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منح الضبطية القضائية لـ ١٨ موظفًا في قطاع التعاون
بشرى شعبان

أصدر وزيــر التجــارة والصناعة 
ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية فهد الشــريعان قرارا مبنح 
صفة الضبطية القضائية لـ ١٨ مفتشا 
في قطاع التعاون في وزارة الشؤون.

وتضمن القرار منح ١٨ موظفا صفة 
مأمــوري الضبط القضائي بالنســبة 

للجرائم واملخالفات التي تقع باملخالفة 
ألحكام املرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة 
١٩٧٩ في شــأن اجلمعيــات التعاونية 
املعدل بالقانون ١١٨ لسنة ٢٠١٣ والقرارات 
املنفذة له. وفيما يلي أسماء املوظفني: 

٭ علي الصراف
٭ عبداهللا املسعود

٭ وائل حمزة
٭ طالل الديحاني

٭ خالد مدغم
٭ عبد الصمد رضا علي

٭ فواز احلربي
٭ مبارك العازمي

٭ سلطان الظفيري
٭جراح الشميالن
٭ صالح املطيري

٭ عيد اخلالدي
٭ عبداهللا السعيدي

٭ ناصر اخلرشان
٭ ماجد النجدي
٭ علي بن نخي

٭ عذاري الشمري
٭ خالد الشبو

ويعمل بالقــرار اعتبارا من تاريخ 
صدوره وينشــر باجلريدة الرســمية 
ويبلغ ملــن يلزم للعمل مبــا جاء فيه 

كل فيما يخصه.

إيقاف ٢٥ ترخيصًا ملكاتب استقدام العمالة املنزلية
بشرى شعبان

أعلنــت الهيئــة العامة للقوى العاملة عن احصائية شــهر 
سبتمبر والتي حصلت «األنباء» على نسخة منها، والتي تضمنت 
ايقاف ٢٥ ترخيصا ملكاتب استقدام العمالة، كان احدها بسبب 
مخالفتــه الفقرة هـ من املادة ٢٤، و١١ مكتبا ملخالفتها الفقرة أ 
من املادة ٢٤، وإيقاف ١٢ ترخيصا ملخالفتها الفقرة د من املادة 
٢٤ من القانون املنظم الســتقدام العمالة، الى جانب وضع ٢٥

ملصقا على املكاتب املخالفة خالل اجلوالت التفتيشية.
 وبينــت اإلحصائية تلقي االدارة املعنية ٥٨٠ شــكوى من 
صاحب عمل ضد مكتب، و١٤٠ شــكوى من عامل ضد صاحب 
عمل، و٢٦ شكوى من صاحب عمل ضد عامل وشكوى واحدة 
من عامل ضد مكتب، و١٢ شكوى من مكتب ضد صاحب عمل، 
و٣١ شــكوى ترك عمل محالــة الى القضــاء، باإلضافة الى ١٥
شــكوى جواز ســفر مت تســليمه للعامل، الى جانب احالة ٩١
شكوى الى القضاء، ليبلغ عدد الشكاوى املسجلة ٧٥٩ شكوى 
وحل ٣٦٩ شكوى بشكل ودي، ورفع اإليقاف عن ١٧ ترخيصا. 
كمــا حصلت االدارة املعنية مبلــغ ١٢٦٫٧٩٦ دينارا لصالح 
اصحاب االعمال و١٠٣٥ دينارا لصالح العمالة، وبلغ عدد املكاتب 

املسجلة في الهيئة ٤٢٨ مكتبا.

