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«القوى العاملة»: تعديل بيانات 
تصريح عامل عبر «أسهل»

بشرى شعبان

إدارة  أعلنــت مديــر 
العالقات العامة واإلعالم 
املتحدث الرسمي للهيئة 
العامــة للقــوى العاملة 
أسيل املزيد أن الهيئة قد 
إلكترونية  أطلقت خدمة 
جديدة عن طريق خدمة 
«أسهل» ألصحاب العمل 
وهــي تعديــل بيانــات 

تصريح عامل.
وقالــت املزيد إن هذه 

اخلدمة متكن صاحب العمل من تعديل بيانات اســم 
العامل، بيانات املؤهل العلمي، بيانات جواز الســفر 

باإلضافة الى بيانات العامل.
وأوضحت انه في حال قبول طلب التعديل سيتم 
تعديل بيانات التأشيرة من خالل الربط اإللكتروني مع 
أنظمة وزارة الداخلية، علما أن من شروط اخلدمة أن 
تكون املهنة املراد تعديلها يسمح بها تقدير االحتياج، 

كما ال ميكن التعديل إلى مهنة سائق.

اسيل املزيد

«الثالثية» تضبط عامل توصيل
طلبات بحوزته مواد مخدرة

أســفرت احلملة التفتيشية التي قامت بها اللجنة 
الثالثية مبحافظة األحمدي عن ضبط عامل توصيل 
طلبات اســتهالكية بحيازته مــواد مخدرة، حيث مت 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشــأن حتويــل العامل إلى 

اجلهة املختصة في وزارة الداخلية.
وقالــت الهيئــة العامة للقوى العاملــة إن اللجنة 
الثالثيــة تكثف حمالتهــا التفتيشــية وفق اخلطط 
املوضوعة من قبل إدارة تفتيش العمل، وذلك لضبط 
العمالة املخالفة لقانون العمل رقم ٦ لسنة ٢٠١٠، وذلك 

بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة والبلدية.

املواد املخدرة بحوزة العامل

أنشطة إنسانية كويتية مكثفة
مع دخول فصل الصيف وقرب حلول عيد األضحى 
املبارك كثفت الهيئات واملؤسسات الكويتية أنشطتها 
اإلنسانية ملؤازرة احملتاجني في مختلف أصقاع العالم، 
وذلك حرصا منها على مالمســة احلاجات اإلنسانية 
واالستجابة الفاعلة معها ترسيخا لسياسية الكويت 
في هذا املجال واملتمثلة في إغاثة كل محتاج أينما كان 

بعيدا عن احملددات اجلغرافية والدينية والعرقية.
ويأتي ذلك بهدف اإلبقاء واحملافظة على األســس 
التي قامت ألجلها احلياة البشرية اتساقا مع املبادئ 
األساسية في الدين اإلسالمي احلنيف التي هي جزء 

أصيل من تكوين قيادة هذا الوطن العزيز وشعبه.

وزنة العنزي لـ «األنباء»: هناك عزوف 
من الشباب عن العمل في «األحداث»

إلجناز األعمال فيها وفقا للجدول الزمني 
احملدد لها.

- التنسيق في العمل املشترك بني األقسام 
التابعة للمراقبة واألقسام األخرى ذات 
العالقة داخل اإلدارة وخارجها من الناحية 

التنظيمية والقانونية واإلدارية.
- متابعة تنفيذ أعمال أقســام املراقبة 
على أكمل وجه حســب االختصاصات 

التنظيمية احملددة لها.
- تقييم أداء األقسام التابعة للمراقبة 

ورفع تقارير بها لإلدارة.
- متابعــة توفيــر وإجنــاز الطلبــات 
املعيشية للنزالء في الدور وفقا للنظام 
املتبع بالتنسيق مع اجلهات املعنية في 

اإلدارة والوزارة.
- حتديد االحتياجات اخلاصة ألقسام 

املراقبة بالتنسيق مع اإلدارة.
- اقتراح امليزانية التقديرية السنوية 

للمراقبة بالتنسيق مع اإلدارة.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن 

عمل املراقبة ورفعها لإلدارة.

الفنية املطلوبة للعمل.
- العمل على تذليل الصعوبات وتقدمي 
التوصيات واالقتراحات الالزمة لتحسني 
األداء وتطوير العمل في األقسام التابعة 

للمراقبة بالتنسيق مع اإلدارة.
- اقتــراح النظــم واللوائــح الواجــب 
العمل بها في األقسام التابعة للمراقبة 
والتنسيق مع اإلدارة واجلهات املعنية 
بالوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- متابعــة تطبيــق بطاقــات الوصف 
الوظيفي للوظائف املعمول بها في املراقبة 
والتأكد من فهم جميع العاملني املعنيني 
بهــا حملتوى هــذه البطاقــات كل فيما 
يخصه، والتنسيق مع اإلدارة واجلهات 
املعنية بالوزارة إلجراء التعديالت الالزمة 

عليها كلما دعت احلاجة إلى ذلك.
- متابعــة تســجيل وتصنيف وحفظ 
التقارير والدراسات والبحوث التي ترد 
إلى اإلدارة ذات العالقة بأنشطة املراقبة.
التابعــة  - متابعــة نشــاط األقســام 
للمراقبة وإصدار التعليمات املناســبة 

بشرى شعبان

النــزالء  كشــفت مراقبــة شــؤون 
واملوظفني في إدارة األحداث وزنة العنزي 
أن اإلدارة متمثلــة في مراقبة شــؤون 
النزالء حترص على تطوير العمل وتوفير 
احتياجات العاملني والنزالء عبر برامج 
متكاملة من الدورات التدريبية للموظفني 
للعمــل اإلداري، إلى تأمــني احتياجات 
املوظفني وفــق حاجة العمل، باإلضافة 
إلى حتديد احتياجات اإلدارة من العاملني 

