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االثنني ١٦ مايو ٢٠٢٢ محليات

الفترة الصباحية لفحص العمالة املنزلية بحضور الكفيل و«املسائية» لبقية العمال
وزير الصحة تفقد سير العمل مبركز فحص العمالة في الشويخ.. والعمل باإلجراءات اجلديدة بدءاً من اليوم

د.خالد السعيد ود.مصطفى رضا يتفقدان آلية العمل في املركزالوزير د.خالد السعيد خالل اجلولة مبركز فحص العمالة في الشويخ

الزعبي لـ «األنباء»: مناقشة وتنفيذ توصيات
«الصحة العاملية» للوقاية من سرطان عنق الرحم

«حماية البيئة» ملراجعة الهياكل 
التنظيمية لتتضمن الوظائف اخلضراء

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مدير إدارة األمراض املزمنة غير 
املعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي، 
عن عقد اجتماع مهم يضم مجلس أقســام 
النســاء والوالدة ومركز الكويت ملكافحة 
السرطان واحلملة الوطنية ملكافحة السرطان 
«كان» وإدارة املختبرات وقســم األمراض 
املعدية ملناقشة توصيات منظمة الصحة 
العاملية فيما يخص الوقاية من «ســرطان 

عنق الرحم». 
وقــال الزعبي في تصريح لـ «األنباء»، 
إنه مت االتفــاق على تنفيذ التوصيات مبا 
يالئم الوضع في الكويت، والتي ســتكون 
ضمن االستراتيجية الوطنية للوقاية من 

األمراض املزمنة.
بدورهــا، قالــت رئيس قســم الوقاية 
من االمــراض املزمنة فــي إدارة األمراض 
املزمنة غير املعدية بوزارة الصحة د.عذاري 
الهاشمي، إن االجتماع استعرض توصيات 
املنظمة بخصوص املسح الصحي والتحصني 

وعالج املرض واخلطط املالئمة لذلك. 
اجلدير بالذكر أن االجتماع مت مبشاركة 
رئيس مجلس أقسام النساء والوالدة د.خالد 
النجار، ورئيس احلملة الوطنية ملكافحة 
الســرطان «كان» د.خالد الصالح ورئيس 
الهيئــة الطبيــة مبركز الكويــت ملكافحة 
الســرطان د.جاســم البراك ومديــر إدارة 
املختبرات د.رمياء الصفي ورئيس قســم 

األمراض املعدية د.حمد بستكي.

شــاركت اجلمعيــة الكويتيــة حلماية 
البيئــة علــى مــدى يومــني، فــي الورش 
الدولية ملجموعــات العمل املعنية باتخاذ 
إجراءات حتقيق هدف «كوكب صحي مزدهر 
للجميع» ضمن املشاورات اإلقليمية لغرب 
آســيا «ستكهولم + ٥٠»، احتفاء بالذكرى 
الســنوية اخلمســني ملؤمتر األمم املتحدة 
املعني بالبيئة، والذي عقد مبدينة ستكهولم 

في السويد عام ١٩٧٢.
وفي هذا السياق، قالت رئيس اجلمعية 
د.وجدان العقاب، إن ورش العمل تضمنت 
مناقشــة اإلجــراءات التي ترفع مســتوى 
التغيير نحو كوكب صحي والسياســات 
التــي يجــب وضعهــا التخــاذ مثــل هذه 
اإلجراءات، مشيرة إلى أن اجلمعية طرحت 
أهمية إعادة مراجعــة الهياكل التنظيمية 
لتتضمن الوظائف اخلضــراء التي تعمل 
في املجال البيئي، وهو أمر ال يقتصر فقط 
علــى الكويت إمنا على دول اإلقليم، حيث 
إن التعامــل مــع البيئة يؤثــر على الدول 
وتتأثر به دول أخرى، الفتة إلى أن اجلمعية 
شــاركت في طرح العديد من التوصيات، 
لعل أبرزها الدعوة إلى تطبيق أهداف يوم 
الســادس من نوفمبر، وهو اليوم الدولي 
ملنع استخدام البيئة في احلروب والنزاعات 
العســكرية ملنع تدهــور األراضي وتدمير 

البيئة واملوارد الطبيعية إما باالستنزاف 
أو بالتلوث املتعمد.

