
02
الثالثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

»ضبطية الكهرباء» يقطع التيار عن سكن العزاب في «حولي»
دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع 
لوزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
حملة للتفتيش على سكن العزاب املخالف 
في محافظة حولي برئاسة رئيس الفريق 
عدنــان دشــتي حيــث أســفرت احلملة 
عــن قطع التيار الكهربائــي عن عدد من 
العقارات املخالفة. وقال دشتي في تصريح 
للصحافيني إن احلملة مشتركة مع بلدية 
الكويت مبحافظــة حولي، واألمن العام، 
وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية حيث 
مت قطع التيــار الكهربائي عن ٣ عقارات 
لوجود ســكن عزاب في السكن اخلاص 
وحترير محضر بقطع التيار الكهربائي 

ووضع «بلوك» على أصحاب تلك العقارات.
ولفت إلــى أن املخالفات التي حررت 
خــالل الفترة من ١ ينايــر ٢٠٢٢ حتى ١٤
نوفمبــر اجلــاري بلغــت ١٣٣٢ مخالفــة 
وإثبــات حالة، داعيا املواطنني واملقيمني 
إلى احملافظة على خدمات الوزارة وعدم 
هدر الكهرباء واملاء واحملافظة عليها خاصة 
مع استمرار الفريق في حمالته املختلفة 

في احملافظات.
وأضاف ان الوزارة مستمرة مع بلدية 
الكويت ومؤسسات الدولة في قطع التيار 
الكهربائــي عقب ورود كتــب إلى وزارة 
الكهربــاء بوجــود مخالفــات وتعديات 
ومخالفات للقوانني والقرارات الصادرة 
مــن جهات الدولة، حيث يتم قطع التيار 

الكهربائي على الفور. وأشــار إلى ضبط 
فريق الضبطية القضائية برئاسته مخالفة 
أمــس في إســطبالت األحمــدي بإيصال 
واســتغالل التيار الكهربائي بدون عداد 
دون استكمال اإلجراءات املعمول بها في 
وزارة الكهرباء واملاء، الفتا إلى قيام الفريق 
بتحرير محضر ضبط مخالفة وقطع التيار 
عن اإلسطبل، وحتويل املخالفة إلى جلنة 
تطبيق أحكام القانون رقم ٤٨ على ٢٠٠٥

التخاذ اإلجراءات القانونية على املخالف، 
مبينا أن اللجنة قامت بحملة في محافظة 
األحمدي بوجود مجمع قام بإيصال التيار 
إلى ١١ محال جتاريا دون عدادات ودون علم 
الوزارة ومت حترير محاضر لتلك احملالت 

وقطع التيار الكهربائي عنها.

دشتي كشف عن ضبط ١٣٣٢ مخالفة وإثبات حالة كهربائية منذ بداية العام

«املواصالت»: فتح باب الترشح للوظائف اإلشرافية
عبداهللا الراكان

أعلنت وكيلة وزارة املواصالت م.خلود 
الشــهاب عن فتح باب الترشح للوظائف 
اإلشرفية للموظفني الراغبني حسب الشروط 
الــواردة في قرار مجلــس اخلدمة املدنية 
٢٠٠٦/٢٥، حيث مت اعتماد القرار وتوقيعه 
الستقبال طلبات املرشحني من املوظفني.

وقالت الشهاب انه مت فتح باب الترشح 
للموظفني لشغل الوظائف اإلشراقية اعتبارا 
مــن األحــد ١٣ نوفمبر حتــى اخلميس ٨

ديسمبر، فعلي الراغبني في الترشح لشغل 
أي من الوظائف الشاغرة تقدمي طلباتهم 
حسب النموذج املعتمد مع إرفاق السيرة 

