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الفاضل اطلع على سير العمل بمشروع وحدات التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية
الفريج :الزيارات
مفيدة جداً
لمتابعة آخر
المستجدات

• خالد الفاضل خالل لقائه مهندسي املشروع

كتب فار�س عبد الرحمن:
قام وزير النفط وزير الكهرباء واملاء خالد الفا�ضل بزيارة مل�رشوع
وحدات التوربينات الغازية التي تعمل بنظام الدورة امل�شرتكة يف
حمطة الزور اجلنوبية وذلك بح�ضور الوكيل امل�ساعد لقطاع حمطات
القوى الكهربائية خليفة الفريج وعدد من مهند�سي ال��وزارة ،ومت

• الفاضل خالل جولته التفقدية

اال�ستماع ل�رشح كامل للم�رشوع ون�سب الإجناز من الفريق العامل يف
امل�رشوع ،ومت اال�ستماع ل�رشح مف�صل للمحطة من املهند�سني  ،وتخلل
الزيارة جولة الى غرف التحكم اطلع من خاللها على �سري العمل.
وقال الفا�ضل ان هذه الزيارة تعترب زيارة جزء من الفريق الى الفريق
العامل ملتابعة خط �سري امل�رشوع ومعرفة �آخر التطورات يف املرحلة
الثالثة منه و�آلية العمل فيها.

وا�ضاف ان هذا م�رشوع �ضخم وكبري يتم انتاج الطاقة الكهربائية فيه
ويعمل فيه اياد كويتية ويدل على ان الكويتيني قادرون على �إدارة
�ش�ؤونها ب�شكل كامل.
بدوره قال خليفة الفريج ان هذه الزيارات مفيدة جد ًا لالطالع على
�آخر اال�ستعدادات لف�صل ال�صيف وكذلك للم�شاريع القائمة ومدى دخول
الوحدات يف اخلدمة وهذه لها ت�أثري على الدفع ب�سري العمل وتذليل

المعامالت مكدسة بمكتبها رغم أحقيتهم في التحويل

رئيسة قسم بـ«القوى العاملة» تتعنت
في رفع «البلوك» عن مئات العمالة

• أحمد املوسى

كتب �أحمد احلربي:
ك�شفت م�صادر مطلعة عن ن�شوب
�أزم��ة يف الهيئة العامة للقوى
العاملة بني فريق �أذونات العمل
ال��ذي مت ت�شكيله ب��ق��رار ر�سمي
من قبل مدير عام الهيئة وادارة
تقنية املعلومات واحلا�سب الآيل
وذل��ك على خلفية تكد�س مئات
املعامالت لعمال متت املوافقة
على منحهم موافقة التحويل على
�رشكات اخرى.
وبينت امل�صادر �أن امل�شكلة تكمن
يف مزاجية رئي�س ق�سم يف ادارة
تفنية املعلومات ،حيث انها
تقوم بو�ضع ملفات العمال داخل
مكتبها دون اجنازها وادخالها
النظام الآيل ،حتى يت�سنى له�ؤالء
امل�ستحقني التحويل على �رشكات
اخرى ،وذلك بعد ح�صولهم على

• وضع العمال أصبح أكثر تعقيدا ً

املوافقة من فريق اذونات العمل.
و�أ�ضافت �أن ادارات العمل ترف�ض
التحويل للعمال ال��ذي��ن تكون
اقاماتهم على العقود احلكومية
�أو الرعي �أو ال�صيد �أو املزارع الى
القطاع االهلي ،وذلك ح�سب القرار
الذي �صدر يف تاريخ 2015/6/18
وال���ذي مينع حت��وي��ل �أي عامل
داخل البالد على هذه القطاعات
الى القطاع االهلي ،م�شرية الى ان
ه�ؤالء العمال قاموا ب�إح�ضار جميع
امل�ستندات واالوراق الر�سمية من
وزارة الداخلية كربنت الدخول
واخلروج والذي ي�ؤكد انهم دخلوا
البالد قبل �صدور القرار ما يعني
ان القانون ي�سمح لهم بالتحويل.
و�أكملت �أن فريق اذون��ات العمل
قام بدرا�سة كل حالة على حدة
ومنح امل�ستحقني املواقة على
التحويل �إال �أن رئي�سة الق�سم

