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الدخنان لـ«األنباء»: عودة العمالة الفلبينية 
بعد اجتماع «سفارتهم» مع «القوى العاملة»

كرمي طارق

قال رئيس احتاد مكاتب 
العمالة املنزلية في الكويت 
خالد الدخنان في تصريح 
خاص لـ«األنباء» إن موعد 
املنزليــة  العمالــة  عــودة 
الفلبينية إلى البالد أصبح 
الــذي  بالتقريــر  مرهونــا 
ســيعده امللحــق العمالــي 
للسفارة، وذلك بعد اجتماعه 
خالل األيام املقبلة مع الهيئة 

العامة للقوى العاملة.
وأضــاف الدخنان ان وفــدا من االحتاد 
عقــد اجتماعــا عبــر تطبيــق «زووم» مع 
وزيــر العمل الفلبيني وبأعضاء الســفارة 
الفلبينية يــوم اإلثنني املاضي على هامش 
اللقاءات املستمرة ملناقشة كل األمور املتعلقة 

بعودة استقدام العمالة في 
ظل جائحة كورونا، مشيرا 
إلى أنه مت حل جميع مشاكل 
وقضايــا العمالــة املنزلية 
املتغيبة والهاربة وإعادتهم 
إلى بالدهم، موضحا وجود 
٦٠ عاملة فقط لديها قضايا 
غير متعلقة بالهروب وإمنا 
تتعلق بالرواتب وغيرها من 

األمور األخرى.
الدخنــان علــى  وأكــد 
متابعة االحتــاد وتواصله 
املستمر مع جميع اجلهات 
املعنية باعتباره اجلهة الرسمية واملعترف 
بها املمثلــة ملكاتب العمالــة، وذلك حرصا 
مــن االحتاد على عودة العمالة املنزلية في 
أســرع وقت وذلك بعد توقف استمر ألكثر 

من عام ونصف.

حل معظم مشاكل العمالة املنزلية باستثناء ٦٠ قضية ال عالقة لها بالتغيب أو الهروب

خالد الدخنان

«الطرق»: حلول إلعادة احلركة املرورية إلى دروازة العبدالرزاق

رفع ١٥ سيارة مهملة في اجلهراء

ومتابعتها على مثل هذه اإلجنازات التي 
تهدف الي حتقيق الســالمة املرورية 
واآلمنة ملرتادي الطرق واالنفاق لعبور 
املركبات واملشــاة، وقــد اعربت هيئة 
الطرق عن شكرها جلميع اعضاء فريق 
العمل املشترك على هذا االجناز املميز.

يذكــر أن الهيئــة العامــة للطــرق 
والنقــل البري قد تلقــت كتابا في ٢٠ 
يناير املاضي من قبــل األمانة العامة 
ملجلــس الــوزراء متضمنــا تكليفهــا 
بالتنســيق مع «الداخلية» و«املالية» 
و«االشغال» و«البلدية» واجلهات التي 
تراها مناسبة ملباشرة التدابير الالزمة 
واالجراءات الكفيلــة مبعاجلة مكامن 
اخللل والتشــققات في محيط واسفل 
دروازة العبدالــرزاق وتنفيذ احللول 
املناسبة مبا يضمن سرعة االنتهاء من 
تذليل جميع املعوقات في موقع الدروازة 
وحتقيق السالمة العامة واالنسيابية 
املرورية بهــا وموافاة جلنة اخلدمات 

العامة مبا مت بهذا الشأن.

العامــة مت اجناز التكليف الصادر من 
جلنة اخلدمات العامة مبجلس الوزراء  
بتاريــخ ٢٠ ينايــر، حيــث قــد قامت 
«الهيئــة» بأداء املهام املســندة لها في 
وقت قياســي في إجناز املطلوب منها 
ووضع احللول االنية واجلذرية حلل 
كل املعوقات وتذليلها في نفق دروازة 
العبدالرزاق مما يعكس حرص «الهيئة» 

نفق الدروازة معبر أمن للمشاة ويربط 
بني اربع جهات باملنطقة التجارية.

