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استقبال مراجعي «الشؤون» يوميًا 
من دون مواعيد

رفع أولوية التخصيص على قسائم «جنوب 
سعد العبداهللا» حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣

بشرى شعبان

متاشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة 
تسهيل آلية العمل داخل مختلف قطاعات الدولة 
تســهيال علــى املراجعني وأصحــاب املعامالت 
وبتعليمات من وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشــؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد 
الشريعان، أصدر وكيل وزارة الشؤون باإلنابة 
مسلم السبيعي تعميما جلميع مسؤولي الوزارة 
مبختلف املســميات الوظيفية بعدم حتديد أو 
تقييد املراجعني مبواعيد محددة، على أن يتم 
استقبالهم بشــكل يومي وإنهاء كل معامالتهم 

بأسرع وقت وفقا للنظم والقوانني املقررة.

عاطف رمضان

املديــر  أعلنــت نائــب 
العــام لشــؤون الطلبــات 
والتخصيص في املؤسسة 
الســكنية  العامة للرعاية 
فاطمــة نقــي عــن رفــع 
األولوية للتخصيص على 
قسائم مشروع جنوب سعد 
العبداهللا حتــى تاريخ ٣١

ديسمبر ٢٠٠٣ وما قبل.
وقالــت نقي فــي بيان 

صحافــي انــه علــى املواطنــني أصحاب 
الطلبــات اإلســكانية حتى ٣١ ديســمبر 
٢٠٠٣ وما قبل والراغبني في التخصيص 

على املشروع التقدمي عبر 
تطبيق «ســهل» أو منصة 
www.pahw.gov.» املؤسسة

kw» ابتداًء من يوم اخلميس 
٢٥ اجلاري.

وأضافــت: نؤكــد على 
تواجد فريق من املؤسسة 
خاص بتطبيق «سهل» في 
املبنــى الرئيســي لإلجابة 
عن استفسارات املواطنني 
وتوجيههــم حــول كيفية 
اســتخدام اخلدمــات التي 
تقدمهــا املؤسســة عبــر التطبيق خالل 
أوقات الدوام الرســمي من ٨:٣٠ صباحا 

حتى ١٢:٣٠ ظهرا.

مسلم السبيعي

فاطمة نقي

التقدمي عبر «سهل» أو منصة املؤسسة بدءاً من ٢٥ اجلاري

السبيعي: ضرورة حسم ملف اجلمود 
الوظيفي لنجاح هيكلة القطاع النفطي

وجــود  إلــى  وأشــار 
قيادات وطنية في القطاع 
النفطي تسعى الى توظيف 
كفــاءة  وتدريــب ورفــع 
الكويتيــة، وهذا  العمالــة 
حمــالت  فــي  واضــح 
الدبلوم  التوظيف حلملــة 
وارتفــاع نســبة التكويت 
حتى ٦٠٪ في بعض العقود، 
مبينا ان الكويت بلد نفطي 
منــذ أكثــر مــن ٦٠ عامــا، 
ولدينا طاقات وطنية قادرة 
على إدارة جميع املنشــآت 
النفطية واالرتقاء بالكفاءة 

التشغيلية.

مقدمتها «اجلمود الوظيفي»، 
ألنه العدو األول للنقابات 

العمالية.
وأكد أن القيادات النفطية 
الدمــج  تعلــم ان عمليــة 
تواجــه مشــاكل متعددة، 
أبرزهــا اجلمــود الوظيفي 
وعــدد الفــرص الوظيفية 
املســتقبلية لذلــك نبحث 
عن دمــج تكاملــي من كل 
اجلوانب، وعدم استنساخ 
أخطاء املاضي باالستعجال 
في أي خطوات دون وضع 
إجابات واضحة وشافية لكل 

التساؤالت املشروعة.

أسامة أبوالسعود

رئيــس جلنــة  أشــاد 
املفاوضات بنقابة العاملني 
الكويتيــة  الشــركة  فــي 
البتروليــة  للصناعــات 
املتكاملة «كيبيك» مشــعل 
الســبيعي باجلهــود التي 
يبذلهــا الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية 
الســعود  الشــيخ نــواف 
وتأكيــده علــى االلتــزام 
مبشاركة ممثلي العمال في 
ملف هيكلة القطاع وحرصه 

على حقوق العمال.
وشــدد الســبيعي فــي 
تصريــح صحافي على ان 
خفض التكلفة الناجم عن 
وجود قطاعات متشــابهة 
فــي الشــركات النفطية ال 
ميكن ان يكون عبر حتميل 
العمال أعباء إضافية فوق 
طاقتهم الوظيفية مبا يؤثر 
علــى قدرتهم ويــؤدي الى 
خفض اإلنتاجيــة وإيجاد 
نوع من اجلمود الوظيفي 
وهــو أمر غير مقبول على 
جميــع األصعدة، الفتا إلى 
ان هناك قضايا متعددة ال 
بد من حسمها في أي هيكلة 
قادمة للقطاع النفطي وفي 

