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«األشغال» :فرض دينار رسوم ًا

على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر
كتب �أحمد يون�س:

�أعلنت وزير الأ�شغال العامة وزير
الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان د.جنان
بو�شهري عن �صدور قرار من جمل�س
�إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل
ال�ب�ري بفر�ض ر���س��وم ع��ب��ور على
ال�شاحنات امل�ستخدمة جل�رس جابر
الأحمد وو�صلة الدوحة بقيمة دينار
واح��د لكل طن من ال��وزن ال�شامل
ابتداء من  16يوليو املقبل.
وق��ال��ت د .ب��و���ش��ه��ري يف بيان
�صحايف ،ان الهيئة العامة للطرق
و�ضعت �ضوابط ال�ستخدام ال�شاحنات
جل�رس ال�شيخ جابر الأحمد وذلك
بهدف احلفاظ على �سالمته و�سالمة
املواطنني ،الفتة الى �أن الإيرادات
املتوقعة �ست�ستخدم لتغطية جزء
من تكلفة �أعمال ال�صيانة والت�شغيل

• جنان بوشهري

وتنفيذ برامج الفح�ص والإ��شراف
الدورية.
و�أ�شارت الى �أن عملية الوزن ودفع
الر�سوم �ستتم يف حمطات �أوزان

ال�شاحنات قبل الدخول الى ج�رس
ال�شيخ جابر الأحمد وو�صلة الدوحة
وذل��ك ل�ضمان ا�ستمرارية احلركة
وع��دم تكد�س ال�شاحنات ،الفتة
يف الوقت ذاته الى �أن ال�شاحنات
غري الراغبة يف دفع ر�سوم العبور
ب�إمكانها ا�ستخدام الطريق رقم 80
ثم طريق  801للو�صول الى املنطقة
ال�شمالية.
وتوجهت وزير الأ�شغال د .بو�شهري
بال�شكر ال��ى نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ووزي��ر الداخلية ال�شيخ
خ��ال��د اجل����راح وال��ق��ي��ادي�ين يف
ال���وزارة والإدارة العامة للمرور
على تعاونهم امل�ستمر يف تنظيم
حركة املركبات وال�سري على ج�رس
ال�شيخ جابر الأحمد وو�صلة الدوحة
وتوفري الدوريات الالزمة ل�ضمان
�سالمة م�ستخدميه.

المكيفات لم تتعطل في الفحيحيل

«الكهرباء» :الوزير اعتمد تسكين الشواغر
في «شؤون المستهلكين»
كتب فار�س عبدالرحمن:
اعتمد وزير الكهرباء واملاء ووزير النفط الدكتور خالد
الفا�ضل ت�سكني �شواغر مكاتب �ش�ؤون امل�ستهلكني التي
طال انتظارها منذ �سنوات بعد االع�لان عنها وتقدمي
املر�شحني لتلك امل�سميات.
و�أ�ضاف امل�صدر ب�أن هذا القرار �سوف يتم تعميمه .وت�أتي
هذه اخلطوة بعد �أن طلب الوزير بت�سكني جميع ال�شواغر
قبل �شهر يوليو احلايل حتى تتمكن جميع االدارات من
االجناز يف العمل وكذلك الت�سهيل يف اخلدمات العامة
لعموم امل�ستهلكني.
و�أفاد امل�صدر ب�أن الر�ؤية والآلية التي و�ضعها الوزير
ت�ضع النقاط على احلروف بعدما كانت يف ال�سنوات
ال�سابقة مليئة بالفراغ والتي كانت عبئا على الوزارة
يف املالحظات التي تذكر يف تقرير ديوان املحا�سبة
باملطالبة بت�سكني ال�شواغر واالبتعاد عن جوانب

