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وزير الشؤون ُيحدد ضوابط تعيني أعضاء 
مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية

أصدر وزير الشــؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
مبارك العرو قرارا وزاريا رقم ٤/ت لسنة ٢٠٢٢، يحدد فيه 
الضوابــط اجلديدة الختيار املديريــن واألعضاء املعينني 

داخل مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية.
وتضمــن القرار أال يكون املعني من العاملني في وزارة 
الشــؤون وأن يكــون كويتيــا ال يقل عمره عن ٣٠ ســنة 
ميالدية كاملة في تاريخ تعيينه، وأال يكون قد حكم عليه 
في جنايــة أو جنحة مخلة بالشــرف واألمانة ما لم يكن 

رد إليه اعتباره.
كما اشترط القرار أن يكون حاصال على مؤهل دراسي 
ال يقل عن شهادة دبلوم سنتني بعد الثانوية العامة على 

أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور.

ً منها أال يكون موظفاً في «الشؤون» وال يقل عمره عن ٣٠ عاما

مبارك العرو

أصــدرت الهيئة العامة للقــوى العاملة 
قــرارا إداريــا رقم ٣٤ لســنة ٢٠٢٢ بتعديل 
املــادة ٣٧ من القرار اإلداري رقم ٢٧ لســنة 
٢٠٢١ بشــأن إصدار الئحة قواعد وإجراءات 

منح اإلذن بالعمل جاء فيه:
مادة ١

يعدل نص املادة رقم ٣٧ من الئحة قواعد 
وإجراءات إصدار إذن بالعمل ليصبح على 
النحو التالي: يســمح بتجديــد أو حتويل 
اذونــات العمل داخــل القطــاع األهلي ملدة 
سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر ٦٠ عاما 
فما فوق من حملة شهادة املرحلة الثانوية 
العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا 
للقــرارات املعمول بها لــدى الهيئة، ووفقا 

للشروط التالية:

١ـ  استيفاء رسم قدره ٢٥٠ دينارا كويتيا.
٢ ـ أن يكون العامل مؤّمنا عليه بوثيقة 
تأمني صحي شامل غير قابلة لإللغاء من إحدى 
شركات التأمني املدرجة بسوق األوراق املالية.

مادة ٢
يســتثنى من الشــروط الواردة باملادة 
١ مــن هــذا القــرار الفئــات التاليــة: أزواج 
وأبنــاء الكويتيــات وزوجــات الكويتيني ـ 

الفلسطينيون من حملة الوثائق.
مادة ٣

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 
وملدة سنة، ويلغى ما يخالف أحكامه وينشر 
باجلريدة الرسمية، وعلى جهات االختصاص 

العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

رسميًا.. التجديد لوافدي الـ ٦٠ 
برسم ٢٥٠ دينارًا

«املعاقني»: صرف مستحقات احلضانات 
للعام الدراسي احلالي بعد خصم ٢٥٪

أكــدت الهيئــة العامــة 
اإلعاقــة  ذوي  لشــؤون 
الدائم واملســتمر  حرصها 
القوانــني  علــى تطبيــق 
واللوائــح املنظمة للعمل 

حفاظا على املال العام.  
وقالت الهيئة في ردها 
على ما ذكرته ممثلة جتمع 
اصحاب احلضانات اخلاصة 
حول «وجود ٦٤ ألف جلسة 
ذوي  لألطفــال  عالجيــة 
اإلعاقة مهــددة بااليقاف» 

انها قامت ما يلي:
٭ تســجيل مديونيــات 
اخلاصــة  احلضانــات 

باســتقبال األطفال مــن ذوي اإلعاقة على 
ما مت صرفه من قيمة الدفعة الثالثة للعام 
الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ الذي لم يتم استكماله 
بســبب تداعيات كورونا والتــي أدت إلى 
انهاء العام الدراســي في ٢٦ فبراير ٢٠٢٠، 
حسب قرار وزارة الشؤون مانحة الترخيص 

واملشرفة على احلضانات.
٭ مت صرف مستحقات احلضانات اخلاصة 
باســتقبال األطفال من ذوي اإلعاقة للعام 
الدراســي احلالي بعد خصم ٢٥    من قيمة 
الدفعة املستحقة وذلك سردا للمديونيات 
املسجلة واملذكورة بالنقطة السابقة، على 