أشاد بجهود الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول

«الكهرباء» تقطع التيار عن ٣٥ منشأة منذ أول أغسطس
دارين العلي

الضبطيــة  فريــق  نفــذ 
لــوزارة  التابــع  القضائيــة 
الكهرباء واملاء حملة تفتيش 
واســعة أمس بالتنســيق مع 
فريــق التدخــل الســريع في 
بلدية الكويت ووزارة الداخلية 
والهيئــة العامــة للبيئة على 
محافظــة العاصمــة كل فــي 
مجال اختصاصه. وقال نائب 
رئيس الفريق أحمد الشمري 
إن احلملــة تأتــي اســتمرارا 

املخالفات التي مت تســجيلها 
خالل الشهر اجلاري بلغت ٣٥

محضر ضبط مخالفة وإثبات 
حالة لهذا الشــهر تنوعت ما 
بني متديدات مخالفة وسرقة 
تيار ومياه وتغيير مصهرات 
وغيرهــا. وأوضح أن الفريق 
مستمر في عمليات الرصد على 
العقارات التي يوجد فيها أبراج 
لالتصاالت في السكن اخلاص 
ملخالفتها قرار البلدية وقرارات 
وزارة الكهربــاء فيما يتعلق 

بخرائط التمديدات.

مرتفعة وحتــوي العديد من 
التعديــات. وشــملت احلملة 
جولة ميدانية على منطقة الري 
الصناعية لرصد التعديات، ومت 
فصل التيار الكهربائي بشكل 
جزئــي عن العقارات املخالفة 
فــي القســائم الصناعية، كما 
مت توجيــه إنــذارات إلحــدى 
الشركات التي يقوم عمالها على 
هدر املياه عبر غسل الواجهات 
دون اســتخدام املرشــدات ما 
يخالــف قرارات الــوزارة في 
هذا الشأن. وأوضح أن مجمل 

خالل حملة نفذها فريق الضبطية القضائية بالتنسيق مع اجلهات املعنية

أحمد الشمري

الفريــق فــي  الســتراتيجية 
ضبط العقارات املخالفة التي 
تتركــز فيها بيــوت الصفيح 
التي تشــكل  والعشــوائيات 
خطورة على الشــبكة. ولفت 
إلى أن احلملة أسفرت عن قطع 
التيار عن عــدد من العقارات 
ذات التمديدات املخالفة، مشيرا 
إلى انه سيتم تكثيف احلمالت 
وخاصة في محافظات الشمالية 
والعاصمة حتديدا التي تعتبر 
واجهة البالد، وكذلك الفروانية 
التي تعتبر ذات كثافة سكانية 

«األشغال» طرحت ممارسة لتوريد كاميرات مراقبة ملواقعها
عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وزارة األشغال 
طرحــت ممارســة لتوريــد وتركيــب 
وتشــغيل وصيانة كاميــرات مراقبة 

أمنية ملواقعها وان املوعد املقرر إليداع 
العطاءات «تاريخ االقفال» ١٢ سبتمبر 
املقبل واالجتماع التمهيدي لالستفسار 
عن املمارسة ٢٩ أغسطس اجلاري مببنى 
الوزارة. وقالت املصادر إن طرح هذه 

املمارسة للشركات احمللية املسجلة في 
جهاز املناقصات العامة واملتخصصة في 
مجال أعمال املمارسة وفقا ملا ورد في 
تفاصيل وثائقها. من جهة اخرى، أظهرت 
احصائية أصدرتها وزارة األشغال العامة 

أن إجمالي فرش االسفلت على شبكات 
الطــرق الداخلية خــالل الفترة من ١٠

الى ١٧ أغســطس اجلــاري في مناطق 
أبوفطيرة والصباح الصحية والفردوس 

بلغت ٢٢٫٤٤٠ مترا مربعا.

الشريعان يصدر قرارات باستبدال مديرين معينني 
في تعاونيتي «شمال غرب الصليبخات» و«الرميثية»

بشرى شعبان - عاطف رمضان

التجارة  أصــدر وزيــر 
والصناعة ووزير الشؤون 
والتنميــة املجتمعيــة فهد 
الشريعان قرارات وزارية، 
حصلــت «األنبــاء» علــى 
نسخة منها، بشأن استبدال 
مديرين معينني في جمعيتني 
تعاونيتني هما «شمال غرب 
الصليبخات» و«الرميثية 

التعاونية».
وأصدر الوزير الشريعان 
قــرارا وزاريــا بتشــكيل 
جلنة للتحقيق واملراجعة 

الــوزاري تختص  القــرار 
اللجنــة بفحص ومراجعة 

أســبوع من تاريخ صدور 
قرار تشكيل اللجنة وميكن 
التمديــد فــي هــذا األجــل 
ألســبوع واحــد فقط على 
ان يتضمــن التقرير بيانا 
بــكل املخالفــات  مفصــال 
والتجاوزات ان وجدت مع 
حتديد املسؤولني باإلضافة 
إلى التوصيات واإلجراءات 
القانونية املقترحة ملعاجلة 

وضع اجلمعية.
وقالت مصادر لـ «األنباء» 
ان الوزير الشريعان أصدر 
هــذه القــرارات اســتكماال 

للنهج اإلصالحي.