الذاتية في إدارة الشؤون اإلدارية.
وأشــارت إلــى ان املتقــدم للترشــح 
للوظائف اإلشراقية يجب ان يكون مستوفي 
الشروط الواردة بقرار ديوان اخلدمة املدنية 
وتعديالته واحلد األدنى لشغل الوظائف 
اإلشراقية حسب املؤهل العلمي واخلبرة، 
وهي على النحو التالي: مدير إدارة ويجب 
ان يحمل مؤهال جامعيا تخصصيا وخبرة 

ال تقــل عن ١٠ ســنوات فعليــة في مجال 
العمــل، املراقب ويجــب ان يحمل مؤهال 
جامعيا تخصصيا مع خبرة ال تقل عن ٨

ســنوات فعلية في مجال العمل، ورئيس 
القسم يحمل مؤهال جامعيا تخصصيا مع 

خبرة ال تقل عن ٦ سنوات فعلية.
وذكــرت أن القــرار أكــد إضافــة أربع 
ســنوات فعلية ملدة اخلبرة املشــار إليها 
أعاله حلملة الدبلوم الراغبني في الترشح، 
على أن يكون املوظف حاصال على امتياز 

في آخر تقريرين.

مجلس الوزراء: النسخة النهائية لبرنامج عمل احلكومة خالل أسبوعني
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي في قصر الســيف 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، وبعد االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان مبا يلي:
استمع مجلس الوزراء في 
مستهل أعماله إلى شرح قدمه كل 
من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط د.بدر املال، ووزير 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا 
حول نتائج مشاركة سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
ممثال عن صاحب الســمو في 
قمة قادة العالم للدورة السابعة 
والعشرين ملؤمتر أطراف اتفاقية 
األمم املتحــدة اإلطارية لتغير 
املناخ «COP٢٧»، وقمة «مبادرة 
الشــرق األوســط األخضــر» 
بنسختها الثانية اللتني عقدتا 
في شــرم الشــيخ بجمهورية 
مصــر العربية الشــقيقة يوم 
االثنــني املاضــي، وعلــى أبرز 
املوضوعــات التــي مت طرحها 
والتــي اســتهدفت بحث كل ما 
من شأنه التخفيف من تداعيات 
التغير املناخي والتكيف معه، 
كما أحاطا املجلس علما بفحوى 
كلمة الكويت التي ألقاها سمو 
ولــي العهــد والتــي أكــد فيها 
الكويــت بالقــرارات  التــزام 
واملبادرات اخلليجية واإلقليمية 
والدوليــة املعنيــة بالبيئــة 
ومعاييــر التعــاون مــع األمم 
املتحدة في تنفيذ مشــاريعها 
البيئيــة، موضحــا ســموه ما 
قامــت بــه الكويت مــن وضع 
املدروســة واملباشرة  اخلطط 
في تنفيذ عدة مشــاريع بيئية 
مثل: مشــروع الوقود البيئي، 
ومصفاة الزور العاملية ومشروع 
مناولة الكبريت ومشروع خط 
الغاز اخلامس، وتأكيد سموه، 
حفظه اهللا، على سعي الكويت 

األمنية، مشيدا بحسن التنظيم 
وبالرعاية الكرمية التي وفرتها 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 
الشقيقة ألعمال هذا االجتماع، 
معربا عن عظيم التقدير لكرم 
الضيافة واحلفاوة البالغة التي 
حظي بها جميع الوفود املشاركة.

من جانب آخر، ناقش مجلس 
الوزراء مســودة برنامج عمل 
احلكومــة ٢٠٢٦/٢٠٢٢، وقــرر 
مجلس الوزراء املوافقة املبدئية 
على البرنامج مع تكليف جلنة 
إعــداد البرنامــج بعــد األخــذ 
النســخة  باملالحظــات رفــع 
النهائية منه خالل أســبوعني 
ملجلس الوزراء العتماده، متهيدا 
إلحالته إلى مجلس األمة إعماال 
بأحكام املادة ٩٨ من الدستور.
كمــا اســتعرض مجلــس 
الوزراء تقرير ديوان احملاسبة 
عــن نتائــج أعمــال الفحــص 
واملراجعة عن تنفيذ ميزانيات 
اجلهات املشمولة برقابته املالية 
وحســاباتها اخلتامية للسنة 
املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ اســتنادا 

