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أكد وقوفه وتضامنه مع وزير التجارة في تفنيد محاور استجوابه

مجلس الوزراء :االستجواب يجب أن يكون في إطار الشرعية الدستورية
عقد جمل�س ال����وزراء اجتماعه
الأ�سبوعي بعد ظهر ام�س يف ق�رص
بيان برئا�سة �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد االجتماع �رصح نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر الدولـة
ل�����ش ��ؤون جمل�س ال����وزراء �أن�س
ال�صالح مبا يلي :ا�ستمع املجل�س
�إلى �رشح قدمه نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد ب�ش�أن الزيارة التي
قام بها للبالد يف الأ�سبوع املا�ضي
وزير خارجية رو�سيا االحتادية
�سريغي الف��روف والوفد املرافق
له �ضمن �إط��ار جولة له يف دول
املنطقة  ،وفحوى املحادثات
التي �أجراها والتي تناولت �سبل
تعزيز عالقة ال�صداقة التاريخية
و�آل��ي��ات التعاون وال�رشاكة يف
خمتلف املجاالت بالإ�ضافة �إلى
بحث �آخ���ر امل�ستجدات و�أب���رز
الق�ضايا الإقليمية والدولية
حمل االهتمام امل�شرتك واجلهود
الرامية لإع��ادة الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة.
وق��د �أح���اط وزي��ر ال��ع��دل ووزي��ر
ال��دول��ة ل�����ش ��ؤون جمل�س الأم��ة
امل�ست�شار د .ف��ه��د العفا�سي
املجل�س علم ًا بنتائج م�شاركته
يف ال���دورة ال�ساد�سة والثالثني
ملجل�س وزراء الداخلية العرب
الذي عقد يف تون�س م�ؤخر ًا ممث ً
ال
عن نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ووزي���ر الداخلية  ،حيث اطلع
املجل�س على مبادرة جلنة جائزة
الأمري نايف للأمن العربي مبنح

إضافة جهاز
المناقصات
لعضوية اللجنة
الدائمة لتحسين
بيئة األعمال

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً االجتماع

و�سام الأمري نايف للأمن العربي
من ال��درج��ة املمتازة �إل��ى �سمو
الأمري وذلك �إمتنان ًا جلهود �سموه
القيمة يف جم��ال تعزيز الأم��ن
العربي وخدمة الق�ضايا العربية
العادلة و�إ�سهاماته امل�شهودة يف
تكري�س روح الأخ��وة والت�ضامن
بني ال��دول العربية  ،وتقدير ًا
لكفاءته العالية  ،وعرفان ًا
بحنكته الكبرية التي جتلت يف كل
املنا�صب التي تقلدها بكل جدارة

الروضان :ستة أشهر لالنتهاء
من أعمال شبكة االتصاالت
في مدينة صباح األحمد

واقتدار .
وق���د ع�بر جمل�س ال�����وزراء عن
عظيم اع��ت��زازه وت��ق��دي��ره لهذه
املبادرة الطيبة مبا تعك�سه من
تقدير للمكانة املتميزة واخلربة
الوا�سعة التي يتمتع بها �سمو
الأمري.
ثم تدار�س جمل�س الوزراء التو�صية
الواردة �ضمن حم�رض اجتماع جلنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية ب�ش�أن التقرير
ال��دوري العا�رش للجنة الدائمة

لتح�سني بيئة الأع��م��ال وتعزيز
التناف�سية «دي�سمرب  ،»2018وقد
�أثنى املجل�س على اجلهود التي
بذلتها ك��ل م��ن وزارة التجارة
وال�صناعة ،وهيئة �أ�سواق املال
وبلدية الكويت بالتن�سيق مع
اللجنة الدائمة لتح�سني بيئة
الأع��م��ال وتعزيز التناف�سية يف
الكويت ،وم��ا حققته م��ن تقدم
يف م�ؤ�رش �سهولة ممار�سة �أن�شطة
الأعمال ال�صادر عن جمموعة البنك

«الكهرباء» :ندب ونقل لمجموعة
من المهندسين رؤساء األقسام

كتب فار�س عبد الرحمن:

كتب فار�س عبد الرحمن:

اكد وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات خالد
الرو�ضان انه جار العمل على تركيب جميع الأجهزة اخلا�صة
باملق�سم ومتديد ال�شبكة اخلارجية ب�ضواحي مدينة �صباح
الأحمد ال�سكنية و�ضواحيها على ان يتعاون قاطنو املدينة برفع
العوائق وانقا�ض البناء اخلا�صة بهم لت�سهيل مهمة املقاول
بتمديد ال�شبكة اخلارجية.
و�أ�ضاف يف رده على �س�ؤال برملاين انه من املتوقع االنتهاء من
االعمال خالل ال�ستة ا�شهر القادمة اما بالن�سبة لأجهزة االت�صاالت
باملق�سم فجار تركيبها بعد متكني �إدارة م�شاريع ال�شبكة من قبل
الإدارة العامة لالطفاء وبعد قيام امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية بعمل بع�ض التعديالت لتمديد الكيبالت.
و�أ�شار الى انه مت �إي�صال اخلدمة ملدينة اخلريان ال�سكنية بتاريخ
�أغ�سط�س  ،2018مبين ًا انه مت كذلك ادراج �شبكة منطقة الوفرة
ال�سكنية �ضمن امل�رشوع امل�ستقبلي للوزارة وجار التعاقد مع
املكتب اال�ست�شاري العمال الت�صيميم ومن ثم الطرح والتعاقد
لالعمال التنفيذية.

�أ�صدر وزير الكهرباء واملاء وزير النفط خالد
الفا�ضل عدد ًا من القرارات الوزارية تتعلق بندب
ونقل وانهاء ندب جمموعة من املهند�سني ر�ؤ�ساء
الأق�سام يف الوزارة.
حيث قام بانهاء ندب احمد احلرز املندب رئي�سا
لق�سم االم��ن وال�سالمة ب���إدارة حمطة ال�شويخ
بقطاع حمطات القوى الكهربائية وتقطري املياه،
وا�صدر قرارا بندب يو�سف الغ�ضبان للعمل مراقب ًا
لل�صيانة الكهربائية �إدارة حمطة الزور اجلنوبية
قطاع حمطات القوى الكهربائية وتقطري املياه.
وا�صدر الوزير قرار ًا بندب فواز اللنقاوي رئي�س
ق�سم اخلطوط لإدارة �صيانة الككيبالت الأر�ضية
واخلطوط الهوائية قطاع �شبكات النقل الكهربائية
للعمل مديرا الدارة �صيانة الكيبالت الأر�ضية
واخلطوط الهوائية بذات القطاع .وندب ح�صة
العومي للعمل رئي�س ًا لق�سم حمطات التحويل
لإدارة ت�صميم ال�شبكات الكهربائية بقطاع �شبكات
النقل الكهربائية.
واتخذ الوزير قرارا بنقل عذاري املحمد رئي�س
ق�سم حفظ الر�سومات مبراقبة امليكرو وحفظ
وطبع الر�سومات ب�إدارة الر�سم الهند�سي بقطاع
اخلدمات الفنية وامل�شاغل الرئي�سية للعمل
رئي�س ًا لق�سم الكيبالت ب�إدارة �صيانة الكيبالت
الأر�ضية واخلطوط الهوائية ب�شبكات النقبل
الكهربائية ،وقرر الوزير نقل نواف املطريي
مدير �إدارة التحلية امل�ساعد للمياه بقطاع
ت�شغيل و�صيانة املياه للعمل مديرا لإدارة ت�شيغل
و�صيانة املن�ش�آت املائية بذات القطاع.

العدواني :رفع  1647إعالن ًا
في مبارك الكبير

ك�شفت �إدارة العالقات العامة ببلدية
ال��ك��وي��ت ع��ن حتقيق ال��ع��دي��د من
الإجنازات لإدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية بفرع بلدية حمافظة
مبارك الكبري خالل فرباير املا�ضي
والتي �أ�سفرت عن رفع� 1647إعالن ًا.
و�أو�ضح مدير �إدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية مبحافظة مبارك
الكبري �ضيدان العدواين ب�أن الإدارة
قامت برفع و�إزالة � 1647إعالن ًا من
ال�شوارع وامليادين وحترير 70
خمالفة ،ال��ى جانب الك�شف على
 160حمالً.
ودع���ت ادارة ال��ع�لاق��ات العامة
• ضيدان العدواني
املواطنني االت�صال ع��ل��ى اخلط
ال�ساخن� أو عرب مواقع التو�صل االجتماعي لبلدية الكويت يف حال وجود
�أي �شكوى تتعلق بالبلدية و�سيتم �إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
على الفور.