كافــة األوراق والوثائــق 
والســجالت  اإلداريــة 
احملاسبية للجمعية والتأكد 
مــن ســالمتها ورصــد أي 
مخالفات أو جتاوزات خالل 
فترة تعيــني املدير املؤقت 
السابق وبحث أي شبهات 
تتعلــق بســوء اإلدارة أو 
التصرف من قبل القائمني 
علــى تســيير اجلمعيــة 
والعاملني في اجلمعية خالل 
املعنيــة بالتحقيق  الفترة 

ورصد أي مخالفات.
وتختــص كذلــك برفع 
خــالل  للوزيــر  تقريــر 

مصادر لـ «األنباء»: قرارات الوزير استكمال للنهج اإلصالحي

فهد الشريعان

علــى أعمــال وحســابات 
جمعيــة العبدلي الزراعية 
التعاونيــة خــالل فتــرة 
تعيني املدير املؤقت السابق 
وذلك برئاســة املستشــار 
خليفة حامد الياقوت، وبدر 
الفضلي مــن إدارة الرقابة 
التعاونــي -  والتفتيــش 
نائبا للرئيس ، وعضوية 
٣ أعضاء من إدارة الرقابة 
والتفتيــش التعاوني هم: 
منيــف احلربــي ومحمــد 
املطـيـــــري وعبدالعزيــز 

املطيري.
وفي املــادة الثانية من 

تشـكيل جلنـة حتقيـق ألعمال وحسـابات تعاونيـة «العبدلـي الزراعيـة» خالل فتـرة تعيـني املدير املؤقت السـابق

«الكويتية لإلغاثة» 
توزع ١٠٠ «تكتك» 
حملدودي الدخل 

باليمن
دشــنت  كونــا:  ـ  عــدن 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلغاثة 
مشــروع توزيــع ١٠٠ «تكتك 
نقل» ألسر ذوي االحتياجات 
اخلاصة واألشد فقرا في ثالث 
محافظات مينية بدءا من مأرب، 
ضمن حملة «الكويت بجانبكم» 

املستمرة منذ ٨ سنوات.
وأعــرب وكيــل محافظة 
مأرب عبــداهللا الباكري في 
تصريــح صحافــي خــالل 
التدشني عن شكره وتقديره 
أميــرا وحكومــة  للكويــت 
وشــعبا على الدعم املستمر 
ملثل هذه املشاريع اإلنسانية 
«املؤثــرة» التي تســهم في 
«االرتقاء مبعيشــة اإلنسان 
وحتسني وضعه االقتصادي 
وحتويله إلى جزء من اإلنتاج 
الباكري  والتنمية». وثمــن 
الكويتيــة  دعــم اجلمعيــة 
لإلغاثة لهذه األسر باملشروع 
«املالئــم» الذي يســاعد في 
«إســناد اجلهود احلكومية 
للحد من الفقر والبطالة في 
املجتمع». من جانبه، أوضح 
مدير الوحدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات النازحني في مأرب 
سيف مثنى أن هذا املشروع 
يعتبر من أهم املشاريع في 
محافظة مأرب، داعيا شركاء 
العمل اإلنساني إلى التركيز 
على مثل هذه املشاريع التي 
بالتمكــني االقتصادي  تهتم 
وتساعد األسر على االعتماد 
على مساعدة ذاتها واخلروج 

من دائرة الفقر والبطالة.
بــدوره، قال مديــر مكتب 
«مؤسسة اســتجابة لألعمال 
املنفذة للمشروع  اإلنسانية» 
محمد ســليم إن هذا املشروع 
الذي ينفذ في محافظات مأرب 
وحضرموت وتعز يأتي ضمن 

حملة «الكويت بجانبكم».
املشــروع  أن  وأضــاف 
اســتهدف ٣٠ أســرة من ذوي 
االحتياجــات اخلاصة وذوي 
الدخــل احملدود بتمويل كرمي 
من أصحاب األيادي البيضاء 
في اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
بالكويت. وهذا هو املشــروع 
الثاني مــن نوعه الذي تنفذه 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلغاثة 
عبر شريكها احمللي مؤسسة 

«استجابة».


