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«التجارة» تخفض أسعار استقدام العمالة 
املنزلية إلى ٨٩٠ دينارًا كحد أقصى

عاطف رمضان

أصــدرت وزارة التجارة 
قــرارا حــددت  والصناعــة 
مبوجبه احلد األعلى ألسعار 
اســتقدام العمالــة املنزلية، 
بحيث تكون ٨٩٠ دينارا عن 
طريق املكتب، و٣٩٠ دينارا 
في حال تقدمي صاحب العمل 
جواز سفر العمالة للمكتب 
ويتحمل صاحب العمل قيمة 
احلجر الصحي املؤسســي 

والتذكرة باملنصة.
وقــال وكيــل املســاعد لشــؤون الرقابة 
التجارية وحماية املســتهلك عيد الرشيدي 
إنه حرصا مــن الوزارة على تخفيف العبء 
عن املواطنــني واملقيمني، مت حتديد أســعار 
سعر استقدام العمالة املنزلية بحيث يكون 

٨٩٠ دينارا عن طريق املكتب، 
و٣٩٠ دينارا في حال تقدمي 
صاحب العمل جواز ســفر 
العمالــة للمكتــب ويتحمل 
صاحب العمل قيمة احلجر 
الصحي املؤسسي والتذكرة 
باملنصــة، داعيــا املواطنني 
واملقيمــني إلى اإلبــالغ عند 
أي زيادة في األســعار عبر 
اخلط الساخن ١٣٥ اخلاص 
بشــكاوى حماية املستهلك 
 ،٥٥١٣٥١٣٥ الواتســاب  أو 
موضحا أن األسعار هي احلد 
األقصى الستقدام العمالة املنزلية، وال يسمح 
بتجاوزها، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى 
فــي تطبيق القانون جتاه الذين يســتغلون 
رخصة اســتقدام العمالــة املنزلية بطريقة 

مخالفة للقانون املعمول بها.

عيد الرشيدي

احتاد مكاتب العمالة لـ «األنباء»: السفارة 
اإلندونيسية طالبتنا بإلغاء نظام «الكفيل» 

كرمي طارق

أعرب االحتــاد الكويتي ألصحاب مكاتب 
العمالة املنزلية عن استغرابه من قرار وزارة 
التجارة بشأن تخفيض أسعار احلد األقصى 
الستقدام العمالة املنزلية إلى ٨٩٠ دينارا بدال 
من ٩٩٠ دينارا، الفتا إلى أن هذا القرار يزيد 
من صعوبة استقدام العمالة املنزلية في الوقت 
احلالي، خاصة في ظل قيام مكاتب االستقدام 
اخلارجية في الدول املصدرة للعمالة بتحميل 
مكاتب الكويت كل الرسوم اإلضافية املتعلقة 
باالشــتراطات الصحية في هــذه الدول مثل 
تذاكر الطيران الداخلية للعمالة وفترة احلجر 

فــي العاصمة مانيال. كما أكد رئيس االحتاد 
الكويتــي ألصحاب مكاتــب العمالة املنزلية 
خالد الدخنــان أن أصحاب املكاتب أصبحوا 
بني مطرقة السقف األعلى لألسعار  وسندان 
املكاتب اخلارجية. وكشف الدخنان لـ«األنباء» 
عن زيارة أجراها االحتاد اليوم إلى سفارتي 
اندونيسيا وبنني، وذلك ضمن زيارات يجريها 
االحتاد منذ أكثر من عامني بهدف فتح بلدان 
جديدة في مجال االستقدام. واضاف أنه خالل 
الزيارة طالب اجلانب االندونيســي بالعديد 
من الطلبــات والتي في مقدمتها رغبتهم في 
التعامل وفق نظام الشركات ومكاتب االستقدام 

والغاء نظام الكفيل. 

جانب من زيارة احتاد اصحاب مكاتب العمالة املنزلية لسفارة إندونيسيا

األحمد: منصة تسجيل تراخيص الصيد في اجلون قبل أبريل

املزيد: ١٤٠ إجراًء إلكترونيًا خلدمة القطاع األهلي

دارين العلي

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
ومدير عام الهيئة العامة للبيئة 
الشــيخ عبــداهللا األحمــد أن 
املنصة اخلاصة بالتســجيل 
ملنح تراخيص الصيد في جون 
الكويت ستكون جاهزة للعمل 

قبل أبريل املقبل.
وقال، على هامش توقيعه 
اتفاقية تعــاون خاصة برفع 
الوعــي البيئــي مــع مجلس 
مدينة ضاحية عبداهللا السالم 
الصحية، ان القطاع املعني في 
الهيئة يقوم مبا يلزم لتوفير 
منصة إلكترونية للمواطنني 
للتقدمي من خاللها، للحصول 
علــى تراخيــص الصيــد في 
اجلــون، بالتعاون مع الهيئة 
العامة للزراعة، سيتم إطالقها 

قبل ابريل.
وفي ســياق آخــر، حتدث 
األحمــد عن توقيع تراخيص 

الســكنية، متهيــدا لتوزيعها 
علــى املواطنــني، وأن الدولة 
لــن تتحمــل أي تكلفــة على 
إزالة هذه اإلطارات، حيث مت 
توقيع العقود دون مقابل وذلك 
بالتكامل والتعاون مع القطاع 
اخلاص للتخلص السريع من 