والتي متتلك الرقم ال�رسي ملنح
املوافقة بالنظام الآيل والذي
على اثره يرتتب فتح «البلوك» يف
ادارات العمل ،م�ؤكدة ان رئي�سة
الق�سم تقوم بواجبها على اكمل
وجه ،حتى �أن بع�ض املعامالت
م�ضى عليها اك�ثر م��ن �شهر ومل
يتخذ فيها �أي اجراء ما يدل على
انه ال يوجد ح�سيب وال رقيب على
هذه االدارة.
و�أك������دت امل�������ص���ادر ،ان ه��ذه
امل��ع��ام�لات �أ���ص��ب��ح��ت حبي�سة
االدراج ما يعد هدرا للمال العام
خا�صة وان �إعطاء ال�ضوء االخ�رض
للموافقة �سيرتتب عليه دفع مبلغ
ال يقل عن  250دينارا لكل عامل
يتم حتويله على القطاع االهلي،
الفتة الى انه يجب فتح حتقيق
بهذا املو�ضوع ،وب ��أ��سرع وقت
ممكمن من قياديي الهيئة ملعرفة

ال�سبب احلقيقي وراء ت�أخر رفع
البلوك على العمال الذين ال حول
وال قوة لهم.
وقالت امل�صادر �إن و�ضع العمال
ا�صبح �صعب ًا للغاية خا�صة وان
معظمهم �أ�صبح خمالفا لقانون
االقامة وترف�ض ال�رشكات التمديد
لهم ما يعني انهم ا�صبحوا معر�ضني
لالبعاد عن البالد يف حال مت �إلقاء
القب�ض عليهم ا�ضافة �إلى تراكم
الغرامات املالية عليهم.
وطالبت امل�صادر مدير عام الهيئة
احمد املو�سى ب�رضورة التدخل
حلل هذه االزمة وب�أ�رسع وقت ممكن
خا�صة �أنه هو الذي ا�صدر القرار
ب��درا���س��ة ح��االت ه����ؤالء العمال
وك��ذل��ك حت��وي��ل رئي�سة الق�سم
�إل��ى االدارة القانونية ملعرفة
ال�سبب الرئي�سي منه عدم �إجناز
املعامالت يف وقتها املحدد.

العقبات املوجودة يف هذه امل�شاريع.
وامل�رشوع هو عبارة عن العمل على نظام حتويل التوربينات
الغازية التي تعمل بنظام الدورة املفتوحة الى نظام الدورة
امل�شرتكة عن طريق �إ�ضافة توربينة بخارية بقدرة  250ميغاواط
وتوقع دخول امل�رشوع يف اخلدمة يف �أغ�سط�س املقبل ،حيث بلغت
ن�سبة الإجناز .%73

الراشد :اعتماد  30جمعية خيرية لهذا الشأن

«الشؤون» ترصد  6فرق لجمع
التبرعات الرمضانية
كتب �أحمد احلربي:
�شكلت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
 6فرق لر�صد جمع التربعات يف
امل����شروع ال�ساد�س ع�رش ل�شهر
رم�ضان املبارك املقبل ت�ضم يف
ع�ضويتها ممثلني م��ن وزارات
ال�ش�ؤون والداخلية واالوقاف وهيئة
القوى العاملة وبلدية الكويت،
م�شرية �إلى �أحد هذه الفرق خا�ص
مبتابعة م��ا ي��ث��ار ع��ل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي و�آخر لر�صد
املخالفات الواقعة داخل امل�ساجد
وثالث ل�ضبط املتجاوزين للقانون
يف هذا اجلانب يف االماكن العامة
�إل���ى ج��ان��ب املخت�صني بر�صد
الأك�����ش��اك وال�صناديق �أو منافذ
للجمع النقدي ،ف�ضال عن املخت�ص
بالت�أكد من وج��ود املرخ�ص لهم
يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة لهم يف
اجلمعيات.
ومن جانبها� ،أكدت مدير اجلمعيات
اخلريية واملربات بالوزارة هدى
الرا�شد ،اعتماد  30جمعية خريية
ترغب يف جمع التربعات خالل
امل����شروع ال�ساد�س ع�رش لل�شهر
الف�ضيل املقبل بح�سب النظم

• هدى الراشد

وال�رشوط املعتمدة لدى الوزارة،
م�شرية �إلى ال�ش�ؤون خاطبت وزارة
االوق��اف ب�أ�سماء هذه اجلمعيات
ال��ت��ي ت��رغ��ب بجمع التربعات
بامل�ساجد وتزويدهم بجدول توزيع
اجلمعيات اخلريية على م�ساجد
حمافظات الكويت وتعميم اجلدول
على جميع امل�ساجد م�صطحبة
�آليات و�ضوابط جمع التربعات.
وقالت الرا�شد� ،إن��ه مت خماطبة
اجلمعيات اخل�يري��ة بال�ضوابط
اخلا�صة مب�رشوع العام احلايل