بكافة االختصاصات.
وأشــارت العنــزي فــي تصريح لـ 
«األنباء» إلى أنــه بجانب قيام املراقبة 
مبتابعة حقــوق املوظفني وانضباطهم 
والتزامهــم، فإنهــا تعمــل علــى اتخاذ 
اإلجــراءات الكفيلة بتســهيل الدورات 
املســتندية وتطويــر قاعــدة بيانــات 
املوظفــني، وحتفيز املوظفــني ومكافأة 
املتميزين منهم، ووضع خطط تدريبية 
للكوادر الفنية واإلدارية. وكشفت العنزي 
عن أن اإلدارة تعاني إلى حد ما من نقص 
بالكوادر الوطنية نتيجة عزوف الشباب 
واخلريجني عن العمل بإدارة األحداث كما 
لدينا نقص في الكــوادر الفنية للعمل 
بالورش الفنية لتدريب النزالء وهناك 
تنســيق مع معاهــد التطبيقي لتوفير 
مدربــني فنيني في الــورش. وبينت ان 
مراقب شؤون العاملني والنزالء متابع 
مباشرة من قبل مدير اإلدارة موضحة 

أنه يتولى املسؤوليات التالية:
- إعداد خطة العمل السنوية لألقسام 
التابعــة للمراقبــة ومتابعــة تنفيذها 

بالتنسيق مع اإلدارة.
- اإلشــراف فنيــا وإداريا علــى أعمال 
األقسام التابعة للمراقبة ومراجعة العمل 
بشــكل تفصيلي وإصــدار التوجيهات 
الالزمــة إلجنــاز املهام وفقــا للمعايير 

مراقبة شؤون النزالء والعاملني في اإلدارة أشارت إلى إعداد دورات تدريبية للعمل اإلداري

وزنة العنزي مع عدد من نزالء إدارة األحداث

وضـع خطـة عمل سـنوية لـكل أقسـام املراقبة وتسـهيل إجـراءات الـدورة املسـتندية الشـركة خالفت في كتابها اإلجراءات والسياسـة املتبعة لـدى الهيئة العامـة للقوى العاملة

حمادة لـ «األنباء»: تقدمت بإنذار إلى «الكويتية» 
لتنفيذ حكم صرف دعم العمالة لصالح موكلي

أكدت احملامية أريج حمادة 
أنهــا تقدمــت أمــس بإنذار 
رسمي عن طريق احملكمة إلى 
«اخلطوط اجلوية الكويتية» 
تطالب فيــه بتنفيذ احلكم 
القضائي الصادر في مارس 
املاضــي والــذي يتضمــن 
تسجيل موكلها املوظف في 
«الكويتية» لدى الهيئة العامة 
للقــوى العاملــة وبالتالــي 

صرف دعم العمالة له.
وقالت حمادة في تصريح 
لـ «األنباء» ان الشركة تتعمد 
تعطيل تنفيذ حكم قضائي 
مما يعرضهم للمســؤولية 
القانونية ووجوب تعويض 
موكلنــا عــن حرمانــه من 
احلصــول على مبلــغ دعم 
العمالة الوطنية املستحق، 

مــن شــأنها ســيتم رفــض 
الطلب.

أضافت ان «الكويتية» لم 
تقم بتحديــث بياناتها لدى 
اجلهــات احلكوميــة ومنها 
«املعلومات املدنية» و«القوى 
العاملة» بعد قيدها بالسجل 
التجاري عام ٢٠١٥، والزالت 
مصنفة كقطاع حكومي حتى 
اآلن، ولــم تطلــب تعديــل 
وضعها كشركة تتبع قانون 
التجارية، الفتة  الشــركات 
الى ان إعــالن القضية كان 
قد أرسل في املرة األولى خطأ 
إلى «الفتوى والتشــريع»، 
حيث سبق أن قامت اإلدارة 
بتبليــغ «الكويتيــة» بانها 
لــم تعد من ضمــن اجلهات 
احلكومية وبالتالي ليس من 

اختصــاص «الفتوى» الرد 
على استشاراتهم القانونية.
وتابعت حمــادة: اخلطأ 
الثاني في كتاب «الكويتية» 
إلــى «القــوى العاملة» هو 
اجلمع بــني موكلي وجميع 
فــي  العاملــني  املوظفــني 
الشركة بدون حتديد أرقام 
أو مستندات أوبيانات خاصة 
بكل شخص، مشيرة الى ان 
هنــاك موظفــني متقاعدين 
حــرة  أعمــال  وأصحــاب 
ووافدين ال يستحقون دعم 
عمالة، مؤكدة ان فكرة شمول 
جميع املوظفني بصرف دعم 
العمالة دون حتديد أســماء 
وبيانات شخصية واضحة 
من شأنه رفض الطلب بصفة 

عامة.

الشركة لم حتّدث بياناتها بعد قيدها بالسجل التجاري عام ٢٠١٥ والزالت مصنفة كقطاع حكومي

احملامية أريج حمادة

صورة من رد «الفتوى» توضح أن «الكويتية» لم تعد ضمن اجلهات احلكوميةإنذار رسمي بضرورة تنفيذ احلكم لـ «الكويتية»

قضائــي،  حلكــم  تنفيــذا 
موضحــة ان «الكويتيــة» 
أرســلت كتابا إلــى «القوى 
العاملــة» بخصــوص هــذا 
احلكــم القضائــي يتضمن 
العديد من املثالب واألخطاء 