حتصيل ١٢٦٫٧٩٦ ديناراً لصالح أصحاب األعمال و١٠٣٥ للعمالة خالل سبتمبر املاضي

تدشني مركز العمليات وإدارة األزمات في احلرس الوطني
برعايــة رئيــس احلرس 
الوطني ســمو الشيخ سالم 
العلي، دشــن وكيل احلرس 
الفريق الركن م.هاشم الرفاعي 
العمليات واملنظومة  «مركز 
األمنيــة وإدارة األزمات» في 
العامــة للحــرس  الرئاســة 
بحضور كبار القادة وممثلني 
عن وزارتي الدفاع والداخلية 
وقوة اإلطفاء العام وشــركة 

البترول الوطنية.
ونقل الرفاعي إلى احلضور 
حتيــات راعي احلفل ســمو 
الشيخ سالم العلي، موضحا 
أن هــذا اإلجنــاز الــذي نراه 
اليــوم واقعا ملموســا جاء 
بفضل رؤية القيادة في أهمية 
االرتقاء بعمليات تأمني مواقع 
الوطني واملنشــآت  احلرس 
احليوية التي يتولى حمايتها، 
مشــيرا إلى أهمية املركز في 
تعزيز جهود احلرس الوطني 
بإســناد أجهــزة الدولة عبر 
الربــط اآللــي مع الــوزارات 

الركــن فالــح شــجاع أهمية 
املركز في إحكام السيطرة من 
خالل أنظمة املراقبة والتحكم 
للوصول إلــى أعلى درجات 
االنضبــاط في املعســكرات 
ومواقع املســؤولية، إضافة 
إلى سرعة تنفيذ املهام األمنية 
والعسكرية واإلسنادية بربط 

مع وزارات ومؤسسات الدولة 
التي يقدم احلــرس الوطني 
الدعم واإلسناد لها في مواجهة 
األزمــات، ومــن ثــم وجهت 
القيــادة ببلورة هــذا املركز 
الذي اكتمل إنشاؤه وتزويده 
بالقــدرات املختلفة في وقت 

قياسي.

جميع األنظمة مبركز حتكم 
رئيسي، الفتا إلى أن األزمات 
التي شارك احلرس الوطني في 
مواجهتها مع مؤسسات الدولة 
مثل أزمة كورونا، ومعاجلة 
آثار األمطار، وإخماد احلرائق 
الكبــرى، أبرزت احلاجة إلى 
مركز متطور لتحقيق التكامل 

الرفاعي: املركز يحقق الربط اآللي مع أجهزة الدولة واالستجابة السريعة في مواجهة الطوارئ

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي متوسطا املشاركني في حفل تدشني املركز

واملؤسسات، السيما املوقعة 
على بروتوكوالت تعاون مع 
احلــرس، وإدارة العمليــات 
املشــتركة وتنسيق اجلهود 
في مواجهة األزمات وحاالت 

الطوارئ.
مــن جانبه، أكــد املعاون 
للعمليــات والتدريب اللواء 

وزير الشؤون يخاطب «الديوان» لتطبيق «البصمة املرنة» 
بشرى شعبان

خاطب وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون فهد الشــريعان ديوان اخلدمة 
املدنية بتطبيق نظام البصمة املرنة مراعاة 

لظروف العاملني في «الشؤون».
هذا، وتوجه رئيس مجلس ادارة نقابة 

العاملني في وزارة الشؤون يحيى الدوسري 
وأعضاء مجلس اإلدارة بالشــكر للوزير 
الشــريعان لتجاوبه الفوري مع مطالبهم 
ومخاطبة الديوان بتطبيق «البصمة املرنة»، 
معربني عن شكرهم له لتجاوبه في رفع 
الواقــع على بعض اإلشــرافيني  الظلم 

واملوظفني.

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

«مبارك الكبير»: إحالة طلب إقامة
معرض ترفيهي لألطفال للدراسة

إزالة ١٨ تعديًا على أمالك الدولة
وإغالق ٥ سراديب في حولي

بداح العنزي

أوصت جلنــة محافظة مبارك الكبير 
خالل اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي 
باملوافقــة علــى إعــادة النظر مبشــروع 
تقسيم احدى القسائم بالقطعة ٩ مبنطقة 
الفنيطيس مبحافظة مبارك الكبير. وقال 

العازمي إنه مت حفظ الكتاب املتعلق بطلب 
اســتعجال الرد على طلــب وزارة الدفاع 
استكمال إجراءات قرار تخصيص املوقع 
اخلاص بقيــادة القوة اجلويــة مبنطقة 
صبحان، الفتا إلى إحالة طلب إقامة معرض 
ترفيهــي لألطفال إلى اجلهــاز التنفيذي 

للدراسة وإرفاق الئحة املعارض.