اخل��ا���ص بجمع االم���وال م��ن �أهل
اخل��ي�ر ،وك��ذل��ك مت��ت خماطبة
وزارة الداخلية ب�ش�أن الك�شف
ع��ن احل��ال��ة اجلنائية للقائمني
على جمع التربعات خ�لال �شهر
رم�ضان ،مبينة �أنه جار الآن �إ�صدار
بطاقات تعريفية للقائمني على
جمع التربعات «الهويات اخلا�صة
باملناديب» على �أن تكون حمددة
املدة.
و�أ���ش��ارت الرا�شد �إل��ى �أن موظفي
الوزارة �سيقومون عقب نهاية �شهر
رم�ضان مبراجعة التقارير الواردة
من اجلمعيات ،والت�أكد من �صحة
البيانات ال��واردة بتلك التقارير
ومطابقتها م��ع ك�شوف احل�ساب
البنكية و�إع���داد تقرير لكل جهة
باملالحظات الناجتة عن عملية
املراجعة.
و�أو�ضحت �أن ال�ش�ؤون قد قامت
مبخاطبة اجل��م��ع��ي��ات اخلريية
لتزويدها برغبتها يف امل�شاركة
يف جمع التربعات خالل امل�رشوع
ال�ساد�س ع�رش ل�شهر رم�ضان ،2019
مبينة �أن عددا من اجلمعيات ردت
بالرغبة وفقا لل�ضوابط املو�ضوعة
من قبل الوزارة.

خالل محاضرة «قبل أن تبدأ العمل التطوعي»

العجيري :رؤية فريق «بصمة للنوايا الحسنة»
هي كويت جديدة نحو مجتمع أفضل

إخالء  14من البقاالت والمعارض والحضانات

«بلدية العاصمة» :تحرير  91مخالفة
وتوجيه  65إنذاراً وتنبيه ًا
ك�شفت �إدارة العالقات العامة يف بلدية
الكويت عن االجن��ازات التي حققها
فريق الطوارئ بفرع بلدية حمافظة
العا�صمة خالل �شهر مار�س املا�ضى
وال��ت��ي �أ���س��ف��رت ع��ن رف���ع و�إزال����ة
�575إعالنا.
ويف ه��ذا ال�صدد �أك��د رئي�س فريق
الطوارئ زيد العنزي ان املفت�شني
ق���د ق���ام���وا بتحرير 91خمالفة
وتوجيه  65انذارا وتنبيها ،م�ؤكد ًا
على �أن��ه مت اخالء  14من البقاالت
واملعار�ض واحل�ضانات.
و�أ����ض���اف ال���ع���ن���زي ب����أن���ه ق���د مت
حترير 7  خمالفات طبقا للقرار
الوزاري  206ل�سنة  2009باال�ضافة
�إلى حترير 22خمالفة نظافة طبق ًا
للقرار الوزاري  190ل�سنة ،2008

�إلى جانب حترير  12خمالفة للباعة
اجلائلني مب�شاركة اللجنة الرباعية.
�إجمايل
وتابع العنزي بالقول� إن
ال�شكاوى التي مت ا�ستقبالها والتعامل
معها م��ن خ�ل�ال اخل���ط ال�ساخن
« »1855555التابع لفريق الطوارئ
قد بلغت � 66شكوى.
ولفت العنزي� إلى �أن املفت�شني
ق���د ق���ام���وا بتوجيه � 11أنذارا
داخ�����ل ال���ع���ق���ار ط��ب��ق��ا ل��ل��ق��رار
الوزاري  206ل�سنة  2009و 13انذار
تعد على امالك الدولة طبق ًا للمر�سوم
بقانون  105ل�سنة  ،1980و 20تنبي
ه تعد على امالك الدولة طبقا لالئحة
الزراعة  172ل�سنة � 2007إلى جانب
توجيه  7ان��ذارات تطبيق ًا للمر�سوم
�ش�أن
بقانون  125ل�سنة  1992يف

حظر �سكن غري العائالت يف ال�سكن
اخل��ا���ص وال��ن��م��وذج��ي «ال��ع��زاب»
ف�����ض�لا ع���ن �إخ��ل��اء  6بقاالت8 ،
معار�ض طبقا للمادة  25من القرار
الوزاري  206ل�سنة .2009
و�أو�ضح العنزي ب�أنه قد مت توجيه14
تعهدا وفق الئحة املحالت العامة
واملقلقة للراحة �إلى جانب ترحيل
 50خمالفة �إلى مكتب مدير الفرع.
و�أ�شار �إلى انه قد مت التعامل مع 7
�شكاوى ل�سكن عزاب واتخاذ الإجراءات
القانونية بحقهم.
و ا ختتم ا لعنز ي ت�رص يحه قا ئال :
ب����أن املفت�شني ب��ال��ف��ري��ق قاموا
ب��رف��ع و�إزال��������ة 575  اع�ل�ان���ا من
ال�����ش��وارع وامل��ي��ادي��ن طبقا للقرار
الوزاري  172ل�سنة .2006