التكليف والندب لطرق حما�سبة امل�س�ؤولني املق�رصين
بذلك.
من ناحية �أخرى نفت وزارة الكهرباء واملاء ما يثار
يف مواقع التوا�صل االجتماعي حول تعطل املكيفات يف
مكتب �ش�ؤون امل�ستهلكني يف منطقة الفحيحيل م�ؤكدة
انه غري �صحيح وطالبت بتحري الدقة يف نقل االهبار
واحل�صول عليها من م�صدرها الرئي�سي بالوزارة.
و�أ�شارت �إلى انه مت تفقد املكتب بعدها وكانت درجة
احل��رارة داخ��ل املكتب ت�تراوح مابني  25-23درجة
�سيليزية ما يعترب درجه طبيعية.
من جانب �آخر ،ذكرت الوزارة انه حدث انقطاع للتيار
الكهربائي يف منطقة بيان ق � 13ش  ،13وح�صل انقطاع
اخر يف منطقة �سلوى ومت اعادة التيار مرة �أخرى.
ولفتت الى انهح�صلانقطاع جزئي للتيار الكهربائي يف
حمطة مبنطقة قرطبه قطعه  4ومت عمل الالزم من قبل
فرق الطوارئ لإعادة التيار.

«المهندسين» تدعو الستخدام األنظمة الذكية
في المرافق الحكومية لترشيد االستهالك
كتب �ضاحي العلي:
دع����ت ج��م��ع��ي��ة املهند�سني
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين الى
التعاون مع اجلهات املعنية
للتغلب على ال�صعاب التي
تواجهها اجلهات احلكومية التي
تعمل بكل طاقاتها للتخفيف من
�آثار موجة احلر ال�شديدة التي
تتعر�ض لها البالد ،الفتة الى
�أن جتاوز الأحمال الكهربائية
� 14أل��ف ميغاواط �أم��ر يحتاج
منا الى تفعيل و�سائل الرت�شيد
ملواجهة هذا اال�ستهالك الكبري
يف التيار الكهربائي.
وق����ال �أم��ي�ن ��س�ر اجلمعية
فهد العتيبي :ندعو اخواننا
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين الى
التقيد بتعليمات الرت�شيد
لوزارة الكهرباء واملاء ،كما
�أننا ندعو امل�ؤ�س�سات احلكومية
ال��ى التعاون من خ�لال تنفيذ

فهد العتيبي

ه��ذه التعليمات والتقليل من
هدر التيار الكهربائي ،الفتا
ال��ى �أن عمليات الرت�شيد يف
الكهرباء واملاء اثبتت فاعليتها
خالل ال�سنوات املا�ضية.
و�أو���ض��ح :علينا �ضبط �أجهزة
التكييف على  25درجة واطفاء

الأ�ضواء التي الحاجة لها �أو عند
اخلروج من املرافق واملن�ش�آت
امل�ستخدمة ،م�ؤكدا �رضورة �أن
ي�شارك القائمني على املدار�س
وامل�ساجد واملرافق احلكومية
الأخ����رى �أي�����ض � ًا يف احل���د من
ا�ستهالك الكهرباء واملاء.
و�أ�شار العتيبي �إلى �أنه بات من
ال�رضوري جدا تطوير �أنظمة
ا�ستهالك الكهرباء واملاء من
خالل ا�ستخدام الأنظمة الذكية
التي دعت لها اجلمعية وقامت
بتجربتها يف بع�ض امل�ساجد
قبل �سنتني و�أث��ب��ت��ت كفاءة
عالية ،معربا عن الأم��ل يف
اتخاذ وزارة التجارة وهيئة
ال�صناعة مزيدا من االجراءات
لو�ضع م��وا���ص��ف��ات قيا�سية
ج��دي��دة ت�ساهم يف تر�سيخ
مفاهيم الأن��ظ��م��ة الذكية يف
مرافق ال��دول��ة ويف املناطق
ال�سكنية على حد �سواء.
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«القوى العاملة» توقف  100ملف مشروعات

