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االربعاء ١ يونيو ٢٠٢٢ محليات

١١٠٩٩١ حالة منع سفر ملواطنني ومقيمني عام ٢٠٢١

أسامة أبوالسعود

جهود كبيرة بذلتها االدارة 
العامة للتنفيذ في عام ٢٠٢١ 
حيث نفذت االدارة ٤٠٣٥٥٣٥ 
اجراء خالل العام املاضي منها 
١١٠٩٩١ منع سفر. وشهد مطار 
الكويت العــام املاضي، وفقا 
للكتاب االحصائي الســنوي 
الذي اصدرتــه وزارة العدل 
البحــوث  وأعدتــه مراقبــة 
والدراسات بقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالحصاء بالوزارة، 
اعلــى نســبة لقضايــا منع 
السفر، حيث مت منع ٣٦٦٠٢ 
مواطــن ومقيــم من الســفر 
خالل ٢٠٢١ عبر مطار الكويت 
الدولــي. وبالنســبة لتوزع 
املمنوعني حسب احملافظات، 
فقد اظهــرت البيانات انه مت 
منع ١٩١١٤ لســكان محافظة 
الفروانيــة، تلتهــا محافظة 
االحمدي بـ ١٣٥٢٧ منع سفر، 
في حني بلــغ عدد املمنوعني 
من السفر في محافظة حولي 
١٣٤٣٠ منع ســفر، بينما بلغ 
عدد منع السفر في محافظة 
العاصمة ١٢٤٠٧، و١١٦٠١ منع 
سفر في اجلهراء، وكانت اقل 
حاالت منع للسفر في محافظة 
مبارك الكبير بـ ٤٣١٠ حاالت 
مبجموع ١١٠٩٩١ منع سفر في 

الكويت خالل ٢٠٢١.
محكمة األسرة

وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
محكمة االسرة، فقد بلغ عدد 
التنفيــذ اخلاصة  اجــراءات 
مبحكمــة االســرة ٥٩٢٩٩٧ 

٢ـ  اســتالم امللفات واألحكام 
التحفظي،  وأوامــر احلجــز 
وقيدها في السجل املعد لذلك.
٣ ـ اســتالم صحف الدعاوى 
والطعون في القضايا املتعلقة 
باحلجوز وغيرهــا من التي 

تعتصم فيها إدارة التنفيذ.
٤ـ  تلقي كل األوراق القضائية 
والسندات التنفيذية وقيدها 
في اجلدول اخلاص وإعالنها، 
وتوزيع ملفات التنفيذ على 
مأمــوري التنفيــذ ملباشــرة 

اإلجراءات.

٥ـ  اتخاذ اإلجراءات التحفظية 
علــى التركات فــور جردها 
وتسليمها وحفظ وإيداع ما 
ترى اإلدارة بقاءه من أموال 
التركة، وبيع ما يخشى عليه 
من التلف أو السرقة أو نقص 
في القيمة أو مما يحتاج إلى 

رعاية خاصة.
٦ ـ القيام بإجــراءات حجز 
املنقــول وحجز مــا للمدين 
لدى الغير، وحجــز العقار 
واحلقــوق العينية، وحجز 
األسهم والسندات واإليرادات 

واحلصص.
٧ ـ تســليم األشــياء املــراد 
إيداعهــا إذا كانت مصوغات 
ذهبية أو مجوهرات أو أحجار 
كرمية، أو ما في حكمها سلمت 

خلزانة اإلدارة حلفظها.
٨ـ  اإلشراف على إدارة عناصر 
v التركة املستغلة كالعقارات
املؤجرة واحملالت التجارية 
واملصانع والشركات وغيرها
٩ ـ تســليم أمــوال التركــة 
الورثــة  ملســتحقيها مــن 
أو ملمـــثليهم  وغيــرهـــــم 
القانونيــني، كل حســب ما 

يستحق منها.
١٠ ـ تلقــي األجرة املفروض 
اســتالمها بعــد عرضها من 
املستأجرين على املؤجرين 
عرضا قانونيا وإيداعها في 
صنــدوق اإلدارة، وإخطــار 
املؤجريــن بإبــداع األجــرة 

املستحقة.
١١ـ  تقاضي الرسوم املستحقة 

عن اإليداع والصرف.
واجلداول املرفقة توضح تلك 

اإلجراءات وتوزعها:

«األنباء» تواصل نشر الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العدل الذي أعدته مراقبة البحوث والدراسات بقطاع تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء

اجراء، منها ٤٨٠٧ منع سفر 
العام املاضي.