الدويل .
ك��م��ا ق���رر امل��ج��ل�����س امل��واف��ق��ة
على �إ���ض��اف��ة اجل��ه��از املركزي
للمناق�صات ال��ع��ام��ة لع�ضوية
اللجنة الدائمة لتح�سني بيئة
الأعمال يف الكويت.
ثم ا�ستعر�ض املجل�س التقرير
ال�سنوي الأول للجنة الوطنية
ملكافحة غ�سيل الأم��وال ومتويل
الإرهاب والتح�ضري لعملية التقييم
املتبادل القادم للكويت وذلك عن

الربع الأخري لعام . 2018
ثم بحث املجل�س �ش�ؤون جمل�س
الأم����ة  ،واط��ل��ع املجل�س على
كتاب رئي�س جمل�س الأمة املرفق
به اال�ستجواب املقدم �إلى وزير
التجارة وال�صناعة ووزير الدولة
ل�ش�ؤون اخلدمات من الع�ضوين
احل��م��ي��دي ال�سبيعي ،ومبارك
احل��ج��رف  ،وال��ذي �سوف يدرج
على جدول �أعمال �أول جل�سة قادمة
ا�ستناد ًا لأحكام املادة « »135من

الالئحة الداخلية ملجل�س الأمة
وقد ا�ستعر�ض املجل�س املحاور
اخلم�سة ال���واردة �ضمن �صحيفة
اال�ستجواب ،وا�ستمع املجل�س �إلى
�رشح قدمه وزير التجارة وال�صناعة
ووزي��ر الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات
خالد الرو�ضان بني فيه ردوده
على بنود اال�ستجواب مو�ضح ًا
كافة التفا�صيل املتعلقة مبحاوره
اخلم�سة ،كما ناق�ش املجل�س
اجلوانب الد�ستورية والقانونية
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب����ادة اال�ستجواب
ومدى ا�ستجابته لأحكام الد�ستور
والالئحة الداخلية ملجل�س الأمة
مبا تن�ص عليه من �ضوابط و�رشوط
و�إجراءات.
و�إذ ي ��ؤك��د جمل�س ال����وزراء �أن
اال�ستجواب حق كفله الد�ستور لكل
ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الأمة ف�إنه
ي�ؤكد على �أن ممار�سة هذا احلق
يجب �أن تكون يف �إطار ال�رشعية
الد�ستورية وحتقيق ًا للم�صلحة
العامة ومتطلباتها وي�ؤكد وقوفه
وت�ضامنه مع الوزير يف ردوده.
ثم بحث جمل�س ال��وزراء ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية يف ���ض��وء التقارير
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ج��م��ل ال��ت��ط��ورات
الراهنة يف ال�ساحة ال�سيا�سية
على ال�صعيدين العربي والدويل
 ،وبهذا ال�صدد �أع��رب املجل�س
عن عميق الأ�سف �إزاء حادث حتطم
الطائرة التابعة للخطوط اجلوية
الإثيوبية خالل رحلتها �إلى مدينة
نريوبي ومقتل جميع ركابها ،
معرب ًا عن تعاطفه وعزائه لل�شعب
الإثيوبي ال�صديق.

ضبط سرقة للتيار في محافظة الفروانية
كتب فار�س عبد الرحمن:
قامت وزارة الكهرباء وامل���اء ممثلة بفريق
ال�ضبطية الق�ضائية وبالتعاون مع مراقب �شبكات
التوزيع يف حمافظة الفروانية ب�ضبط �رسقة
للتيار الكهربائي من التيار الهوائي يف املحافظة
بعد عملية ر�صد ناجحة قام بها الفريق �إ�ضافة
الى خمالفة �أخرى يف عقار �آخر وهو وجود تيار
كهربائي بعد هدم املنبى ما يعترب �رسقة.
و�أ�ضافت الوزارة انه كان على �صاحب العقار قبل
ال�رشوع يف هدمه مراجعة مكتب �ش�ؤون امل�ستهلكني
وم��ن ثم ط��وارئ املنطقة لقطع الكيبل وبعدم
اتخاذ هذه اخلطوات فقد خالف القانون ،م�شرية
الى ان احلالة الأخرى هي �رسقة تيار كهربائي
من اخلطوط الهوائية ومت تنفيذ حم�رض التخاذ
الإجراءات الالزمة.
وقالت ال��وزارة انه مت التعامل مع احلدث على
الفور وتطبيق القرار ال��وزاري رقم  121ل�سنة
 2017الذي ين�ص على قطع خدمة التيار الكهربائي
عن امل�ستهلك اذا قام ب�إي�صال التيار الكهربائي
من دون الإج��راءات املتبعة� ،أو خمالفة �أي من
القرارات الوزارية �أو الإدارية ال�صادرة يف �ش�أن
تنظيم عملية �إي�صال التيار الكهربائي».