واملراجعة على تنفيذ ميزانيات 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
وحساباتها اخلتامية والفحص 
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات 
اجلهــات احمللقــة والشــركات 
وحساباتها اخلتامية وإجراءاته 
فــي مجــال الرقابــة املســبقة 

واملخالفات املالية.
وقد أشــاد مجلس الوزراء 
باجلهود التــي بذلت في إعداد 
التقريــر وما يقــوم به رئيس 
ديوان احملاسبة وكل العاملني 
به من دور رقابي مهم وواضح 
في احملافظة علــى املال العام، 
مؤكــدا أن احلكومــة تولــي 
تقارير «الديوان» بالغ االهتمام 
ملعاونتها في معاجلة املالحظات، 
وقــرر مجلس الــوزراء إحالة 
التقريــر إلــى جهــاز متابعــة 
األداء احلكومي للتنســيق مع 
اجلهات احلكومية املعنية لتنفيذ 
التوصيات والعمل على تالفي 
املالحظات الواردة في التقرير 
واتخاذ ما يلزم ملنع تكرارها.

وفي ضوء مــا أثير مؤخرا 

لهذا املوضوع الذي يستوجب 
من اجلميع التعاون مع اجلهاز 
وتقدمي العون للقيام بواجباته 

ومسؤولياته الوطنية.
ثم أحيط مجلــس الوزراء 
علما بالتوصية الواردة ضمن 
محضر اجتماع جلنة الشؤون 
االقتصادية بشأن التقرير األول 
للجنة العليا حلوكمة التصنيف 
الســيادي االئتمانــي للكويت، 
املتضمن رؤية اللجنة لتحسني 
التصنيف الســيادي االئتماني 

للدولة.
كما بحث مجلــس الوزراء 
شؤون مجلس األمة، واطلع في 
هــذا الصدد علــى املوضوعات 
املدرجــة علــى جدول جلســة 

مجلس األمة القادمة.
ثم بحــث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
آخر املســتجدات الراهنة على 
العربية والدولية،  الســاحتني 
ومبناسبة الذكرى الـ٥٢ لليوم 
الوطني لسلطنة عمان الشقيقة 
والــذي يصادف يــوم اجلمعة 
القادم، يتقــدم مجلس الوزراء 
بخالــص التهانــي إلى صاحب 
اجلاللــة الســلطان هيثــم بن 
طارق بن تيمور سلطان عمان 
وإلى الشعب العماني الشقيق، 
العظيمة  مشــيدا باإلجنــازات 
التــي خطتهــا الســلطنة نحو 
آفاق التقدم واالزدهار، مشــيدا 
مبــا يربــط قيادتي وشــعبي 
البلدين الشــقيقني من أواصر 
أخوية حميمة، متمنيا للسلطنة 
الشقيقة املزيد من العز والرخاء.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن 
تعاطف الكويت وتضامنها مع 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
جراء حادث السير في محافظة 

ألحــكام املادة ١٥١ من دســتور 
الكويت ووفــق أحكام املادتني 
٢١ و٢٢ من قانون إنشاء ديوان 
احملاســبة رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤

وتعديالته. وفــي هذا الصدد، 
استمع مجلس الوزراء إلى شرح 
قدمه رئيس ديوان احملاســبة 
باإلنابة عادل الصرعاوي وعدد 
من قياديي «الديوان» حول ما 
اشتمل عليه التقرير السنوي 
للديوان والذي يتكون من قسمني 
رئيسيني، يتضمن القسم األول 
أهم املؤشرات املالية والظواهر 
الرقابية واملســتجدات للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ودور ديوان 
احملاسبة في احملافظة على املال 
العام وحتليل البيانات املالية 
للجهات املشمولة برقابة ديوان 
احملاســبة، وأهــم املالحظــات 
والظواهر التي يرصدها الديوان 
مــن خالل رقابتــه والتأثيرات 
الرقابية التــي حتققت نتيجة 
التعاون والتنسيق مع اجلهات 
املشمولة بالرقابة، كما تضمن 
القسم الثاني منه نتائج الفحص 