بتوجيهات ومتابعة مباشرة من مدير 
فرع بلدية محافظة حولي م.أحمد الهزمي 
لفريق طوارئ حولي والتدخل الســريع 
بتكثيــف اجلوالت امليدانية على احملالت 
املخالفة للوائح والقوانني والتعديات على 
أمالك الدولة مبنطقة الســاملية والكشف 
على السراديب املستغلة جتاريا مخازن 
باملخالفــة للوائح والقوانــني، نفذ فريق 
الطوارئ والتدخل الســريع عدة جوالت 
ميدانية أســفرت عــن حترير ٥٧ مخالفة 
وإغالق ٥ ســراديب وإزالة ١٨ تعديا على 

أمالك الدولة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس فريق 
الطــوارئ بفــرع بلديــة حولــي إبراهيم 
الســبعان عن أن اجلوالت امليدانية التي 
مت تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بفريق 
الطوارئ والتدخل السريع على احملالت 
للتأكد من التزامها باالشتراطات والضوابط 
املعمول بها في البلدية أسفرت عن حترير 
١٢ مخالفة لعدم االلتزام بترخيص اإلعالن، 
فضال عن قيام العنصر النسائي بالكشف 

علــى ١٥ صالونا نســائيا، وقد أســفرت 
جوالتهم عن حترير ٤٥ مخالفة لتشغيل 
عامالت قبل احلصول على شهادات صحية.

وأضاف السبعان أن الفريق ومن خالل 
جوالتــه قام بإغالق ٥ ســراديب مخالفة 
الستغاللهم في غير األغراض املرخصة من 
أجلها، مؤكدا اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال السراديب املخالفة بإغالقها وتوجيه 
إنذارات ألصحاب العقارات بإخالئها وإزالة 
أسباب املخالفة واإلغالق، وإال فسيتم وضع 
بلوك على العقار، الفتا إلى تواصل الفريق 
الرقابــي جلوالته امليدانية بــكل مناطق 
احملافظة لرصد السراديب املخالفة والتأكد 
من التــزام أصحاب العقــارات بالقوانني 

واللوائح البلدية.
وبني أن الفريق الرقابي قام بإزالة ١٨

تعديا على أمالك الدولة باملخالفة للقوانني 
واللوائح البلدية، مشــيرا في هذا الصدد 
الى عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني للوائح 

واألنظمة املعمول بها في البلدية.

نصار العازمي مترئسا اجتماع جلنة مبارك الكبير

إغالق سرداب مخالف

اجلدعان الستحداث استدارة
على شارع ناصر املبارك في الرميثية

قــدم عضو املجلس البلــدي ناصر اجلدعان 
اقتراحا باســتحداث استدارة على شارع ناصر 

املبارك.
وقال اجلدعان في اقتراحه: اســتنادا للمادة 
٢١ مــن القانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ في شــأن 
بلدية الكويت، وسعيا منا خلدمة أهالي منطقة 
الرميثية، نقترح استحداث استدارة على شارع 
ناصــر املبارك باجتاه شــرق لكي تســهل على 
سكان منطقة الرميثية الوصول خلدمات املنطقة 
العديدة، والتي منها: صالة أفراح وبنك وجمعية 

ناصر اجلدعانومخبز ومدارس.

«األشغال» متدد فترة فريق اإلشراف
على «تكويت» عقود مشاريعها ملدة ٣ أشهر

عاطف رمضان

ذكرت مصادر لـ «األنباء» ان وزارة االشغال 
العامة مددت فترة فريق عمل لإلشراف على 
تنفيذ برنامج التكويت في عقود مشاريعها ملدة 
٣ اشهر برئاسة وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
شؤون التخطيط والتنمية وعضوية ٩ أعضاء 
على أن تكون اجتماعات الفريق خارج أوقات 
الدوام الرســمي. ويختــص الفريق مبتابعة 
تنفيــذ الالئحة على العقود اخلاضعة لقرار 
التكويت لديها ووضع خطة شــاملة لتنفيذ 
برنامج التكويت ويكون مسؤول عن ضمان 
دقة وسالمة وإجراءات برنامج التكويت من 
خالل العقود. كما يقوم الفريق بالتوصية لدى 
اجلهــة املعنية بتوقيع اجلزاءات املنصوص 
عليهــا في العقد املبــرم مع املتعهد في حالة 
اإلخالل بالتزاماته املنصوص عليها في العقود 
واملتعلقة بالعمالة الكويتية، وإعداد اخلطط 