وأوضحــت املصادر أن لدى بلدية 
الكويت خطة تطويرية ملنطقة املباركية 
وأنــه بفضل جهــود «هيئــة الطرق» 
واجلهــات املعنية األخــرى ممثلة في 
«جامعة الكويت ومعهد الكويت لألبحاث 
والبلدية ووزارة املالية ووزارة األشغال 

عاطف رمضان

أكدت مصــادر مطلعة فــي الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري لـ «األنباء» 
ان الهيئة ومبوجــب تكليفها من قبل 
األمانة العامة ملجلــس الوزراء قامت 
بوضع احللول العاجلة واجلذرية من 
خالل تشكيل فريق مشترك من اجلهات 
املعنية ذات العالقة حلل املعوقات في 
نفق وتقاطع دروازة العبدالرزاق وتنفيذ 
احللول اآلنية والعاجلة إلعادة احلركة 
املرورية ملوقــع الدروازة الي وضعها 
الطبيعــي حلل االختناقــات املرورية 

باملنطقة.
وأضافت املصادر ان «هيئة الطرق» 
رفعت تقريرها املتضمن هذه احللول 
والتوصيات إلى جلنة اخلدمات العامة 
مبجلس الوزراء التخاذ القرار املناسب، 
وذلــك بناء على طلب وزارة الداخلية 
باإلســراع في فتح التقاطع وحتقيق 
انسيابية احلركة املرورية، حيث يعتبر 

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن قيام إدارة النظافة العامة وإشــغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء تنفيذ 
جولة ميدانية مبنطقة اجلهراء لرفع كل ما 
يعمل على إعاقة الطريق ويشوه املنظر العام 
من خالل رفع السيارات املهملة والسكراب 
من الساحات والشوارع وامليادين العامة.

وفي هذا الســياق، أوضــح مدير إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
اجلهراء فهد القريفة أن الهدف من اجلوالت 
امليدانيــة املكثفة رصــد املخالفني واتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية بحقهم، الفتا إلى 
أن الفريق الرقابي بــإدارة النظافة العامة 
يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة 
فــي املناطق التي تقع حتت مســؤوليته، 
فضال عن رفع كل ما يشوه املنظر اجلمالي 
ويعمل على إشغال الطريق بجميع املناطق، 
وذلك من خالل اجلوالت امليدانية الدورية 
التي يقــوم بتنفيذها للحفاظ على املنظر 

احلضاري للمحافظة.

وأكد القريفة أن الفريق الرقابي مبراقبة 
إشغاالت الطرق يقوم بتنفيذ جوالت ميدانية 
دورية لرصد السيارات املهملة والقوارب 
بالساحات والشوارع ويقوم بالتعامل معها 
على الفور بوضع ملصق (X) وبعد انتهاء 
املــدة القانونية لوضع امللصق يتم رفعها 
بعد اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية، مشيرا 
في هذا اخلصوص إلى أن اجلولة امليدانية 
التي نفذها الفريق الرقابي مبراقبة إشغاالت 
الطرق مبركــز اجلهراء أســفرت عن رفع 
١٥ ســيارة مهملة بعد اتخاذ كل اإلجراءات 
القانونيــة بانتهاء الفترة الزمنية احملددة 
لوضع ملصق اإلنذار، وقد مت إرسالها إلى 

موقع حجز السيارات في البلدية.
وأشــار إلى تواصل اجلوالت امليدانية 
مــن قبل الفريــق الرقابي بــإدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق، مؤكدا عدم تهاون 
الفريــق الرقابي في اتخــاذ كل االجراءات 
القانونية حيال املخالفني لالئحة النظافة 

العامة وإشغاالت الطرق.

