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أسماء ١٠٨ موظفني ُمنحوا الضبطية القضائية في «التجارة»
التجــارة  أصــدر وزيــر 
والصناعة ووزير الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة فهد الشــريعان 
قــرارا مبنــح ١٠٨ موظفــني 
القضائية» في  «الضبطيــة 
وزارة التجــارة. وجــاء في 

القرار:
مادة أولى

متنــح صفــة الضبطية 
القضائية بالنسبة للجرائم 
واملخالفــات الناشــئة عــن 
القوانــني املشــار  تطبيــق 
إليها في الديباجة للموظفني 
املذكورين بالكشــف املرفق 

ملدة (سنة).
مادة ثانية

يكون للموظفني احملددين 
بالكشف املرفق كل في حدود 
اختصاص االدارة التابع لها 
في سبيل اداء مهامهم ضبط 
اجلرائم التي تقع باملخالفة 
املبينــة  القوانــني  ألحــكام 
بديباجة هذا القرار وحترير 
احملاضر الالزمة، ويكون لهم 
دخول جميع االماكن لضبط 
ما يقع من مخالفات في سبيل 
اداء وظيفتهــم االســتعانة 

برجال الشرطة.
مادة ثالثة

على املسؤولنيـ  كل فيما 

يخصــه ـ تنفيذ هذا القرار، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، 
ويلغى كل ما يخالف احكامه.

الوكالة املساعدة لشؤون 
املنظمات الدولية والتجارة 

اخلارجية

روان عبداهللا بوصفر٭ 
مها فيصل الطاحوس٭ 
ضحى نبيل بشير٭ 
جراح حبيب بوصفر٭ 
فيصل جاسم اللوغاني٭ 
علي فالح العازمي٭ 
خزنة خالد الفهد٭ 
ضحى حسني الفودري٭ 
سارة صباح احلبيل٭ 
ندى عبدالكرمي العنزي٭ 
خلود فهد السبيعي٭ 
راشد مطر العويهان٭ 
منصور ناجي النزهان٭ 
محمد عبداحلميد الصايغ٭ 
فجر نوري املتروك٭ 
روان غازي الربيعان٭ 
يوسف مصطفى الشطي٭ 
سارة عبدالعزيز البارون٭ 
مها فرقد الصايغ٭ 
آمنة أحمد ذياب٭ 
هاجر كاظم دشتي٭ 
بشاير عبدالقادر الرمضان٭ 
فائزة احمد الشطي٭ 
روان هاني عبدالرضا٭ 
سارة ناصر الصقر٭ 
فواز محمد الغامن٭ 
عبداهللا عبدالوهاب احلرز٭ 

علي عبيد احلربي٭ 
وسام طالب هاشم٭ 

الوكالة املساعدة لشؤون
الدعم الفني والتخطيط

ابراهيــم ٭  عبدالرحمــن 
الكندري

منال وليد صالح السعيد٭ 
بدر محمد يوسف فكري٭ 
حصة فهد حمود الدباسي٭ 
هدى خليفة حمد الصقر٭ 
حنان غلوم حسن٭ 
عبدالهادي حســني علي ٭ 

الرمضان
زينب حبيب عبدالرحمن ٭ 

كمال
دالل دحام مزعل الشمري٭ 
صــالح مســلم موســى ٭ 

الرشيدي
محمد ســعيد جاسم مال ٭ 

أحمد
صــادق أحمــد عبــداهللا ٭ 

مظفر
عبدالعزيز فؤاد محمد٭ 
عهود غالي سنيد٭ 
شيخة علي الرشيدي٭ 
امينة محمد الكندري٭ 
سعاد علي الشهاب٭ 
سارة علي املشوط٭ 
حمدان حمد العنزي٭ 
مالك محمد الفكر٭ 
محمد وادي العنزي٭ 
هزاع محمد الهزاع٭ 
عبداهللا محمد احمد٭ 

احمد عبدالعزيز اخلرس٭ 
فيصل عبداهللا عيسى٭ 
سويد فلح الرشيدي٭ 
سلطان فالح السبيعي٭ 
خلود سالم اخلالدي٭ 
فيصل سعود السعيدي٭ 
عمر فهد العويهان٭ 
بدر محمد البدر٭ 
شمالن ناصر عبداحلميد٭ 
احمد عبداهللا عياظة٭ 

الوكالة املساعدة لشؤون
الفنية وتنمية التجارة

ناصر علي املال٭ 
حصــة محمــد حاجــي ٭ 

عبداهللا
اسماء احمد االستاذ٭ 
ياسمني قاسم كاظم٭ 
محمد جواد حمزة٭ 
فـــؤاد ٭  عـبـدالـوهـــاب 

الفيلكاوي
خالد عبداهللا املطيري٭ 
دانة احمد محمد اخلياط٭ 
هنوف صالح الظفيري٭ 
هنادي عبدالرزاق حسني ٭ 