القصيــرة وطويلــة املدى التــي تبني فرص 
العمل للعمالة الكويتية في عقود املتعهدين 
وتقدمي مقترحاتها بهذا الشأن إلى فريق متابعة 
برنامــج التكويت. ويقوم الفريق بتفســير 
بنود الالئحة للجهات املعنية وحتديد وإعداد 
اإلجــراءات التنفيذية لتطبيق بنود الالئحة 
ورفعها لالعتماد من قبل السلطة املختصة، 
ويلتزم الفريق بالضوابط املنصوص عليها 
بقــرار مجلس اخلدمة املدنية رقم (١٦/٢٠١١) 
املؤرخ ٣٠/٥/٢٠١١ بشــأن نظــام فرق العمل 
باجلهــات احلكومية واملعــدل بقرار مجلس 

اخلدمة املدنية رقم (٤٠ لسنة ٢٠١٦).
وترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق 
العمل واللجان تقرير دوري شهري عن أعمال 
الفريق محددا به خطة العمل الشــهرية وما 
مت إجنازه ونســبة اإلجناز على أن يرفع في 
األســبوع األخير من كل شــهر وبحد أقصى 

نهاية آخر يوم عمل في الشهر.

برئاسة وكيل التخطيط والتنمية وعضوية ٩ أعضاء

الفريق يختص مبتابعة تنفيذ الالئحة على العقود اخلاضعة 
لقرار التكويت لديها ووضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج اإلحالل

جتربة الدوام املرن في «تنظيم التأمني» على طاولة «الديوان»
مصطفى صالح 

قالــت مصــادر مطلعة لـ 
«األنبــاء» إن وحــدة تنظيم 
التأمني بادرت بتزويد ديوان 
اخلدمة املدنية بتجربتها في 
تنظيم الدوام املــرن والعمل 
عــن بعــد، من بــاب التعاون 
وحتقيق االنسجام في آليات 
العمل حتقيقا للصالح العام 

بني مؤسسات الدولة.
وذكرت املصادر أن الوحدة 
حرصت على تقدمي جتربتها 
التــي تتلخــص فــي حتديد 
ساعات العمل الرسمية بـ (٧) 
ســاعات يوميا تبدأ من يوم 
األحد حتى اخلميس أسبوعيا 
ومبا ال يتجاوز (٣٥) ســاعة 
أسبوعيا، واعتبار يوم اجلمعة 
إجازة رســمية ويوم السبت 

راحة أسبوعية.
ولفتــت املصــادر إلى أن 
املوظفني مينحون فترة سماح 
أو راحة - بحسب األحوال - 
مقدارهــا (٣٠) دقيقة يوميا، 
يجوز استخدامها أثناء أوقات 
العمــل الرســمية، مبينة أن 
نظام الساعات املرنة يعد من 
النظم اإلدارية الواجب توافرها 
لتهيئة بيئة العمل التحفيزية 
للموظفني واملساهمة في زيادة 
إنتاجيتهــم، ومن شــأن هذا 
النظام توفير الوقت املناسب 
للموظفني إلجناز معامالتهم 
وقضاء احتياجات اسرهم في 

الفترة الصباحية.
وأكدت املصادر ان تطبيق 
الــدوام املرن انعكس ايجابيا 
على تطور الوحدة في قراراتها 
التنظيمية ومعاجلتها ملشاكل 
الشــركات وأصحــاب حملة 
الوثائق، وتخصيص املوظفني 
الوظيفيــة،  الواجبــات  ألداء 
وعدم مغــادرة مــكان العمل 
الرســمية.  خــالل األوقــات 