قدمتها الهيئة بعد تشكيل جلنة من جهات معنية بناء على طلب «الداخلية»

خالل حملة نفذها الفريق الرقابي مبراقبة إشغاالت الطرق

جانب من عملية رفع السيارات املهملة

الرشيدي: البرنامج اآللي اخلاص بالرقابة على األسعار 
سيرى النور قريبًا ومستعدون لرمضان والسلع متوافرة

بشرى شعبان

كشف وزير الكهرباء واملاء 
املتجــددة ووزيــر  والطاقــة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي 
عن صدور قرار رقم ١٦ أ/ ٢٠٢١ 
بشأن إشــهار جمعية حماية 
املستهلك. وأشاد الوزير خالل 
افتتاح مقر اجلمعية في مبنى 
التعاونية  احتاد اجلمعيــات 
بجهود مجلس إدارة اجلمعية 
في جتهيز املقــر، متمنيا لهم 
التوفيق وقام الوزير بجولة 
على كل أقسام اجلمعية واطلع 

على سير العمل فيها.
الوكيل  من جانبــه، قــال 
املساعد لشؤون الرقابة وحماية 
املســتهلك في وزارة التجارة 
والصناعة عيد الرشــيدي ان 
دور جمعية حماية املستهلك 
هو مكمل لدور وزارة التجارة 
السيما قطاع حماية املستهلك 
خاصة فــي مجــال التوعية، 
انهــا جمعيــة  الــى  مشــيرا 
توعوية تهدف إليصال املعلومة 
الصحيحة للمستهلك وتساعده 
في احلفاظ على حقوقه وهذا 
من ضمن القانــون ٣٩/ ٢٠١٤ 
الذي أجاز في إنشاء جمعيات 
حلماية املستهلك. وأضاف ان 
اجلمعية حتظى باهتمام وزير 
التجارة ووكيل الوزارة وجميع 
قيادات الوزارة وهناك تعاون 
بني اجلمعية وقطــاع حماية 
املســتهلك بالتجارة لتحقيق 
أفضل خدمة وتوفير سهولة 
للتواصل. وأضــاف انه وفق 
القانون فهنــاك تعاون يتيح 
للجمعية اســتقبال الشكاوى 
والقيام بدور في مراقبة وضبط 
األســعار بحيث يكون العمل 
متكامــال بــني وزارة التجارة 
واجلمعية. وردا على ســؤال 
عن رصد سلع بأسعار مرتفعة 
فــي التعاونيات أو األســواق 
املوازيــة قــال الرشــيدي ان 
الــوزارة خصصــت اخلــط 

املشــكل من مجلــس الوزراء 
ويشاركون في جميع احلمالت 
التفتيشية على مدى االلتزام 

باالشتراطات الصحية.
ويوجهون إنذارات مباشرة 
امللتزمــة  غيــر  للمحــالت 
باإلجراءات الصحية وفي حال 
عدم االلتزام باإلنذار يتم إغالق 
املنشــأة. وعن عمل البرنامج 
اآللــي اخلــاص بالرقابة على 
األسعار قال انه بصدد طرحه 
على املناقصات وقريبا سيرى 
النور وهذا يتيح للمســتهلك 
االطالع على األسعار وستكون 

جمعية حماية املستهلك مشعل 
املانع انه مت إطالق ٤ مشاريع 
في اجلمعية وهي كول سنتر 
الســتقبال الشكاوى اخلاصة 
باملســتهلكني وإحالتهــا الــى 
جهات االختصاص وتخصيص 
أبليكيشن خاص للمستهلكني 
لتقدمي شكوى ومشروع الدش 
بورد اخلاص برقابة الســلع 
وقراءة املخزون االستراتيجي 
فــي التعاونيــات واألســواق 
املوازية وتزويد جهات الدولة 
بتقاريــر خاصة عن املخزون 
وقناة خاصة (قناة املستهلك 
وصوت املستهلك) ستنطلق 
عبر اليوتيوب والتي ستقدم 
رسائل خاصة للمستهلكني عبر 
وســائل التواصل االجتماعي 
وبالنسبة ملشروع الدش بورد 
قــال اننــا نعمل مع الشــركة 
االتفــاق  ومت  املتخصصــة 
والتعاقد لقراءة املخزون في 
كافة اجلمعيات التعاونية ولكن 
بعــض اجلمعيــات حتى اآلن 
لن ترســل الكميات املتوافرة 
من خالل هذا املشروع وسيتم 
التراسل معها عبر تعميم من 
احتاد اجلمعيات لربط املخزون 
االســتراتيجي في اجلمعيات 
التعاونية من خالل الدش بورد 
الذي يوفــر القــراءة الدقيقة 