حــول اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمــني بصورة غير 
قانونية واملســؤولني القائمني 
عليه، فقد عبر مجلس الوزراء 
الدؤوبة  عن تقديره للجهــود 
واإلجنــازات املتميزة التي قام 
بها اجلهاز من أجل إجناز املهام 
والواجبات املنوطة به، وما قدمه 
مــن خدمــات لتأمــني مقومات 
العيش الكرمي للمقيمني بصورة 
غير قانونية في مجاالت الصحة 
والتعليــم والرعايــة املختلفة 
ومســاعدتهم علــى تصحيــح 
القانونية ليتمكنوا  أوضاعهم 
من اإلقامــة والعمل على نحو 
قانوني ســليم يتيح لهم سبل 

األمان واالستقرار.
وأكد مجلــس الوزراء على 
ثقتــه الكاملــة ودعمه لرئيس 
اجلهاز املركزي صالح الفضالة 
العاملــني باجلهاز،  وإخوانــه 
معبــرا عــن خالــص الشــكر 
والتقديــر جلهودهم املخلصة 
التــي يقومــون بهــا مــن أجل 
إجنــاز احلل اجلذري الشــامل 

الدقهليــة الــذي أدى إلى مقتل 
وإصابــة عدد من األشــخاص، 
معربــا عــن خالــص تعــازي 
ومواســاة دولــة الكويــت إلى 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
قيــادة وحكومة وشــعبا وإلى 
أسر الضحايا، متمنيا للمصابني 

بالشفاء العاجل.
كما أعــرب مجلس الوزراء 
عن إدانــة واســتنكار الكويت 
للهجوم اإلرهابي الذي استهدفت 
به ميليشيا احلوثي ميناء قنا 
التجــاري في محافظة شــبوة 
باجلمهورية اليمنية الشقيقة، 
مؤكدا أن هذا الهجوم الذي يأتي 
استمرارا لالنتهاكات التي تقوم 
بها ميليشيا احلوثي في تعديها 
على املنشــآت املدنية يشــكل 
تهديدا حلركتي املالحة البحرية 
العامليــة وخرقــا  والتجــارة 
للمواثيق الدولية، داعيا املجتمع 
الدولــي إلى التحرك الســريع 
لوقف هذه االعتداءات ووضع حد 
لها، مشددا على موقف الكويت 
الداعم للجهود الدولية وجهود 
األمم املتحدة في سعيها لتمديد 
الهدنة مبا ميهد للتوصل إلى حل 
سياسي شامل لألزمة اليمنية 
وفــق املرجعيــات الثالث ومبا 
يحقق للشعب اليمني الشقيق 

تطلعاته باألمن واالستقرار.
هذا وأعرب مجلس الوزراء 
عن إدانــة واســتنكار الكويت 
الشــديدين حلــادث التفجيــر 
اإلرهابــي الذي وقع يوم األحد 
في منطقة تقسيم في اجلمهورية 
التركيــة الصديقة، والذي أدى 
إلــى مقتل وإصابة العشــرات، 
مشــددا علــى موقــف الكويت 
املبدئي والثابت املناهض للعنف 
واإلرهــاب، معربــا عن خالص 
تعازي ومواساة دولة الكويت 
إلــى اجلمهورية التركية قيادة 
وحكومــة وشــعبا وإلى أســر 
الضحايا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

«COPاستمع إلى شرح حول نتائج مشاركة ولي العهد ممثالً عن صاحب السمو في قمة قادة العالم ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ «٢٧