وفيما يخــص االجراءات 
اخلاصــة بااليجــارات خالل 
العــام املاضــي، فقــد بلغت 
٦٩٨٩٤ اجراء في احملافظات 
املختلفة، و٢١٦٠١ اجراء خاص 

بالتركات في ٢٠٢١.
التنفيذ  إدارات  وتختص 
فــي احملافظــات التابعة لها 

مبا يلي:
١ـ  مباشرة كل إجراءات التنفيذ 

العادي واجلبري.

منـع سـفر ٣٦٦٠٢ مواطن ومقيم خالل ٢٠٢١ عبـر مطار الكويت.. وعدد إجراءات التنفيذ اخلاصة مبحكمة األسـرة بلـغ ٥٩٢٩٩٧ منها ٤٨٠٧ إجراءات منع سـفر العام املاضي

الفروانية األعلى في حاالت منع السفر بـ ١٩١١٤ تلتها األحمدي بـ ١٣٥٢٧ حالة وحولي بـ ١٣٤٣٠ منعًا والعاصمة بـ ١٢٤٠٧ و١١٦٠١ منع سفر في اجلهراء واألقل مبارك الكبير 

٦٩٨٩٤ معاملة خاصة باإليجارات في احملافظات املختلفة و٢١٦٠١ إجراء خاص بالتركات في ٢٠٢١ وتسليم أموال التركة ملستحقيها من الورثة وغيرهم أو ملمثليهم القانونيني

١ ـ عدد إجراءات إدارات التنفيذ حسب اجلهة
اجلهة

اإلجمالياملطارمبارك الكبيراألحمدياجلهراءالفروانيةحوليالعاصمةاإلجراء

١٢٢٥٩٩١٧٢٥٤٨٦٦٧٦٨٢١٤١٩٨١٨٦٣٠٠٦٣٢٩٣٨٥٩٦٣٤٩٧٤٠٣٥٥٣٥عدد اإلجراءات املنفذة

١٢٤٠٧١٣٤٣٠١٩١١٤١١٦٠١١٣٥٢٧٤٣١٠٣٦٦٠٢١١٠٩٩١منع السفر

٥١١٦١٦٠٢٦٥٣٥٦١٠٨٩٥٣٦٤٨٩٨٦٩٨٩٤اإليجارات

٦٩٩٥٣٦٧٩٣٦٤٣٢٢٣٣٣٣٠١١٧٥٠٢١٦٠١التركات

٢ ـ عدد إجراءات إدارات تنفيذ محاكم األسرة حسب اجلهة
اجلهة

اإلجمالياملطارمبارك الكبيراألحمدياجلهراءالفروانيةحوليالعاصمةاإلجراء

١٦٦٣٥٥١٠٢١٩٤٩٠٥٢٤٦٢٥٦٢١٠٣١٦٥٦٨١٩٧٥٩٢٩٩٧تنفيذ محكمة األسرة

٦٣٥١٣٨٤٦٩١٩٤٤٦٠٤٥٤٩٤٨٠٧منع السفر

٣ - إجمالي اإلنتاجية ملستخدمي نظام املاسح الضوئي حسب اجلهة

عدد الصفحاتعدد الوثائقاجلهة
٧٠٣٣٤٣١٠٨٧٦العاصمة
٧٠٣٨٤٢٥٠٣٢٧حولي

٦٣١٥٨٢٠٩١٥١الفروانية
٥٧٧١٨١٦٤٦٨٧اجلهراء
٥٧٦٩٦٢٥١٣٣٩األحمدي

٢٤٠٥٨٧٩٩٨٦مبارك الكبير
٣٠٧٩٩٣مركز النويصيب

٢٠٠٢٠٦مركز الساملي
٢٦٧٧٤٣٨٩مكتب الصليبية

٨٠٩٢٣٠١٢٥مركز املطار
٧٤٤٠٢٤٢٥٩تنفيذ محكمة األسرة (العاصمة)
٩٨٥٦٤٠٠٨١تنفيذ محكمة األسرة (اجلهراء)

١٣٨٣٨٦٢٧٥٣تنفيذ محكمة األسرة (الفروانية)
١٣٧٧١١٠٢٦٦٤تنفيذ محكمة األسرة ( األحمدي)