• املتحدثون في احملاضرة

كتب �ضاحي العلي:

• زيد العنزي

�أق��ام فريق ب�صمة للنوايا احل�سنة
التطوعي حما�رضة بعنوان «قبل ان
تبد�أ العمل التطوعي» دعا من خاللها
الفرق التطوعية التحلي مبيثاق
العمل التطوعي لتحقيق ر�ؤية كويت
جديدة نحو م�ستقبل �أف�ضل والتي
بني من خاللها ان الأهداف املرجوة
م��ن ه��ذه امل��ح��ا��ضرة ه��و التعرف
على مبادرة الكويت حلوكمة العمل
الإن�ساين وت�أهيل وتدريب الفرق على
العمل التطوعي الإن�ساين وتعزيز
خمتلف اجلوانب الإن�سانية الثقافية
الوطنية.
و�أو�ضح الفريق ان هذه املحا�رضة
ت ��أت��ي �ضمن حملة عمار ياكويت
كر�سالة لكافة الفرق التطوعية حتى
يتعرفوا على �أ�س�س دخ��ول الفرق
التطوعية ودور كل فريق تطوعي
�سواء كان كمجموعة �أو فرد لتو�صيل
ر�سالة الى كافة الفرق التطوعية من
خالل برنامج متكامل لعدة جهات
حكومية وفردية لتو�صيل املعنى

احلقيقي للفرق التطوعية والدور
التطوعي.
وب��دوره��ا قالت �سفرية النوايا
احل�سنة للمنظمة الرنويجية
للعدالة وال�سالم ورئي�سة ب�صمة
النوايا احل�سنة التطوعي خلود
العجريي �إن الب�صمة ر�ؤيتها هي
«كويت جديدة نحو جمتمع �أف�ضل»،
و�أهدافها هي التعرف على مبادرة
الكويت وحوكمة العمل الإن�ساين،
وتدريب وت�أهيل الفرق التطوعية
للعمل الإن�ساين ،وتعزيز اجلوانب
املختلفة الإن�سانية والثقافية
والوطنية.
وعن املحا�رضة �أو�ضحت «و�ضعنا
هذه املحا�رضة قبل �أن تبد�أ العمل
الإن�ساين لأن هناك الكثري من الفرق
تتكون ولكن ال ت�ستمر �أكرث من �شهر،
فلذلك و�ضعنا �أ�سا�سيات العمل
التطوعي مع اخالقيات العمل،
وحقيقة ال ت�ستطيع ان ت�ؤ�س�س �أي
منظمة �أو جمعية بدون هذه الفرق
ال�صغرية وال��ت��ي تعتمد عليها
املنظمات للو�صول الى الهدف.

من ناحيتها قالت� ،سفرية النوايا
احل�سنة للمنظمة الرنويجية للعدالة
وال�سالم ونائب مدير ب�صمة النوايا
احل�سنة التطوعي مني �أبو تلف،
�إن املحا�رضة تناولت التعريف
باملفاهيم التي تتعلق بالأعمال
التطوعية قبل ان ت��ب��د�أ العمل
التطوعي ،كتعريف العمل التطوعي
واملتطوع ودوافع التطوع واهمية
التطوع واحل�صيلة من التطوع،
م�ؤكدة �أن للتطوع دورا فعاال حيث
�إنه ينمي املجتمع والفرد ،الفتة
�إلى �أن العمل التطوعي عبارة عن
حوكمة وفيه قوانني و�أ�س�س نتبعها
ال�ستمرار وجناح العمل.
و�أ�ضافت «ه��ذه املحا�رضة لي�ست
نظرية فقط وامنا هناك جزء عملي،
وه��ذه امل��ادة هي ح�صيلة م�سرية
العمل التطوعي ،حيث يوجد يف
الكويت ما يقارب  120فرقة تطوعية
ولكن بدون معرفة �أ�شياء هامة مثل
معرفة حقوق وواجبات املتطوع
و�أخ�لاق��ي��ات و�سمات التطوع لأن
لذلك �آثاره ال�سلبية وااليجابية».