السالحي
اسراء عبداهللا يوسف املال ٭ 

اجلداوي
غدير عبدالسالم الياقوت٭ 
عبدالهــادي ٭  اســماء 

الفيلكاوي
اســماء عبــداهللا محمد ٭ 

الطليحي
نسيمة علي الرشيدي٭ 

ناصر عزيز دشتي٭ 
دالل سعود سعد املسعود٭ 
مها يوسف ناصر املسفر٭ 
إبراهيــم محمــد ٭  مــرمي 

الشيخ
ســعود محمــد مجبــل ٭ 

بوظهير
فنر ضيدان بوشيبه٭ 
بثينة عماد يوسف حمد ٭ 

الغامن
نورة بدر ابا الصافي٭ 
محمد عساف اخلالدي٭ 
حمد عبداللطيف املزين٭ 
ناصر فيل العدواني٭ 
منيف ناصر الشمري٭ 
احمد ذياب الرشيدي٭ 
سجى طارق النمش٭ 
هاجر زعال الفضلي٭ 
يوسف خالد الغربللي٭ 
نورة انور اخلرس٭ 
سارة احمد الكندري٭ 
مرمي يوسف عيسى٭ 
منار ناصر الصالل٭ 
ابرار صادق خاجة٭ 
اميان صادق قزويني٭ 
عبداهللا احمد احلبيب٭ 
فهد عدنان اخلليفة٭ 
مرمي حسني العوضي٭ 
عبداهللا فهد الصقعبي٭ 
االء احمد البارون٭ 
بدرية طارق الغريب٭ 
رفعة فرج العجمي٭ 
محمد عبداهللا املطيري٭ 
باسل فواز اجلسار٭ 

بدء حملة إزالة التعديات في البر اليوم
أعلنت «البلدية» عن البدء بحملة واسعة اليوم 
األحد وتستمر ثالثة أشهر إلزالة جميع التعديات 
على أراضــي الدولة في مناطــق البر مبحافظات 
اجلهراء والفروانية واألحمدي برئاســة مدير عام 

البلدية م.أحمد املنفوحي.
وأهابت البلدية باجلميع الى ضرورة االستجابة 
لإلزالة الفورية ألي تعد جتنبا للمساءلة القانونية، 
مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون بحق 
املخالفــني من قبل الفــرق امليدانية املكلفة بتنفيذ 
احلملــة بعــد أن مت جتهيزها باآلليــات واملعدات 

الالزمة ورصد مواقع التعديات.

تستمر ملدة ٣ أشهر برئاسة مدير عام البلدية

م.أحمد املنفوحي

الكفيف يدعو لإلسراع بتوزيع
مشروع جنوب القيروان على املواطنني

طالب عضو املجلس 
البلــدي ناصر الكفيف 
احلكومة برفع الضرر 
الواقع علــى املواطنني 
التوجيهــات  وإصــدار 
للوزراء املعنيني بتوزيع 
مشروع منطقة جنوب 
القيروان اإلسكاني على 
املواطنــني مســتحقي 

الرعاية السكنية.
وقــال الكفيــف في 
تصريــح صحافــي إن 
املواطنني طال انتظارهم 

من اجل احلصول على الرعاية السكنية 
في ظل معاناتهم بسبب ارتفاع أسعار 
االيجارات التي يحملونها على عاتقهم.

وأضاف ان مشروع 
جنــوب القيروان متت 
املوافقــة عليه من قبل 
مجلس الوزراء وكذلك 
البلدية واملجلس البلدي 
التعليمــات  وصــدرت 
مــن قبل وزيــر الدولة 
لشؤون االسكان بالعمل 
على تخطيــط املنطقة 
والبــدء بتوزيعها على 
املخطط اإلســكاني، إال 
أن املفاجأة كانت رفض 
الهيئــة العامــة للبيئة 
للمشروع بحجة وجود أشجار باملوقع 
متسائال: هل أصبحت األشجار أهم من 

املواطن والقضية اإلسكانية؟!

أكد أن وجود األشجار باملوقع ليست عائقاً للتوزيع على املخططات

ناصر الكفيف

املجلس البلدي

إزالة مظالت مخالفة في «حولي»
تطبيــق  إطــار  فــي 
القوانــني واللوائح ومنع 
أمــالك  التعديــات علــى 
الدولــة، وضمــن أعمــال 
الفرق الرقابية في جميع 
احملافظــات، قــام فريــق 
طــوارئ حولي برئاســة 
ابراهيــم الســبعان أمس 
الى أحد املواقع  بالتوجه 
املخالفة بناء على شكوى، 
حيــث متت إزالــة جميع 
التعديات املقامة على أمالك 
الدولة في منطقة حولي. 
السـبـعـــان وقــال 

لـــ «األنبــاء» إن الفريــق 
مستمر في جوالته امليدانية 
وإزالة أي جتاوزات مقامة 
على أمالك الدولة ســواء 
كانت مظالت أو سيارات 

جانب من إزالة املظالت املخالفةمهملة.