خالف ما اعلن من أن قيمة اخلصم ٥٠٪.
٭ قامــت الهيئة بخصــم ٢٥  ٪  من القيمة 

اإلجمالية للحضانات اخلاصة باســتقبال 
األطفال من ذوي اإلعاقة عن صرف الدفعة 
بدال من اخلصم دفعة واحدة مراعاة للظروف 
واألوضاع املترتبة على ايقاف العمل الذي 
نتج عنه التزامات مالية ايجارات ورواتب 
وذلك حســب مــا ورد بتظلماتهــم املقدمة 

للهيئة.
وأشــارت الهيئة إلى أنها مســتمرة في 
فتــح احلضانات اجلديدة وفقا للشــروط 
والضوابط املنصوص عليها بالقرار اإلداري 
١٢٣ لسنة ٢٠١٩ باصدار الالئحة التنظيمية 
للخدمات التعليمية والتأهيلية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، وســتقوم بتوقيع اجلزاءات 
املنصوص عليها بالقرار سالف الذكر على 

اجلهات املخالفة.

أكدت أنها مستمرة في فتح دور احلضانة اجلديدة وفقاً للشروط والضوابط

٥ محطات جديدة ملراقبة جودة الهواء في «الشعيبة»

دارين العلي

من املقــرر أن يتم خالل 
وضمــن  احلالــي  العــام 
املبادرات اخلاصة  مشاريع 
برؤية ٢٠٣٥ تنفيذ مشروع 
توريد وتركيب وتشــغيل 
وصيانة ٥  محطات لكشف 
مراقبة جودة الهواء مبنطقة 
الشــعيبة. وورد في تقرير 
تقييم االســتهالك واإلنتاح 
املســتدامني الــذي أصدرته 
الهيئة العامة للبيئة مؤخرا 
أن هذا املشروع الذي تبلغ 
قيمتــه ١٫٣١٩٫٦٠٠ دينــار 
يقــوم على توريد وتركيب 
وتشغيل ٥ محطات ملراقبة 
جودة الهواء بجميع املعدات 
واألجهــزة والتكنولوجيــا 
الالزمــة لهــا واملختبــرات 
التحليليــة للعينــات التي 
يتــم جمعها أثناء الكشــف 
والتفتيــش علــى املصانع 
والبيئة البحرية في املنطقة.

 وقالت مصادر إن املشروع 
يتضمــن توريد وتشــغيل 
مركز بيئي متكامل في منطقة 

لـ ١٥ موظفا كويتيا في مجال 
التحليــل وأخــذ العينــات 
والكشف وحتليل البيانات 

 وإعداد التقارير.
 ويهــدف هذا املشــروع 
إلــى إجــراء مراقبــة علــى 
مدار الساعة جلودة الهواء 
الزيادة  ومراقبــة وكشــف 

باستخدام األجهزة واملعدات 
اآللية وفق املعايير البيئية.

وقالت إن هذا املشروع من 
املقرر إجنازه العام احلالي 
بحيث تضاف هذه احملطات 
إلى احملطات املوجودة لدى 
الهيئة مما يســمح  مبراقبة 
جودة الهواء بشكل أفضل.

فــي امللوثــات فــوق احلــد 
األقصى كما وأنه يسمح في 
التفتيش الدوري على بيئة 
الداخليــة للمصانع  العمل 
العينات  وجمــع وحتليــل 
في مختبرات املركز وحتليل 
وتقييم العينات والبيانات 
الواردة من أعمال التفتيش 

عبر مشروع بقيمة ١٫٣ مليون دينار ويشمل تدريب املوظفني الكويتيني على أعمال الكشف والتحليل

احد املصانع في منطقة الشعيبة الصناعية

شرق الشــعيبة الصناعية 
الستكمال املراقبة والتفتيش 
العينات  وجمــع وحتليــل 
وصياغة التقارير والدراسات 
وضمان االمتثال للمعايير 
ومتطلبات البيئة العاملية.

ولفتت إلى أن املشــروع 
سيمكن من توفير التدريب 

«البيئة»: ١٠٠ دينار يوميًا 
رسوم تأجير املختبر املتنقل

املدير  اإلدارة  أصدر رئيس مجلس 
العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا 
األحمد قرارا بتحديد رسوم تأجير املختبر 
املتنقل. وجاء في القــرار: مادة أولى: 
ُحتصل الهيئة العامة للبيئة نظير تأجير 
املختبر املتنقل رسماً وقدره ١٠٠ دينار 

كويتي عن كل يوم.
مادة ثانيــة: على ذوي االختصاص 
- كل فيمــا يخصه - تنفيذ هذا القرار، 
ويلغى كل نص يعارض أحكامه، ويُعمل 
به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

مصادر لـ «األنباء»: توقيع ٣ عقود لصيانة شبكات األمطار
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وزير االشغال وزير 
الدولة لشؤون الشباب م.علي املوسى وقع ٣ عقود لالمطار 
والتي حصلت «األشغال» على موافقات مشروطة لها من 
قبل اجلهاز املركزي للمناقصات العامة وديوان احملاسبة.