صغيرة وتضع عليها رموز
كتب �أحمد احلربي:
ب��ع��د اك��ت�����ش��اف اع����داد م��ه��ول��ة من
امل��خ��ال��ف��ات وال��ع��م��ال��ة ال�سائبة
واملن�ش�آت الوهمية ،تتجه الهيئة
العامة القوى العاملة نحو ت�شديد
رقابتها على �أ���ص��ح��اب امل�شارع
ال�صغرية واملتو�سطة من خالل و�ضع
واتخاذ اج��راءات �صارمة للت�صدي
لعملية االجت��ار بالب�رش وحماربة
جتار االقامات ،وذلك بعد وقف 100
ملف ل�رشكات وم�ؤ�سات وو�ضع رموز
عليهم.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ك�شفت م�صادر
يف الهيئة ،ان ادارة تفتي�ش العمل
ر�صدت خمالفات جمة لقانون العمل
االه��ل��ي متثلت يف اكت�شاف �أع��داد
خيالية من العمالة امل�سجلة على
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
واخ���رى مرتبطة مبكاتب وهمية
وم�ؤ�س�سات مغلقة ،مو�ضحة انه
متخ�ض ع��ن اجل���والت التفتي�شية
للفرق املوكل اليهم التفتي�ش على
املحال واملكاتب واملواقع �ضمن
اجراءات �ضبط �سوق العمل ،ت�سجيل
الكثري من املخالفات التي تندرج
حتت ملف امل�شاريع ال�صغرية.
وبينت امل�صادر �أن جتار االقامات
ت�سللوا الى «امل�شاريع ال�صغرية»
بعد اج��راءات ال��ردع التي اتخذتها
الهيئة �ضدهم ،وذل��ك لال�ستفادة
من املزايا املقدمة ال�صحاب هذه
امل�شاريع ال�سميا ب��وج��ود ميزة
فتح ت�صاريح العمل م��ن اخل��ارج
امل��و���ض��وع��ة �ضمن اط���ار �سيا�سة
الدولة يف حتفيز وت�شجيع ال�شباب
على العمل يف القطاع اخلا�ص.
و�أكملت امل�صادر� :أن ادارة تفتي�ش

• ضبط عدد من العمالة السائبة

ال��ع��م��ل ت��ق��وم ح��ال��ي��ا ب��ج��والت
تفتي�شية مفاجئة على االماكن التي
ت�ستغلها العمالة ال�سائبة حيث
لعبت اللجنة الثالثية امل�شرتكة
دورا فعاال للت�صدي لهذة العمالة
وذل��ك عن طريق و�ضع رم��وز على
جميع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التي
تقوم با�ستقدام العمالة وتركها يف
ال�شوارع ،الفتة الى �أن ادارة تقتي�ش
قامت برفع م��ذك��رات ال��ى قيادات
الهيئة ب�ش�أن االط�ل�اع على تلك

خالل أعمال مجلس االتحاد المنعقد بجنيف

إشادات دولية بقطاع االتصاالت الكويتي :رائد ومتميز
�أ�شاد املدير العام لالحتاد الدويل
لالت�صاالت هولني زاو ،ب�أداء وفد
الكويت امل�شارك يف �أعمال جمل�س
االحت���اد املنعقد حاليا مبقر
االحتاد بجنيف.
وثمن زاو يف جل�سة خا�صة �أم�س
ملجل�س االحت���اد ال�ستعرا�ض
ان�شطة قطاع االت�صاالت الكويتي
الربامج وامل�رشوعات التي تقوم
بها الكويت لتحويل البالد الى
مركز اقليمي وعاملي متطور يف
قطاع االت�صاالت واملعلومات،
م���ؤك��دا ان االحت����اد �سيوا�صل
ت��ع��اون��ه ال��وث��ي��ق م��ع الكويت
لتحقيق اهدافها.
م��ن جهته اع��ت�بر م��دي��ر االحت��اد
ال����دويل ل�لات�����ص��االت االقليمي
للمنطقة العربية ابراهيم حداد
ان الكويت هي �أح��د �أق��دم الدول
االع�ضاء باالحتاد وه��ذا يعك�س
دور الكويت املتميز يف اث��راء
املناق�شات داخل املجل�س.
وا���ض��اف ان ال��ك��وي��ت رائ���دة يف
جماالت االت�صاالت اذ انها من اوائل
الدول العربية يف �إطالق خدمات
الهواتف النقالة ومن اوائل دول
العامل التي اجتهت �إلى با�ستخدام
اجل��ي��ل اخل��ام�����س م���ن �شبكات
ال��ه��وات��ف املحمولة واملعرفة
اخت�صارا با�سم «جي .»5

• سالم األذينة وجمال الغنيم أمام مجلس االحتاد الدولي لالتصاالت

بدوره �أكد رئي�س هيئة االت�صاالت
العامة وتقنية املعلومات �سامل
االذي��ن��ة� ،إدراك حكومة الكويت
اهمية قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف تعزيز املجاالت
التنموية �سواء االقت�صادية او
التجارية واالجتماعية.