وأضافت العقاب: ناقشت ورش العمل 
الدولية كيفية اســتفادة الفئات املهمشــة 
والضعيفــة مــن السياســات واملبــادرات 
اإللزامية ومرونتها مــع الطبيعة، مؤكدة 
أننا ميكننا حماية حقوق اإلنسان والطبيعة 
مبا في ذلك الشعوب األصلية واملدافعني عن 
البيئة والنساء والشباب واألجيال القادمة، 
كما تناولت اجلمعية أهمية شفافية عرض 
املعلومات البيئية للمجتمعات، وهي بذلك 
تنقل جتربة كويتية ناجحة في التعامل مع 
املعلومات البيئية إلى أعضاء برنامج األمم 
املتحدة للبيئــة، كما كان البد من التطرق 
إلى أهمية العدالة في حماية الشعوب من 
خالل التعامل مــع التعديات على البيئة، 
خاصة أنها ضعيفة جدا في الوطن العربي 
ونطاق غرب آســيا، فاحلروب تهدد األمن 
املائي والغذائي وحقوق اإلنسان بالدرجة 
األولــى، فبالتالي يجب وقــف االنتهاكات 

البيئية فيها.
وتابعت: باإلضافة إلى تطوير املناهج 
التعليمية لتضمني مفاهيم التعامل مع البيئة 
قدمت اجلمعية جتربتها في تأهيل الكادر 
التعليمي بالعلوم البيئية حتى تتواءم مع 

تطوير املناهج.

إدارة األمراض املزمنة عقدت اجتماعاً موسعاً مبشاركة عدد من القطاعات املعنية

اجلمعية شاركت في ورش مجموعات العمل الدولية ملؤمتر «ستكهولم + ٥٠»

د.حمود الزعبي ود.عذاري الهاشمي ود.خالد الصالح خالل االجتماع

د.وجدان العقاب واملشاركون في ورش العمل

حنان عبد املعبود

تفقد وزير الصحة د.خالد 
السعيد يرافقه وكيل الوزارة 
د.مصطفى رضا أمس مركز 
فحص العمالة في الشــويخ 
لالطمئنان على سير العمل، 
إدارة  وذلك بحضــور مدير 
العامــة د.محمــد  الصحــة 

السعيدان.
الســعيد على  وحــرص 
االلتقاء باملوظفني واملراجعني 
وتفقد مجريات سير العمل 
في املركــز والوقــوف على 
والتــي  املالحظــات  أبــرز 
مــن شــأنها التســهيل على 
املراجعني  املواطنني وسائر 
مبا يستهدف االرتقاء بكفاءة 

وجودة تقدمي اخلدمة.

يخص فترات ومواعيد العمل 
والعمالة املشمولة بها اعتبارا 
من اليــوم االثنني وذلك في 

تسهيال على املواطنني وسائر 
املراجعني، وبهذا الشأن فقد 
الفتــرة  تقــرر تخصيــص 
الصباحية من الساعة ٧٫٣٠ 
صباحا إلى ١ ظهرا الستقبال 
العمالــة املنزليــة بحضور 
الكفيل الكويتي فيما تستقبل 
املراكز خالل الفترة املسائية 
من ١ ظهرا حتى ٨ مساء بقية 
العمالة الوافدة، وذلك وفق 
احلجز املسبق في الفترتني 

الصباحية واملسائية.
الــوزارة علــى  وشــددت 
املراجعني ضرورة احلضور إلى 
مراكز الفحص خالل املواعيد 
احملــددة لهــم وفــق احلجــز 
املسبق، ملنع االزدحام، وحتقيقا 
لالنسيابية في تقدمي اخلدمة 

وتقدميها بسالسة ويسر.

مراكز فحص العمالة وتشمل 
الشويخ وصبحان واجلهراء 
وضاحية علي صباح السالم، 

جانب من العمل في مركز فحص العمالة

هــذا، وأعلنــت الــوزارة 
عن بدء ســريان اإلجراءات 
التنظيميــة اجلديــدة فيما 

١٥ ألفًا في «الصحة» تقدموا بطلب بدل رصيد اإلجازات
حنان عبداملعبود

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ «األنباء»، ان موقع 
التســجيل اخلاص بالتقدم للحصول على طلب البدل النقدي 
لرصيد اإلجازات يشهد إقباال كبيرا من قبل العاملني في الوزارة. 
وقالت املصادر ان اآللية اجلديدة التي قامت بها الوزارة للحد 
مــن االزدحام وضمان عدم تــرك املوظفني ملقار أعمالهم، حيث 
يتم تسجيل الطلب «أونالين»، والذي يتم من خالل وضع الرقم 
املدني وحتديد عدد األيام من قبل املوظف والتأكد من توفرها 
خــالل املتابعة، والتدقيق من قبــل اجلهات املختصة بالوزارة 
إضافــة إلى التقدمي الورقي الســابق، والذي ســيمر بإجراءات 
التدقيق نفســها. كما أوضحت املصــادر ان إجمالي عدد الذين 
قدموا لالستفادة من هذا البدل النقدي سواء باليد للمسؤولني 
املباشرين أو عبر «األونالين» يصل إلى ١٥ ألف معاملة سيتم 
التحقق ثم اعتمادها باألحقية من عدمها، حيث ان باب التقدمي 