١٣٠٥٦٥٣٥٦٠تنفيذ محكمة األسرة (حولي)
٢١٦٠٢١٦١٤٠٦تنفيذ محكمة األسرة (مبارك الكبير)

٤٣٤١٨٧١٧٤٦٨٠٢اإلجمالي

٤ - إجنازات أقسام اإلعالن حسب اجلهة
اجلهة

اإلجماليمبارك الكبيراألحمدياجلهراءالفروانيةحوليالعاصمةالبيان

٥٦٤٠٣٧٣١٢٧٢٢٢١٣املندوبون الفعليون

٤٠٨٨٦٢٥٤٠٤٣٣١٨٠١٧٩١٧٢٠٧٠١٨٤٢٣١٤٦٥١١الوارد

٣٧١٠١٢١٢٧٦٢٩٥٥٨١٦٨١٥١٩٦١٥٨٤٠٢١٣٢٧٦٧املعلن

٢١٥٥٩٢٤٨٥٥٥٠٩٢٣٤٤٤٨املعاد

١٦٣٠٣٢٠٤٢٧٦٧٥٩٣١٠٨٤١٨٩٢٩٦املتبقي دون إعالن

٩٠٫٦٪٩٩٫٨٪٩٤٫٨٪٩٣٫٨٪٨٩٫١٪٨٣٫٨٪٩٠٫٧٪نسبة ما مت إعالنه

هل ستشتري وزارة الكهرباء واملاء الطاقة من املواطنني؟

دارين العلي

جتتهــد وزارة الكهرباء واملاء وبعد اضافة 
مسمى «الطاقة املتجددة» عليها لعمل دراسات 
وتنفيذ مشاريع من شأنها ان تساهم في استغالل 
الطاقات البديلــة والغير ناضبة الهداف بيئية 

واقتصادية في آن معا.
وفي هذا الســياق وضعت احدى االدارات 
املعنية مبتابعة برامــج القطاع اخلاص التابعة 
ملكتب وكيل وزارة الكهرباء واملاء دراسة شاملة 
حول التوجه للطاقات البديلة وحتفيز املواطنني 
للمساهمة بإنتاجها عبر تركيب األلواح الشمسية 
على أسطح منازلهم وشراء الطاقة املنتجة منهم 
وبذلك يســاهم املواطن بإنتاج جزء من الطاقة 

التي يستهلكها.

وفي هذا السياق قالت مصادر لـ«األنباء» ان 
الدراسة والتي كان من املقرر رفعها للوزير تشمل 
عدة سيناريوهات ميكن ان يتم التعامل من خاللها 
مع املواطن كمنتج يستفيد من الطاقة الكهربائية 
التي يتم انتاجها في منزله اما باستخدامها في 
االستهالك احمللي للمنزل وتوريد املتبقي الى 
شبكة الوزارة او توريد مجمل االنتاج الى الشبكة 
بحيث تشــتري الوزارة انتاجه بشكل شهري 

وحتسم قيمة االنتاج من فاتورة استهالكه.
ولفتت املصادر الى ان الدراسة حددت شروطا 
للدخول بالشراكة مع الوزارة في انتاج الطاقة 
واعتماد شــركات ومكاتب متخصصة بالطاقة 
املتجــددة لديها ميكن للمواطنني التعامل معها 
حتت اشراف الوزارة أسوة باملكاتب الهندسية 

والشركات املعتمدة في التمديدات الكهربائية.

دراسة شاملة حول التوجه للطاقات البديلة وحتفيز املواطنني على إنتاجها بتركيب األلواح الشمسية فوق أسطح منازلهم

الدراسـة تشـمل عدة سـيناريوهات منها التعامل مـع املواطن 
كمنتـج يسـتفيد مـن الطاقـة التـي يتـم إنتاجهـا فـي منزلـه 
ــددة  ــة املتج ــة بالطاق ــب متخصص ــركات ومكات ــاد ش اعتم
ــوزارة ــراف ال ــت إش ــا حت ــل معه ــني التعام ــن للمواطن ميك