وأوضحت املصادر أن العقود حتمل أرقام ق ص ط/ ٤١٥ 
و٤١٦ و٤١٧ لطرح مناقصات عامة لتصوير وصيانة عامة 
لشبكة مجاري مياه األمطار في محافظات العاصمة وحولي 
والفروانية واجلهراء واألحمدي ومبارك الكبير، مبنية ان 
العقد ٤١٥ خاص مبحافظتي العاصمة وحولي ومدته ٧٣٠ 
يوما وفق بعض الشروط اخلاصة مبدة الصيانة وجداول 
املعدات والعمالة اليومية، والعقد ٤١٦ حملافظتي الفروانية 
واجلهراء مدته ٧٣٠ يوما وفق شروط تتعلق بصيغة العقد 

فيما يخص الصيانة واملعدات والعمالة وخطة العمل.
ولفتــت املصــادر الى أن العقــد ٤١٧ خاص مبحافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير، ومدته ٧٣٠ يوما بشرط توحيد 
مضمــون صيغة مــدة الصيانة، وبعض األمــور املتعلقة 
باستخدام جداول املعدات والعمالة اليومية، وأعمال خطة 

العمل للعقد.

ً وقعها وزير األشغال وتختص مبختلف احملافظات وكل منها مدته ٧٣٠ يوما

تطوير وصيانة شبكة مجاري األمطار مبختلف احملافظات

املشروع سيمّكن من توفير التدريب لـ ١٥ موظفًا كويتيًا في مجال التحليل وأخذ العينات وحتليل البيانات وإعداد التقارير

ل فريق عمل لتشغيل ومتابعة «األشغال» ُتشكِّ
مركز الدعم الفني إلدارة البنية التحتية املتقدمة

وقف صرف العالوة االجتماعية و«األوالد» ألصحاب املهن 
والعاملني بغير اجلهات احلكومية حال التوقف عن العمل

أصــدر ســمو رئيس الــوزراء 
الشيخ صباح اخلالد قرارا بتعديل 
بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 
رقم ٣٩١ لســنة ٢٠٠١ بشــأن منح 
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد 
ألصحاب املهن واحلرف والعاملني 

في اجلهات غير احلكومية، وجاء 
في القرار:

مادة أولى
يستبدل بنص املادة ٩ من قرار 
مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠١ 

املشار إليه النص التالي:
العــالوة  صــرف  (يوقــف 
االجتماعية وعالوة األوالد ألصحاب 
املهــن واحلــرف والعاملــني لدى 
اجلهات غير احلكومية حال التوقف 
عن مزاولة العمل ما لم يكن أي منهم 

ملتحقا باخلدمة الوطنية العسكرية 
أو االحتياطية).

مادة ثانية
ينشــر هذا القرار في اجلريدة 
الرسمية وُيعمل به من تاريخ نشره.

عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وكيل وزارة 
األشغال العامة باإلنابة م.وليد الغامن 
أصدر قرارا إداريا بشــأن تشــكيل 
فريق عمل للتشــغيل واإلشــراف 
واملتابعة ملركز الدعم الفني إلدارة 

البنية التحتية املتقدمة.
 وجاء في القرار:

املادة األولى: تشكيل فريق عمل 
برئاسة بشاير الهالل كبير املهندسني 
االختصاصيني باملكتب الفني لوكيل 
الوزارة، وعضوية كل من آالء العمر 
مهندس اختصاصي أول مدني بقطاع 
املشاريع الكبرى - نائبا للرئيس، 
وفاطمة الكنــدري مهندس مبتدئ 
ميكانيك بقطاع املشاريع الكبرى، 
وبدر التركيت مهندس مدني بإدارة 
مكتب وكيل الوزارة -عضوا ومقررا، 
ودالل الغامن مهندس مبتدئ مدني 
باملكتــب الفنــي لوكيــل الــوزارة، 
وفاطمة مال اهللا مهندس أول مدني 
بقطاع املشاريع اإلنشائية، وعنود 
العبدالرحيم مهندس حاسوب مبركز 
نظم املعلومات، وتهاني نقي مساعد 
أول منســق إداري معامالت مبركز 