نرفض هذه التصرفات ونؤيد اإلجراءات المتخذة ضدهم

كتب �ضاحي العلي:
�أكد رئي�س احتاد ال�صيادين ظاهر
ال�صويان� ،أن االحت���اد م��ن �أكرث
اجلهات حر�صا على بحر الكويت
وم��وارده الطبيعية ،واحد م�صادر
االم��ن الغذائي للم�ستهلك وم�صدر
رزق جموع ال�صيادين.
و���ش��دد على �أن احت��اد ال�صيادين
ملتزم باملر�سوم االمريي 46/1980
وبالقوانني وال��ق��رارات ال�صادرة
من الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة
والرثوة ال�سمكية واجلهات املعنية
االخرى ،وكثريا ما طالب بالرقابه
وت�شديد العقوبة على املخالفني
واملتجاوزين اثناء ف�ترات احلظر

حفاظا على ال�ثروة ال�سمكية كما
�أن االحت���اد م��ن ا�شد املعار�ضني
للمخالفني ب�سبب ال�صيد اجلائر،
مو�ضحا �أن �أغلب املخالفني لي�س
لديهم رخ�ص �صيد وغري منت�سبني
لالحتاد وميار�سون ال�صيد بطرق
غ�ير قانونية ،والبع�ض ين�سب
املخالفات والتجاوزات التى حتدث
م��ن ه����ؤالء الأ�شخا�ص لل�صيادين
ويف احلقيقة هم ال ميتون لالحتاد
وال لل�صيادين ب��أي �صلة ،م�ضيف ًا
لي�س كل قارب يف البحر هو ل�صياد
م��رخ�����ص ،ون��ت��م��ن��ى م��ن اجلهات
املعنية و�ضع حد لهذه الأمور التي
ت�سيء لل�صيادين رغم �أن ال�صيادين
بريئون منها.

التنمية امل�ستدامة وحتقيق الأهداف
املن�شودة.
و�أ���ض��اف ال�صويان �أن��ه بناء على
تعليمات جمل�س الوزراء وتو�صياته
لهيئة الزراعة واجلهات املعنية
ب�رسعة اتخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة ملعاجلة �أو�ضاع ال�صيادين
املخالفني م�ستغلي ال�شاليهات
مبنطقة الدوحة يف �أعمال ال�صيد يف
جون الكويت واملخالفة للقانون
 42ل�سنة  2014ب�����ش ��أن حماية
البيئة ،م�ؤكد ًا ان االحتاد ي�ؤيد ما
يتخذ من �إج��راءات �ضد املخالفني
واملتجاوزين على ثروتنا ال�سمكية
ب��ط��رق غ�ير م����شروع��ة وخمالفة
للقانون.

كتب �أحمد يون�س:

ظاهر الصويان

«نزاهة» :التجربة الكويتية في مكافحة الفساد ...متميزة
�أكد رئي�س الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد «نزاهة» امل�ست�شار
عبدالرحمن النم�ش ،متيز التجربة الكويتية يف جمال مكافحة
الف�ساد ودعم النزاهة.
وقال يف اجلل�سة االفتتاحية للمنتدى االفريقي �أم�س ،ان التجربة
الكويتية تكللت اخريا ب�إطالق �سمو �أمري البالد اال�سرتاتيجية
الوطنية ال�شاملة للنزاهة وال�شفافية ملكافحة الف�ساد وذلك اثناء
فعاليات م�ؤمتر الكويت الدويل الأول ملكافحة الف�ساد يف �أوائل
يناير من العام احلايل.