«التجارة»: إغالق مكتب تأجير 
سيارات ومحل مخالف بالساملية

عاطف رمضان

قامت وزارة التجارة والصناعة بإغالق مكتب لتأجير 
السيارات في منطقة الساملية ملخالفته قرارات الوزارة. 
ومت ضبــط املكتب خالل جولة تفتيشــية مشــتركة 
لوزارة التجارة بالتعاون مع «الداخلية» للتأكد من االلتزام 
بالقرارات والقوانني حيث تبني قيام املكتب بعدة مخالفات، 
من بينها إجبار املســتهلك على أيام محددة للتأجير مما 

استدعى اإلغالق.
وقام فريق الطوارئ باستكمال اإلجراءات القانونية 
بحق املخالف، علما أن اجلوالت املشتركة مستمرة على 

مكاتب تأجير السيارات.
وفي سياق متصل، قامت الوزارة بإغالق أحد احملالت 
في منطقة الساملية لقيامه ببيع سلع مقلدة حيث مت العثور 
على كمية كبيرة من احلقائب واألحذية واإلكسسوارات 

حتمل عالمات جتارية مقلدة ألشهر الشركات العاملية.
وقام فريق الطوارئ بحصــر املضبوطات والتحفظ 

عليها واستكمال اإلجراءات القانونية بحق املخالف.

حظر التعامالت النقدية
على مكاتب استقدام العمالة

أصــدر وزيــر التجــارة والصناعة ووزير الشــؤون 
االجتماعية والفنية املجتمعية فهد الشريعان قرارا بحظر 
التعامالت النقدية على مكاتب وشركات استقدام العمالة. 

وتضمن القرار:
مادة أولى: تلتزم املكاتب واملؤسسات والشركات وكافة 
فروعها التي تقوم باســتقدام العمالة املنزلية والصادر 
لها ترخيص من الهيئة العامة للقوى العاملة وترخيص 
جتاري من وزارة التجارة والصناعة بعدم التعامل النقدي 

عند إجراء أي تعاقد أو معاملة.
ويجــب أن يكون الدفــع خصما من حســاب العميل 
عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يســمح بنك الكويت 

املركزي بالعمل بها.
مادة ثانية: تغلق كل منشأة تخالف حكم املادة السابقة 

وحتال الى جهات التحقيق.

الشمري لـ «األنباء»: تسريع 
توقيع اتفاقيات مع الدول 
املصدرة للعمالة املنزلية

بشرى شعبان

دعــا اخلبيــر املختص 
في شؤون العمالة املنزلية 
بسام الشمري إلى تسريع 
توقيع اتفاقيات مع الدول 
املنزلية  املصدرة للعمالة 
الــدول  حركــة  ملواكبــة 
إلــى  املجــاورة، مشــيرا 
االتفاقيــة التــي وقعتهــا 
اململكة العربية السعودية 
مع اندونيسيا وتايالند قبل 
املرتقبــة لوزيرة  الزيارة 

شــؤون العمــال املهاجريــن الفلبينية من اجــل إعادة فتح 
االستقدام. وقال الشمري في تصريح لـ «األنباء»: مع مسارعة 
الدول املجاورة لتسهيل استقدام العمالة املنزلية واألهلية 
من دول متعددة والتوسع في مجال االستقدام عبر توقيع 
اتفاقيات وفتح أسواق جديدة لتخفيف األعباء عن مواطنيها 
وتســهيل عمل الشركات واملكاتب املتخصصة باالستقدام، 
مــا زالت الكويت تــراوح مكانها وال توجــد مبادرات لفتح 
أســواق جديــده الســتقدام العمالة عبر توقيــع اتفاقيات، 
مطالبا اجلهات احلكومية صاحبة االختصاص بهذا الشأن 
بالسعي إلى التعاون املثمر بني القطاعني احلكومي واخلاص 
لوضع الرؤية السليمة ملعاجلة السلبيات بشأن ملف العمالة 
املنزليــة واللحاق بالدول املجاورة في التقدم والتنمية في 

قطاع العمالة.
ولفــت إلى أن مذكــرة التفاهم اإلثيوبية بشــأن العمالة 
املنزلية ما زالت معطلة منذ اكثر من ثالث سنوات ولم تنجز 
حتى يومنا هذا، وننتظر العمل بها واألمر سيؤثر سلبا على 
ســوق العمل الكويتي حيث ســتكون الدول املجاورة اكثر 
استقطابا للعمالة املنزلية واألهلية وهذا يؤدي إلى ارتفاع 

األسعار في الكويت لقلة العمالة.

بسام الشمري