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان خالل اجتماع مجلس الوزراء

للقيــام مبشــاريع واعــدة من 
خالل مبادرة الشــرق األوسط 
األخضــر لزيادة املســطحات 
اخلضراء من خالل التشــجير 
وزيادة الغطاء النباتي، وإقامة 
احملميات الطبيعية واالهتمام 
بالسياحة البيئية للمساهمة في 
الوصول إلى احلياد الكربوني 
خــالل منتصف القرن احلالي، 
مما ســيتوج بأثــر إيجابي في 
مجــال البيئــة وخلــق فرص 
اقتصادية ضخمة تعود بالنفع 
على األجيال القادمة وفتح آفاق 
جديدة ملستقبل أخضر مستدام.
وقد أشــاد مجلس الوزراء 
باجلهود املثمرة التي بذلها ممثل 
صاحب السمو، سمو ولي العهد، 
وقادة الدول ورؤســاء الوفود 
املشــاركة في أعمــال القمتني، 
والتــي أثمــرت عــن التوصل 
للنتائــج اإليجابيــة التــي من 
شــأنها دعم التعــاون الدولي 
للتصدي لظاهرة املناخ، وإنقاذ 
كوكــب األرض مــن التأثيرات 
السلبية للتغيرات املناخية من 
أجل حياة أفضل وأكثر استدامة 
وأمنا لشعوب العالم وألجيالها 

القادمة.
ثم أحاط النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشــيخ طالل اخلالــد مجلس 
الوزراء علما بنتائج مشاركته 
في االجتماع التاسع والثالثني 
الداخلية لدول مجلس  لوزراء 
التعاون لدول اخلليج العربية 
الذي عقد في الرياض باململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة 
مؤخــرا، والــذي جــرى خالله 
مناقشة عدد من القضايا األمنية 
املشتركة، وسبل تعزيز ودعم 
التعاون املشــترك في املجاالت 

إحالة تقرير ديوان احملاسبة إلى جهاز متابعة األداء احلكومي للتنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية لتنفيذ التوصيات والعمل على تالفي املالحظات الواردة فيه
املجلس أكد ثقته ودعمه لرئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية والعاملني فيه من أجل إجناز حّل جذري شامل لقضية «البدون»

نظام جديد الستقدام العمالة يحمي كل األطراف
ثامر السليم

نظمت الهيئة العامة للقوى 
العاملة ورشــة عمل لتفعيل 
نظام إدارة اســتقدام العمالة 
املنزليــة وخدمــات التفتيش 
امــس  واملنازعــات صبــاح 
بحضور مدير عام الهيئة وعدد 

من قياداتها.
في البداية، قال مدير عام 
الهيئــة العامة للقوى العاملة 
بالتكليف د.مبارك اجلافور انها 
تسعى لتحقيق مجموعة من 
األهداف لتحسني بيئة العمل 
التي تنعكس إيجابا على أداء 
املوظفــني وحتقيق الرقي في 
إجنــاز معامالتهــا، مؤكدا أن 
هدفهــا األول قائم على ميكنة 
جميع إجــراءات العمل، حيث 

قطعت فيها شوطا كبيرا.
وأشــار اجلافــور إلــى أن 
الهيئة تعتبر إحدى املكونات 
األساسية من تطبيق «سهل»، 
حيــث تقــدم فيــه مجموعــة 
كبيرة مــن اخلدمــات إضافة 
إلــى آلية ربــط إلكتروني مع 
عدة جهات حكومية، الفتا إلى 
أن النظــام اخلــاص بالعمالة 
املنزلية استحقاق مهم ويوفر 
احلماية للجميع سواء العمالة 
العمــل وحتــى  أو أصحــاب 
املفتشــون، وتعتبر منظومة 
داعمة جلهود الكويت في تعزيز 
وحماية حقوق اإلنسان. وبني 
ان اخلدمات اجلديدة ستعزز 
الشــفافية والنزاهة وتضمن 

وذكــر املوســوي ان عدد 
املفتشــني حاليا ٩ إضافة إلى 
رئيس القســم، وهناك توجه 
لزيادتهم، متمنيا ان يزداد العدد 