باإلضافة إلى توفير اخلدمات 
احلكومية اخلاصة بالوحدة في 
غير ساعات العمل الرسمية، 
وخلــق فــرص عمــل جديدة 
غير تقليدية. وأشارت إلى أن 
التصريح للموظف للعمل عن 
بعد يكون بضوابط من رئيس 
الوحــدة مت حتديدها مراعاة 
لتحقيق رؤية ورسالتها، مبينة 
ان معاييــر وآليــات اختيــار 
الوظائــف املالئمة للعمل عن 
بعد تلتزم الوحدة عند حتديد 

تكنولوجيــة آمنــة من خالل 
املتعلقة  مراعــاة الضوابــط 
باحلفــاظ علــى خصوصية 
وســرية بيانــات الشــركات 
تخضــع  التــي  واملكاتــب 
الختصــاص وحــدة تنظيــم 
التأمني، وتقنني الصالحيات 
اخلاصة بالدخول على األنظمة، 
مشيرة الى ان املراقبة الداخلية 
موجودة في التأكد من جدوى 
تطبيــق نظام العمل عن بعد 

لدى لكل وظيفة مختارة.
آليــة   وذكــرت أن هنــاك 
متابعة إلكترونية للموظفني 
الذين يعملــون بنظام العمل 
عــن بعد يحــدد فيهــا كيفية 
استدعائهم، والتأكد من أدائهم 
العمل  وإجنازهم ومخرجات 
وأي جوانــب أخــرى تقررها 
الوحــدة، مبينــة أن املتابعة 
والتســليم للمخرجــات يتم 
من خــالل إحــدى الوســائل 
اإللكترونيــة، فضــال عن أن 

اإلجناز يكون بشكل فردي.
وحول آلية اختيار املوظفني 
للعمــل عــن بعــد، أوضحت 
املصــادر أنه وفقــا للمعمول 
به في الوحدة، يجوز اختيار 
املوظفني الذين على رأس عملهم 
للعمل عــن بعد في الوظائف 
املالئمة وفق٤ معايير كالتالي:
 أ - أن يشــغل املوظــف 
وظيفة تنطبق عليها معايير 

العمل عن بعد.
 ب - أال يكون قد فرض على 

املوظف أي جزاءات إدارية.
 ج - أن يكون املوظف ممن 
يتمتعون باألمانة واملصداقية، 
ويلتزمون بجودة املخرجات 
وســرية  البيانــات  ودقــة 

املعلومات.
 د - أن يكون مستوى أداء 
املوظف ضمن مســتوى أداء 
يلبي التوقعات على األقل آلخر 

سنة في العمل.

الوظائــف املالئمة للعمل عن 
بعد بالشروط والضوابط ذات 
طبيعة قابلة للتجزئة وقابلة 
لألمتتة، وأن تتطلب الوظائف 
مدخالت محددة يتم التعامل 
معها وفق أنظمة إلكترونية.

 وشــددت املصادر على ان 
توافــر آليــة قيــاس الكفاءة 
الزمنيــة  ومعاييــر واألطــر 
قياس لكل نشاط ومخرج يتم 
اختياره وذلــك حتى تتطور 
وتتمكن مــن العمل في بيئة 

ً ٤ معايير الختيار املوظفني للعمل عن بُعد.. ومتابعتهم إلكترونيا

(محمد هاشم) تطبيق الدوام املرن قد يسهم في حل األزمة املرورية 

وبشأن تنظيم العمل عن بعد، 
أوضحت املصادر أن الوحدة 
تهدف مــن تنظيم العمل عن 
بعد إلى  توفير خيارات عمل 
متعــددة للموظفــني وجهات 
عملهم لتحقيــق التوازن بني 
العمل واحلياة الشخصية مبا 
ال يوثر فــي حتقيق األهداف 
في جهة العمل، واســتقطاب 
املتميــزة واحلفاظ  الكفاءات 
التكاليف  عليها، وتخفيــض 
التشــغيلية فــي الوحــدة، 