• خالل عملية الضبط

العومي :إنشاء مركز لطب السموم لحصر المصابين وعالجهم
قال رئي�س اللجنة املنظمة مل�ؤمتر ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لطب ال�سموم
د.عبداللطيف العومي �إن التوعية بطب ال�سموم حتتاج �إلى زيادة يف ت�سليط
ال�ضوء عليها ،لأنه بب�ساطة لدينا �أجوبة كثرية ب�ش�أنها يحتاج �إليها النا�س،
م�ؤكد ًا �أن امل�ؤمتر �شمل  50متحدث ًا مثلوا  15دولة حا�رضوا عن طب ال�سموم،
و�أقاموا ور�ش عمل عن كيفية التعامل مع امل�صابني يف احلروب الكيميائية،
وكذلك امل�صابني يف احلوادث البرتوكيميائية .
جاء ذلك يف ختام م�ؤمتر ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لطب ال�سموم ،والذي
�أقيم حتت رعاية وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل ال�صباح ،وح�ضور نخبة كبرية من
الأطباء يف مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف بوجود �رشكة بدر �سلطان و�إخوانه
كواحدة من ال�رشكات الداعمة للم�ؤمتر.
و�أكد العومي �أنه من �ضمن الأهداف التي يرمي �إليها امل�ؤمتر ،والذي �أقيم ملدة
� 4أيام و�ضم  5متحدثني من الكويت ،وكان عدد نقاط التعليم امل�ستمر به 29
نقطة هو �إن�شاء مركز �سموم بالكويت ،والذي �ستكون من �ضمن مهامه ح�رص
�أعداد امل�صابني ،والتعامل معهم ،وم�ساعدتهم ،ولذا ف�إن امل�ؤمتر كان من �ضمن
تو�صياته التي رفعها �إلى وزارة ال�صحة هي �إن�شاء مركز لل�سموم ،مبين ًا �أن
امل�ؤمترين اطلعوا على �أحدث الت�صميمات لعدة مراكز �سموم حول العامل الختيار
�أف�ضل ت�صميم يتنا�سب مع الكويت.

• عدد من األطباء املشاركني في مؤمتر طب السموم

الغانم :مهندسو «الرعاية السكنية» يعانون من التعسف
في تطبيق النظم واللوائح
كتب �ضاحي العلي:

• عبدالرحمن الغامن وعبيد النفيشان مع عدد من مهندسي املؤسسة

اجتمع رئي�س نقابة العاملني يف امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية
عبدالرحمن الغامن و�أم�ين �صندوق النقابة عبيد النفي�شان مع عدد من
مهند�سي امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية لبحث ومناق�شة عدد من
املطالبات اخلا�صة باملهند�سني.
وعقب االجتماع قال رئي�س نقابة العاملني يف امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية عبدالرحمن الغامن :يعاين زمال�ؤنا مهند�سو الرعاية ال�سكنية من
تع�سف يف تطبيق النظم واللوائح املعمول بها منها على �سبيل املثال ال
احل�رص �إجبارهم على العمل لأكرث من � 7ساعات وخالل ايام ال�سبت من كل
ا�سبوع يف بع�ض االحيان دون تعوي�ضهم مادي ًا عن �ساعات العمل الإ�ضافية
�أو تكليفهم ب�أعمال هند�سية يف مواقع اخرى غري موقع عملهم الأ�سا�سي وهي

تبعد مل�سافات طويلة ب�صورة تكليف حتى ال يح�صلون على بدل املناطق
النائية بالإ�ضافة الى �إجبارهم على الب�صمة ح�ضور ًا وان�رصاف ًا مما يجربهم
على قطع قرابة الـ 100كيلو مرت ذهاب ًا ومثلها �إياب ًا وهو االمر الذي يكبدهم
عناء وم�شقة الطريق وت�أخرهم ل�ساعات اكرث من �ساعات العمل املحددة
دون اي مقابل مادي او بدل طريق.
وا�شار الغامن الى ان مواقع العمل حمفوفة باملخاطر واملهند�سون ال
يتقا�ضون بدل خطر رغم ان طبيعة عملهم تفر�ض ذلك ،م�ؤكد ًا على ان النقابة
لن تقف مكتوفة االيدي ولن ت�سمح مب�سح حقوق ومكت�سبات كافة العاملني
بالرعاية ال�سكنية ،منوه ًا الى انه �سيتجه لعر�ض كافة م�ستحقات ومطالب
املهند�سني على وزيرة الدولة ل�ش�ؤون اال�سكان د.جنان بو�شهري التخاذ
الالزم ب�ش�أنها خ�صو�صا �أنها لن تر�ضى ان يه�ضم حق مهند�سي ال�سكنية بهذا
ال�شكل يف عهدها.