نظم املعلومات.
ووفقا ملا جاء فــي القرار تعمل 
اللجنة ملدة ثالثة أشهر اعتبارا من 

تاريخ صدور القرار على أن تكون 
اجتماعات الفريق خارج أوقات الدوام 

الرسمي.
املــادة الثانيــة: يقــوم الفريق 

باآلتي:
٭ اإلشراف على مركز الدعم الفني 
إلدارة البنية التحتية «AIM» ويعتبر 
مبنزلة ضابــط االتصال مع هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر في كل 
ما يخص األعمال املرتبطة باملركز 
ومن استيفاء املالحظات الواردة في 
تقرير فريق العمل املشترك املشكل 
بالقرار الوزاري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢١ 
وللفريق اختصاص إعداد املراسالت 
الالزمة بهذا الشــأن والتي تصدر 

بتوقيع وكيل الوزارة.
٭ التنسيق مع املتعهدين املنفذين 
ملركــز الدعم الفنــي إلدارة البنية 
التحتيــة و«تشــجيع االســتثمار 
املباشر» فيما يخص اإلجراءات ذات 
العالقة بالتسليم والتشغيل واعتماد 

التقارير الفنية ملرحلة املشروع.
٭ التنســيق مع قطاعــات الوزارة 
ومهندسي املشــاريع لتقدمي الدعم 
الفني وضمان االستفادة من منصة 
النظم املتكاملة في مركز الدعم الفني 
إلدارة البنية التحتية لرفع مستوى 
احلوكمة لكل مراحل املشاريع بهدف 
الوصول الى أعلى درجات اجلودة في 

عمليات التسليم والتشغيل املستدام 
املستقبلي لتلك املشاريع.

٭ التنسيق مع إدارة العالقات العامة 
وتقدمي الدعم الفنــي لها من خالل 
الفريــق اإلعالمي للمركــز والنظم 
املتكاملــة والتقنيات اإلعالمية في 
مجاالت التعامل مع الرصد وإطالق 

احلمالت اإلعالمية.
٭ اإلشراف املباشــر على عمليات 
التشــغيل والدعم الفني والصيانة 
للنظم املتكاملة في مركز الدعم الفني 
إلدارة البنية التحتية وتوفير املوارد 
املالية والفنية والبشرية املطلوبة 
لضمان جناح وفاعلية املركز بأعلى 

درجات اجلودة.
املــادة الثالثــة: يلتــزم الفريق 
بالضوابط املنصوص عليها بقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ١٦/٢٠١١ 
بشــأن نظام فــرق العمل باجلهات 
احلكومية واملعدل بقرار ٤٠ لسنة 

.٢٠١٦
املادة الرابعــة: يصرف لرئيس 
فريــق العمل ولكل عضــو املكافأة 
الشهرية حسب اجلدول املرفق بقرار 
مجلــس اخلدمة املدنية ٤٠ لســنة 
٢٠١٦ بشأن تعديل قرار املجلس ١٦ 
لســنة ٢٠١١ حول نظام فرق العمل 
في اجلهات احلكومية، على أن يتم 
الصرف منها بنسبة اإلجناز الشهري 

مع مراعاة احلدود القصوى الواردة 
في اجلدول املشار إليه.

املادة اخلامسة: لفريق العمل عند 
الرغبة في االستعانة مبن يراه من 
ذوي االختصاص من قطاعات الوزارة 
وخارجها مخاطبــة اللجنة الفنية 
لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل 
قبل االستعانة لدراسة املوضوع، وله 
في سبيل إجناز مهامه االطالع على 
الوثائق واملستندات لدى القطاعات 

واإلدارات التابعة للوزارة.
 املادة السادسة: في حالة اعتذار 
أحد أعضــاء الفريق تخطر اللجنة 

الفنية بذلك.
املــادة الســابعة: ترفــع للجنة 
الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق 
العمــل تقريــرا دوريا شــهريا عن 
أعمال الفريق محددا به خطة العمل 
الشهرية وما مت إجنازه في األسبوع 
األخير من كل شــهر، وبحد أقصى 

نهاية أخر يوم عمل في الشهر.
املادة الثامنة: على إدارة الشؤون 
املالية عدم صرف املكافأة الشهرية 
إال بكتاب من مقــرر اللجنة الفنية 
لتطبيق نظام فرق العمل يحدد فيه 
األعضاء الذين حضروا اجتماعات 
الفريــق، وكذلــك عــدم الصــرف 
للمســتعان بهم إال بقرار إداري من 

وكيل الوزارة.

ما لم يكن أي منهم ملتحقاً باخلدمة الوطنية العسكرية

الفريق ُينسق مع املنفذين للدعم الفني وهيئة االستثمار املباشر إلجراءات التسليم والتشغيل 

مبنى الهيئة العامة لذوي اإلعاقة


