات 
الثانوية خالل موســم الذروة؛ 
وذلك للحفاظ على استمرارية 

اخلدمة.
وأعلنت أن أعمال الصيانة 
هذه تعتبر من القضايا الرئيسية 
التي تفرد لها الوزارة جانبا من 

االهتمــام؛ كونها تطيــل العمر 
االفتراضــي للمعدات وتســهم 
في احلفاظ علــى اخلدمة دون 
املناطــق  وتشــمل  انقطــاع. 
التــي ســيلحقها القطــع اليوم 
الفروانية والفردوس والشامية 
وشــمال غــرب الصليبخــات 
وحولي والساملية والفحيحيل 
والصباحيــــة واألحمـــــــدي 
وأبوفطيــرة وصبــاح الســالم 

وسعد العبداهللا واشبيلية.
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

تعاون السلطتني مثمر .. ومشاورات «الكتل» مستمرة

سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان ـ عبدالعزيز املطيري

في إطار التنسيق بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية واستمرارا للجهود املبذولة لتقريب 
وجهات النظر بني املسارين النيابي واحلكومي 
وزيادة في التعاون بني اجلانبني، استقبل رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، 
حيث جرى بحث آخر املستجدات على الساحة 
السياسية ونتائج لقاءات رئيس احلكومة مع 

النواب والكتل البرملانية.
وفــي هذا الســياق، قال النائــب د.عبداهللا 
الطريجي إنه التقى سمو رئيس الوزراء املكلف 
الشيخ صباح اخلالد، وتباحث معه في العديد 
من القضايا وامللفات، مشيرا إلى ان اخلالد أبدى 
تعاونا ورغبة جادة في التوصل إلى توافق مع 
املجلس حيال القضايــا والقوانني املطروحة.  
وأضــاف الطريجــي، فــي تصريــح صحافي، 
أنه نقــل إلى رئيس احلكومــة ضرورة وضع 
مواجهة الفساد واجتثاثه في سلم األولويات، 
إلى جانب تعديل قوانــني االنتخاب واجلرائم 
اإللكترونية، وضبط التركيبة السكانية املختلة، 

وتوفيــر فــرص العمل للكويتيــني، واالبتعاد 
متامــا عن جيــب املواطن ومكتســباته في أي 
معاجلة حكومية لعجز امليزانية. وأكد أنه نقل 
للخالد ضرورة طي ملــف املصاحلة الوطنية 
ليعود املواطنون إلى بلدهم معززين مكرمني. 
وأوضح ان اللقاء تطرق إلى أهمية االنتهاء من 
التشكيلة احلكومية في القريب العاجل من أجل 
استئناف اجللسات وإقرار القوانني املنتظرة. من 
جهتــه، أعرب النائب د.حمد املطر عن متنياته 
أن يشــمل التشــكيل الــوزاري اجلديد متثيال 
لذوي االحتياجــات اخلاصة، مطالبا احلكومة 
بأخــذ التجربة البريطانية في اختيار الوزراء 
ومحاربة الفســاد بعني االعتبار. وعلى صعيد 
الكتل النيابية، استمرت املشاورات بني اجلانبني، 
وحتديــدا بــني كتلتي «الـ ١١ والـــ ١٦» لتقريب 
وجهات النظر واالتفاق على إصدار بيان ميثل 
رأي «األغلبية»، إال ان األمر اليزال غير محسوم 
حتى اآلن والتزال وجهات النظر غير متقاربة 
حــول بعــض التفاصيل. وأمس، قــدم النائب 
بدر احلميــدي اقتراحا لقيام وزارة اخلارجية 
بترشيح سفراء متقاعدين للعمل في املنظمات 

الدولية واإلقليمية.

الطريجي: اجتثاث الفساد وحسم امللفات والقضايا املطروحة.. واملطر لتمثيل ذوي االحتياجات اخلاصة في احلكومة.. واحلميدي لترشيح سفراء متقاعدين للعمل في املنظمات الدولية واإلقليمية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لدى استقباله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد أمس 

التفاصيل ص ١٠و١١

20عربية وعاملية
 «الوكالة الذرية»: إيران تخّصب اليورانيوم بأجهزة طرد 

مركزي أكثر تطورًا في منشأة حتت األرض في «نطنز»

 إعطاء ١٠٠ مليون جرعة لقاح «كورونا» حول العالم.. 
و«سبوتنيك V» الروسي بني األكثر فعالية