للمخزون في التعاونية.
وأضاف ان وزارات الدولة 
لديها نفس املشروع اخلاص 
بربط السلع وقراءة املخزون 
ونحن كجمعية حماية املستهلك 
نحرص على الشفافية الكاملة 
بالتعاون مع احتاد اجلمعيات.

وعن حصول اجلمعية على 
الضبطية القضائية أوضح ان 
وزير التجــارة هو من مينح 
الضبطيــة ونحــن كجمعيــة 
حماية املستهلك واختصاصاتها 
يحق لنا املطالبة بالضبطية 
القضائية. وحول اختيار املقر 
أوضح ان االختيار كان رغبة 
مشتركة مع احتاد اجلمعيات 
ملزيد من الرقابة على األسعار.

البداية مع الســلع األساسية 
وبحيث يتم رصد السلع التي 
ســيتم إنزالها عبر السيستم 
ويســتطيع املستهلك متابعة 
األسعار. وعن االستعداد لشهر 
رمضان قال الرشيدي ان هناك 
رصدا ميدانيا لألسعار وطمأن 
املستهلكني بتوافر جميع السلع 
الغذائية واالســتهالكية وان 
هناك انســيابية باالســتيراد 

وال توجد أي مشكلة.
٤ مشاريع

مــن جانبــه، قــال رئيس 

وزير الشؤون افتتح مقر جمعية حماية املستهلك في مبنى احتاد اجلمعيات التعاونية

(أحمد علي) د.مشعان العتيبي خالل افتتاح اجلمعية 

جانب من اجلولة داخل اجلمعية

١٣٥ لإلبالغ عــن اي زيادة او 
ارتفــاع غير مبرر باألســعار 
او اإلبالغ عبر الواتساب، كما 
وفرت جمعية حماية املستهلك 
خط وخدمة الواتساب لتلقي 
الشــكاوى وتقــوم بإحالتهــا 
لـ«التجارة» للمتابعة باإلضافة 
إلى ان مفتشي التجارة لديهم 
صفــة الضبطيــة القضائيــة 
ويستطيعون اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة وفق القوانني.
وأشــار الرشــيدي الى أن 
مفتشي القطاع يشاركون في 
فريق االشــتراطات الصحية 

«الشؤون»: تثبيت مدير إدارة و٦ مراقبني و٣٤ رئيس قسم
بشرى شعبان

أصدر وكيــل وزارة الشــؤون 
االجتماعية مسلم السبيعي قرارا 
بتثبيــت مديــر إدارة و٦ مراقبني 
باإلضافة إلى ٣٤ رئيس قســم من 
الوظائــف اإلشــرافية مــن جميع 

قطاعات الوزارة وهم:
مدير إدارة التحقيقات والعقود 
القانونية عذاري  بقطاع الشؤون 

املتروك.
املراقبون

مراقــب الوحــدات االجتماعية 
بــإدارة الرعايــة األســرية جــالل 

احلجاب.
مراقــب الدراســات القانونيــة 
والفتوى إدارة الدراسات القانونية 

جاسم االبراهيم.
مراقب الشــؤون الفنية بإدارة 
اخلدمات العامة محمد عنان سعيد.

مراقــب العالقات العامة بإدارة 
العالقات العامة أحمد العنزي.

مراقب تنمية املوارد البشــرية 
مبركــز املــوارد البشــرية فــالح 

الفضلي.
مراقب التطوير اإلداري بإدارة 

التطوير اإلداري ناهدة العوضي.
رؤساء األقسام

رئيس قسم التشغيل اآللي بإدارة 
احلاسب اآللي منى الشرهان.