هذه اإلطارات.
وفيمــا يتعلــق مبراقبة 

عبداهللا السالم الصحية، قال 
األحمد: ان االتفاقية ستستمر 
ملدة ٤ سنوات، وستشهد نهضة 
نوعية في املنطقــة للتحول 
الى منطقــة صحيــة، مؤكدا 
ان التوجــه احلالي هو إيجاد 
مناطق صحية بالتعاون مع 

منظمة الصحة العاملية.
بــدوره، أعــرب مختــار 
الســالم  ضاحيــة عبــداهللا 
فيصل الوقيان عن ســعادته 
بهذا التوقيع مع الهيئة، مشيرا 
إلى أن ذلك يأتي بعد عام من 
تسجيل الضاحية على شبكة 
املدن الصحية اإلقليمية التابعة 

ملنظمة الصحة العاملية.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
اللجنــة البيئيــة فــي مدينة 
عبداهللا السالم الصحية م.حمد 
الكليب: إن توقيع هذه املذكرة 
سيمكننا من تطوير اخلدمات 
البيئيــة وزيادة املســطحات 

اخلضراء في املنطقة.

القانونية  الوصــالت غيــر 
على مجــاري األمطار، لفت 
األحمد الى التعاون مع وزارة 
األشــغال بتشــكيل فريــق 
مشترك مع الهيئة يعمل ما 
يلزم في هذا الشــأن لضبط 
عمليات الربط غير القانونية 
واتخــاذ مــا يلزم إجــراءات 
حيالهــا، مبينــا ان قضيــة 
تركيــب محطــات معاجلــة 
التــي تصب في  للمجــاري 
اجلون يتم التعامل معها من 
قبل وزارة األشغال لتوفير 
هــذه احملطــات، إال ان البند 
املالي لم يتوافر هذا العام، آمال 
ان يتم توفيره خالل السنة 

املالية املقبلة.
وبالعــودة الــى اتفاقيــة 
التعاون اخلاصة برفع الوعي 
البيئــي في املجتمــع وتنفيذ 
مشاريع بيئية إلعادة تدوير 
املخلفــات وزيــادة املســاحة 
اخلضــراء مع مدينة ضاحية 

«البيئة» وّقعت اتفاقية لتعزيز الوعي البيئي مع مدينة ضاحية عبداهللا السالم الصحية

«القوى العاملة» تشرح خدمات النظام اآللي اجلديد خالل مؤمتر صحافي

الشيخ عبداهللا األحمد وفيصل الوقيان خالل توقيع 
االتفاقية                              (زين عالم)

مع عدد من الشركات للتخلص 
من إطــارات إرحية، موضحا 
أنهم بصــدد توقيع اتفاقيات 
وعقود أخــرى للتعامل معها 
واالنتهــاء منها فــي غضون 
من ٦ الى ٩ أشهر، مشيرا إلى 
انــه يتــم العمل بشــكل دائم 
بهدف تسليم األراضي بأسرع 
وقت ممكن ملؤسسة الرعاية 

ملشاهدة الڤيديو

بشرى شعبان

ادارة  مديــرة  أعلنــت 
العامة واالعالم  العالقــات 
فــي الهيئة العامــة للقوى 
العاملــة أســيل املزيد عن 
اطالق النظم اآللية اجلديدة 
فــي الهيئــة، وذلــك خالل 
مؤمتــر صحافــي عقدتــه 
الهيئــة لبيــان مزايــا هذه 
االنظمة وأهمية استخدامها 
تدريجيــا، واإلجابــة عــن 

جميع االستفسارات.
وأكــدت املزيد احلرص 
على التواصل مع اصحاب 
االعمال، معلنة ان اجمالي 
اخلدمات االلكترونية الذي 
ستصل اليه الهيئة تدريجيا 
١٤٠ خدمة الكترونية الهدف 
منها التسهيل على اجلمهور 
وعــدم مراجعــة االدارات 

والفرص الوظيفية والتأمني 
ضد البطالة وبدل البحث عن 
عمل، وكل املعامالت اصبحت 
الكترونيــا، وكذلــك كانــت 
االســتعانة بـ «الواتســاب» 
الستقبال املراجعني وحتويل 
اثنــاء جائحــة،  اخلدمــات 
وقبل اطــالق العمل باملوقع 
االلكتروني، واليوم اصبحت 

املوظف املختص يتم التواصل 
مع صاحب املعاملة وابالغه 
بإجناز معاملته وال يحتاج 

ألن يراجع االدارة.

كل االجراءات واالستفسارات 
عبر املوقع االلكتروني للهيئة 
ومت إلغاء خدمة «الواتساب»، 
موضحا ان جميع املوافقات 
آليــة عنــد تقــدمي املعاملة 
إذ يجــب تســجيل «يوزر» 
و«باسورد» ومن ثم اختيار 
املعاملة، بعد ذلك يرفع املتقدم 
مستنداته كاملة، وبعد موافقة 

املتحدثون في مؤمتر خدمات النظام اآللي اجلديد في «القوى العاملة»    (محمد هاشم)

خدمة للقطــاع األهلي من 
عمال وأصحاب عمل.

بــدوره، قال مديــر ادارة 
االرشــاد والتوظيــف امــني 
االيوبي: اعتمدنا تقدمي جميع 
اخلدمات التي تخص االرشاد 
والتوظيف عن طريق املوقع 
االلكتروني اخلاص بالهيئة 
وهــي مكافــأة اخلريجــني 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل على موقع األنباء :
www.alanba.com.kw 