خطوات صرف البدلمستمر في تلقي الطلبات حتى نهاية ٣٠ يونيو املقبل. نظام صرف بدل اإلجازات

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» تشّكل فريقًا لصرف البدل النقدي لإلجازات

عادل الشنان

أعلنــت ادارة العالقــات العامة واالعالم 
في املؤسســة العامة للرعاية السكنية، عن 
احصائيــة إدارة خدمة املواطن خالل شــهر 
ابريــل املاضي، والتي تضمنت ٨٥٣ معاملة 
بدل ايجار و٤٦٢ طلب فتح ملف إسكاني و٤٠٢ 
معاملة تخصيص و١١٢ معاملة إجراء تبادل 
وتنازل و٤ آالف و١٩٥ شهادة «ملن يهمه األمر» 
وتلقي ٢٣١٥ مكاملة عبر االتصال املباشر مع 

موظفــي اخلدمة باالضافة الى اجناز ١٧ ألفا 
و٧ معامالت دورة مستندية تتمثل في ٣٧٩ 
معاملة عن طريق املوقــع االلكتروني ١١٣٠ 
معاملة عن طريق مباني املؤسسة و١٥ ألفا 
و٤٤٨ معاملة من خالل اخلدمات املقدمة عبر 

تطبيق «سهل» احلكومي.
وكشــفت االحصائية عن تقدمي عدد من 
االلتماســات الى نواب املدير العام لشؤون 
الطلبات والتخصيص والتوزيع والتوثيق 

واملالية واإلدارية.

عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر 
وزارة  وكيــل  أن  مطلعــة 
االشــغال العامــة بالتكليف 
م. وليد الغــامن أصدر قرارا 
اداريا بشــأن تشكيل فريق 
عمل لصرف البــدل النقدي 
عن رصيد االجازات الدورية 

اثناء اخلدمة.
ووفق مواد القرار االداري، 
يشكل فريق العمل برئاسة 
رئيس قسم احلركة الوظيفية 
بــإدارة شــؤون املوظفــني 
وعضوية ٩ اعضــاء، وذلك 
ملدة ٣ اشــهر على ان تكون 
اجتماعاته خارج اوقات الدوام 

الرسمي.
ووفق مواد القرار االداري، 
يتولى الفريق املهام التالية: 

الشروط الواردة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ٢ لسنة 
٢٠٢٢ على الطلبات املقدمة، 
القرارات  واعداد مشروعات 
االدارية بشأن صرف البدل 

القــرار  ونصــت مــواد 
االداري، علــى أنــه يلتــزم 
الفريق بالضوابط املنصوص 
عليها بقرار مجلس اخلدمة 
املدنيــة رقم ١٦ لســنة ٢٠١١ 
بشــأن نظــام فــرق العمــل 
باجلهات احلكومية واملعدل 
بقرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦.
ووفق مواد القرار، ترفع 
اللجنــة الفنيــة لتطبيــق 
اللجان وفرق العمل  نظام 
تقريرا دوريا شــهريا عن 
اعمــال الفريــق، محددا به 
خطة العمل الشــهرية وما 
مت اجنازه ونسبة االجناز 
على ان يرفع في االسبوع 
االخير من كل شــهر وبحد 
اقصى نهاية آخر يوم عمل 

في الشهر.

النقدي عن رصيد االجازات، 
واعداد كشف تفصيلي بكل 
الطلبــات املقدمــة واجمالي 
املبالــغ املســتحقة عن هذه 

الطلبات.

ملدة ٣ أشهر واجتماعاته خارج أوقات الدوام الرسمي

٨٥٣ معاملة بدل إيجار و٤٦٢ طلب فتح ملف إسكاني

مبنى وزارة األشغال الرئيسي

مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية

استالم الطلبات املقدمة من 
موظفي الوزارة بشأن طلب 
صــرف البــدل النقــدي عن 
رصيد االجازات الدورية اثناء 
اخلدمة، والتأكد من تطابق 

«السكنية»: إجناز ١٥٫٤٤٨ معاملة عبر «سهل» خالل أبريل

يتولـى الفريـق تسـلم طلبـات املوظفـني وإعـداد كشـف بـكل الطلبـات املقدمـة وإجمالـي املبالغ املسـتحقة