رئيــس قســم احلســابات العامة 
بإدارة الرقابــة والتفتيش التعاوني 

عبدالرحمن مرزوق.
رئيس قسم التنســيق واملتابعة 

بإدارة تنمية املجتمع دانة الرفاعي.
رئيس قسم اإلرشاد العالجي في 
مركز اإلرشاد النفسي طيبة الشمري.

رئيس قسم التوثيق اآللي بإدارة 
احلاسب اآللي فوزية املساعيد.

رئيس قســم البرامج واألنشــطة 
بــإدارة التوعيــة واإلرشــاد فاطمــة 

احلسن.
رئيس وحدة العيون إدارة الرعاية 

األسرية علياء العرادة.
رئيس مركز العيون بإدارة تنمية 

املجتمع ذياب الديحاني.
رئيس قســم اجلمعيات ومتابعة 
محاضر االجتماعات بإدارة شــؤون 
العضوية وشهر اجلمعيات التعاونية 

مشعل املطيري.
رئيس قسم اجلمعيات الثقافية 
بــإدارة اجلمعيات  واالجتماعيــة 

األهلية عائشة البعيجان.
رئيس قســم البرامج واألنشــطة 

بإدارة األحداث أنور احلرز.
رئيس قســم املالي بــإدارة رقابة 

احلضانات سعود جهيري.
رئيس قسم الرواتب بإدارة الشؤون 

املالية سارة األستاذ.
رئيس قسم التوجيه الفني بإدارة 

تنمية املجتمع ألطاف الرشود.
رئيس قســم الســكرتارية بإدارة 
اجلمعيــات األهليــة كاعــب املجــرن 

الرومي.
رئيس وحدة اجلهراء إدارة الرعاية 

األسرية عفاف احلسيني.
رئيــس مركز صبــاح األحمد (٨) 
إدارة تنمية املجتمع طفلة الدوسري.

رئيس القسم املالي بإدارة التوعية 
واإلرشاد عبد احملسن املخيال.

رئيس قسم التراخيص بإدارة رقابة 
احلضانات اخلاصة نواف املطيري.

رئيس قسم االزدواجية وشؤون 
العضويــة بإدارة شــؤون العضوية 

خالد العسكر.
رئيس قسم التكاليف وحفظ العقود 
إدارة الشؤون املالية منال أيوب بارون.

رئيس قســم الســكرتارية بإدارة 
مكتب الوكيل غدير املتروك.

إدارة  رئيس قســم الســكرتارية 
التخطيط واملتابعة نورة عبد الهادي.

رئيس وحد الساملية إدارة الرعاية 
األسرية سارة الصواغ.

رئيــس قســم اخلدمــات اإلدارية 
مبكتب الوكيل املساعد لشؤون املالية 

واإلدارية نوال اخلياط.
رئيس قسم البرامج مبركز تنمية 

املوارد البشرية نوال املنصور.
رئيس قســم الســكرتارية بإدارة 

خدمة املواطن فاطمة العنزي.
رئيــس قســم احلســابات العهد 
واملخازن إدارة الشؤون املالية نادية 

عبد الرسول األشواك.
رئيس قســم الســكرتارية بإدارة 

احلضانة العائلية هنادي العتيبي.
رئيس مركز صباح الناصر إدارة 

تنمية املجتمع طريفة املطيري.
رئيس القسم املالي بإدارة اخلدمات 

العامة مرمي األنصاري.
رئيس قســم الســكرتارية بإدارة 

تنمية املجتمع منال الهالل.
رئيس وحدة مبارك الكبير إدارة 

الرعاية األسرية شذى الكندري.
رئيس قســم الدراسات الشرعية 
بــإدارة التوعيــة واإلرشــاد حســني 

الكندري.