لتزيد الرقابة على املكاتب.
بدورها، أشارت مديرة إدارة 
نظــم املعلومات فــي «القوى 
العاملة» رباب العصيمي إلى 
ان مدة ورشــة العمل ٣ أيام، 
مؤكدة ان النظام من ٣ ركائز 
رئيسية وهي نظام املنازعات 
واخلــاص بتقدمي الشــكاوى، 
إضافــة إلــى النظــام اإلداري 
للتفتيــش، ونظــام تفتيــش 

العمالة املنزلية اجلديد.
ولفتــت العصيمي إلى ان 
النظام به العديد من املميزات 
ومرتبــط مــع أكثر مــن جهة 
ليسهل عملية التفتيش بإرسال 
النتائج بشكل مباشر وحلظي، 

فبمجــرد تســجيل املخالفــة 
يصل لصاحب املكتب إخطار 
عن طريق «سهل» أو «أسهل» 
أو الرسائل، بحيث يتم إلغاء 
اإلخطار الورقي، مؤكدة تسجيل 
املنازعات إلكترونيا عن طريق 
السفارات او احملامي اخلاص 
ليتم تسجيل البيانات خاصة 

ان اللغات مختلفة.
وأكــدت ان هنــاك نظامــا 
خاصا برواتب العاملني بالقطاع 
األهلي ســيتم تطبيقه بشكل 
مرحلي، وتكون املرحلة األولى 
خاصة بالشــركات التي لديها 
عقود حكومية ليتم التأكد من 
دفع رواتب عمالتها عن طريق 
البنوك، ويتم حتديد العمالة 
التــي لم يتــم إيــداع رواتبها 
واألســباب سواء كانت إجازة 

أو خصومات أو غيرها.

اجلافور أكد السعي إلى حتسني بيئة العمل في الهيئة وميكنة جميع اإلجراءات

صورة جماعية للمشاركني في ورشة العمل

احلق القانوني للمفتشني، حيث 
تلغي التعامالت الورقية وتزود 
األنظمــة باإلثباتــات واألدلة 
حــول املخالفات املرصودة أو 
التعديات لــدى بعض مكاتب 

استقدام العمالة املنزلية.
من جانبه، أكد مدير إدارة 
العمالة املنزليــة في «القوى 
العاملــة» ناصــر املوســوي 
ان اخلطــوات اجلديــدة التي 
متــت برمجتهــا تتضمــن ان 
يكون التفتيــش آليا، ونظام 
الوســائل  اإلخطــارات عبــر 
الرسمية للتواصل مع مكاتب 
االســتقدام ووزارة الداخليــة 
ممثلة فــي مخافر الشــرطة، 
مشــيرا إلــى ان هدفنا إيصال 
البالغ بأسرع وقت ممكن ليتم 
االستعجال في حل النزاعات 
بني أطراف عقد العمالة املنزلية.

 الكويت تضع كل إمكانياتها إلجناح كأس العالم في قطر
مبناسبة قرب انطالق بطولة كأس 
العالم لكــرة القــدم ٢٠٢٢ في دولة 
قطر الشــقيقة في ٢٠ اجلاري، فإن 
الكويت تعرب عن وقوفها ومساندتها 
ودعمهــا لدولــة قطر الشــقيقة في 
اســتضافتها لهذا التجمع الرياضي 

العاملــي الكبير. كما انهــا تضع كل 
إمكانياتها إلجناح هذا احلدث العاملي 
باعتباره أول مونديال يقام باملنطقة 
والعالم العربي، كما أشادت الكويت 
باالستعدادات والترتيبات واجلهود 
املتميــزة التي قامــت بها دولة قطر 

الشقيقة إلجناح هذا احلدث الكبير.
ســائلني املولى عز وجل لدولة 
قطر الشقيقة كل التوفيق والتقدم 
في ظل القيــادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ متيم بن حمد 

آل ثاني.