جلنة ألعمال عقد املياه املعاجلة مبحطة الوفرة
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة ان وزارة األشــغال 
شــكلت جلنة فنية وقانونية 
لدراســة املطالبــة الزمنيــة 
واملاليــة اخلاصة بأعمال عقد 
إنشاء وإجناز وصيانة خط نقل 
املياه املعاجلة من مركز التحكم 
DMC إلى محطة ضخ الوفرة 
املرحلة ٣D. وأضافت املصادر 
أن هذه اللجنــة تتولى بحث 
ودراسة املطالبة بكل عناصرها 
ومراجعة دراسة القطاع الفني 
املختص بشــأن تلك املطالبة، 
وإعداد تقرير شــامل بنتيجة 
الدراســة وتوصياتهــا بهــذا 
الشــأن، وحتديد مســتحقات 
املقاول إن كان له وجه حق فيها 
مع بيان األسباب التي اعتمدت 
عليها اللجنة فيما انتهت إليه، 

وتضع النظام الذي تراه مناسبا 
ملباشرة أعمالها، ولها طلب ما 
تراه الزما. ولفتت املصادر الى 
ان اللجنة تنهي أعمالها خالل 
٦٠ يوما، على أن ترفع تقريرا 
مفصــال بنتائــج أعمالها إلى 

إدارة الدراســات االستشارية 
بقطــاع املشــاريع الكبــرى 
م.سرور العتيبي وعضوية ٥ 
أعضاء آخرين من إدارات بقطاع 
املشاريع اإلنشائية والهندسة 

الصحية والرقابة والتدقيق.

الوكيل املساعد لقطاع الرقابة 
والتدقيــق، الذي يقوم بدوره 
بعرض نتيجة تلك الدراســة 
علــى وكيــل الــوزارة التخاذ 
اإلجــراء املناســب بشــأنها. 
وشكلت اللجنة برئاسة مدير 

تتولى دراسة املطالبة الزمنية واملالية للمرحلة ٣D وتنهي أعمالها خالل ستني يوماً 

١٢ يونيو آخر موعد لعطاءات مناقصة 
حتسني البنى التحتية للجهراء

عاطف رمضان

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة 
أن آخــر موعد لعطــاءات املناقصة التي 
طرحتها وزارة األشــغال العامة لدراسة 
وتصميم أعمال حتسني البنية التحتية 

ملناطق اجلهراء والقصر والنعيم والنسيم 
والواحة وتيماء والعيون وجنوب العيون 

وسليل اجلهراء هو ١٢ يونيو.
وأضافت املصادر أن هذه املناقصة غير 
قابلة للتجزئة وستقدم بنظام املظروفني 

الفني واملالي.

«اللجنة املشتركة» لـ «األنباء»: ضبط وافدة 
عربية متارس طب التجميل دون شهادة

أدويــة الفيلــر والبوتكس 
املنتهيــة صالحيتها وغير 
املرخصــة من قبــل وزارة 

الصحة.
من جانبــه، قال رئيس 
فريق تفتيش القوى العاملة 
باللجنــة املشــتركة محمد 
إغــالق  إنــه مت  الظفيــري 
العيادة، وضبط الوافدة من 
خالل مباحث شؤون اإلقامات 
متهيــدا التخــاذ اإلجراءات 
مناشــدا  الــالزم ضدهــا، 
جميــع املواطنني واملقيمني 
ضرورة اللجوء إلى العيادات 
املرخصة، وعدم االجنراف 
وراء بعــض الدعايات غير 
املوثوقة، مع ضرورة التأكد 

من التراخيص.

مبحافظة األحمدي، مشيرا 
إلــى أنه وعند ســؤالها عن 
تصاريح مزاولة املهنة تبني 
انها ال حتمل أي شهادة طبية 
تؤهلها ملمارسة هذه املهنة، 
فضال عن مصادرة عدد من 

الشــعبي، حتــرك أعضــاء 
اللجنة وذلك بالتعاون مع 
إدارتي «التراخيص الطبية» 
الدوائيــة»  و«التفتيــش 
بوزارة الصحــة، لضبطها 
في العيــادة املخصصة لها 

كرمي طارق

كشف مديرة إدارة تفتيش 
العمل بالهيئة العامة القوى 
العاملة فهد املراد عن ضبط 
وافــدة من جنســية عربية 
متارس مهنة طب التجميل 
دون ترخيــص، وجتــري 
عمليــات حقن إبــر الفيلر 
والبوتكــس غير املرخصة 

من قبل وزارة الصحة.
وأضاف املراد، في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، انه بعد 
شــكاوى وردت ألعضــاء 
اللجنة عن قيام وافدة بنشر 
اعالنات عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي تتعلــق بطب 
التجميــل واحلقــن والطب 

دعت املواطنني واملقيمني إلى ضرورة اللجوء للعيادات املرخصة