ملشاهدة الڤيديو

الشايع: جلنة عاجلة حلصر أي نواقص 
بتشطيبات شقق «جابر األحمد السكنية»

عادل الشنان

تفاعال مع ما مت نشره 
مــن مقاطــع ڤيديــو فــي 
التواصل  بعض وســائل 
االجتماعي بشــأن وجود 
مالحظــات في تشــطيب 
بعض االعمال في السكن 
العمودي الواقع في مدينة 
جابر األحمد السكنية، اعلن 
املتحدث الرســمي باســم 
املؤسســة عمــر الرويــح 
ان وزير الدولة لشــؤون 

البلديــة ووزير الدولة لشــؤون االســكان 
والتطويــر العمراني شــايع الشــايع وجه 
مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بتشكيل جلنة معاينة عاجلة تضم مديري 
ادارات ومهندســني ومهندسات من مختلف 
االدارات والقطاعات الفنية باملؤسسة، ورفع 
تقرير بهذا الشأن للوزير بصفة مستعجلة، 
للوقــوف على املالحظات التــي ظهرت في 
التشــطيبات عبر مقاطع الڤيديو املنشورة 

بوسائل التواصل االجتماعي.
وأضاف الرويح ان الوزير الشايع شدد في 
توجيهاته على ضرورة محاسبة املتسببني 
في حال وجود أي قصور في جودة االعمال، 
واتخاذ كل االجراءات التعاقدية مع املقاول 
إلزالــة وإعادة تنفيذ اي اعمال غير مطابقة 
للشروط واملواصفات لضمان سالمة املواطنني 
وتســليمهم وحداتهــم الســكنية باجلودة 

املطلوبة بالعقد.
وأكدت املؤسســة ممثلة بقطاع التنفيذ 
للمواطنــني املخصص لهم شــقق حكومية 
في املنطقة إمكانية فحص السكن كامال بعد 
االستالم االولي مع مكاتب الصيانة مبوقع 
املشروع وتدوين املالحظات في الشقة حتى 
يتم تكليف املقاول املنفذ لالعمال بتعديلها او 
اصالحها قبل ان يوقع املواطن على االستالم 
النهائي للمسكن، باإلضافة الى ان مختلف 
اعمال البناء االنشــائي مكفولة من املتعهد 
ملدة عشر سنوات واعمال الكهرباء والصحي 
والتكييف ملدة عامني واالعمال املدنية ملدة عام.

من جهة اخرى، كشف املتحدث الرسمي 
باسم املؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر 
الرويح عن موافقة مجلس إدارة املؤسسة 
في اجتماعه على طرح مواقع أراض فضاء 
إلقامة وحدات خلط مركزية إلنتاج وتوزيع 
اخلرسانة اجلاهزة بصفة مؤقتة في مدينة 
املطالع السكنية ومبساحات ٥٠٠٠م٢ متر 
مربع للموقع الواحــد بهدف دعم وتغطية 
احتياجات املشاريع اإلنشائية في املدينة. 
وقــال الرويح، فــي تصريــح صحافي، ان 
املجلس اشترط للحصول على الفرص أن 
يكون املتقدم لالنتفاع من الشركات الكويتية 
املتخصصــة في نشــاط «صناعة منتجات 
خرسانية مبا في ذلك خرسانة جاهزة ومزاوال 
فعليا للنشاط املعلن ولديه مصنع مشغل 
إلنتاج اخلرسانة اجلاهزة داخل الكويت». 
وأشار الى ان املجلس وافق كذلك على طرح 
الفرصة االستثمارية M٢ الواقعة في مدينة 
املطالع السكنية واخلاصة بتطوير وإدارة 
منطقة معارض وتشوينات مواد بناء مؤقتة 
في جنوب املدينة وعلى مساحة ١٨٫٠٠٠ متر 
مربع وذلك لتوفيــر جميع املواد واملعدات 
الالزمة للمواطنني في خالل الفترة املقبلة. 
واشار الرويح إلى ان طرح هذه الفرص حتظى 
مبتابعة مباشــرة من الوزير الشايع الذي 
بدوره اشاد بدور قطاع االستثمار ومشاريع 
القطاع اخلاص في طرح تلك الفرص التي 
من شــأنها التســهيل على املواطنني خالل 

فترة البناء.

تفاعالً مع ما مت نشره من مقاطع ڤيديو في وسائل التواصل االجتماعي

عمر الرويح شايع الشايع