وا�ضاف ان التجربة الكويتية تت�ضمن «لأول مرة» �أحكاما واجراءات
متفردة ب�ش�أن الك�شف عن الذمة املالية للأ�شخا�ص ال�سيا�سيني
والتنفيذيني الأكرث عر�ضة ملخاطر وم�سببات الف�ساد وكذا ت�ضمنها
لأحكام الك�شف عن جرمية الك�سب غري امل�رشوع.
ولفت النم�ش يف الوقت ذاته الى «�آفة الف�ساد» بكل �صورها تعد
واح��دة من اخطر املعوقات التي حتول دون حتقيق التنمية
لل�شعوب مو�ضحا �أن م�رص وعت خلطورة الف�ساد واثاره ال�سلبية
البالغة على كل جهود التنمية.

ولفت الى اجلهود احلثيثة التي
تبذلها الكويت لتطوير هذا القطاع
احليوي مثل م�رشوع اال�سرتاتيجية
الوطنية للأمن ال�سيرباين وم�رشوع
املمر الإقليمي والعمل على جعل
الكويت مركزا عامليا للبيانات
واملحتوى العاملي.

وذك��ر ان تفعيل �شبكات اجليل
اخلام�س للهواتف املحمولة ي�أتي
ا�ستكماال مل�سرية البالد يف مواكبة
ال��ت��ط��ورات العاملية يف جمال
االت�صاالت بناء على توجيهات
ودعم �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخ جابر املبارك.

«المواصالت» 30 :يونيو
قطع الخدمة عن الهواتف
المتخلفة عن السداد

«الصيادين» :أغلب المخالفين لقرارات الصيد
ال يمتون لالتحاد بصلة
وق���ال ال�صويان ان االحت���اد �ضد
املخالفني وم��ع االج����راءات التي
يتخذها جمل�س ال��وزراء واجلهات
املعنية وهو غري م�س�ؤول عن �أي
خمالفات �أو جت��اوزات حت��دث من
البع�ض وال��ت��ي تكون �أغلبها من
بع�ض ق��وارب الهواة والنزهة غري
املرخ�صة لل�صيد ،م�شريا الى ان
ال�صياد املخالف يعترب ت�رصف
ف���ردي واالح����اد يرف�ض مثل هذه
الت�رصفات الفردية متاما� ،آمال من
جميع ال�صيادين �أ�صحاب رخ�ص
ال�صيد املنظم احلفاظ على البيئة
البحرية ،والعمل على ا�ستدامة
ال�ث�روة ال�سمكية وال��ت��ع��اون مع
اجلهات املعنية ،ما ي�صب يف اجتاه

امللفات والتي �أ�صبح �أعدادها يتزايد
وب�شكل غريب.
و�أك����دت امل�����ص��ادر ح��ر���ص الهيئة
على الف�صل بني ا�صحاب امل�شارع
ال�صغرية واملتو�سطة احلقيقيني
وغريهم الوهميني حتى يقع لها
الظلم على اجل��اد والفعال منهم،
م�شرية الى ان القياديني يتطلعون
الى و�ضع عقوبات وغرامات مالية
على كل من ي�ستغل هذا امللف لعملية
االجتار بالب�رش ل�ضبط �سوق العمل

واحلفاظ على �سمعة الكويت.
و�أ�شارت الى جدية قياديي الهيئة
التخاذ كافة التدابري واالجراءات
ح��ي��ال ه���ذا امل��و���ض��وع ،وو�ضع
خطة حمكمة للق�ضاء عليهم �سيتم
تنفيذها خالل االيام املقبلة والتي
من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف معاجلة
هذه امل�شكلة الهامة من خالل ردع
�ضعاف النفو�س من جتار االقامات
الذين يحتالون على القانون عن
طريق هذا امللف.

و�أ�شاد بت�ضافر وتكامل كل اجلهود الوطنية واالقليمية الدولية
«على حد �سواء» ملكافحة الف�ساد والوقاية منه ومبا يج�سد معنى
امل�س�ؤولية امل�شرتكة بني اجلميع اف��رادا وحكومات ومنظمات
جمتمع مدين ومنظمات دولية.
واكد ان ت�ضافر جهود الدول يف هذا الإطار �سيعني الدول على
بلوغ اهدافها الرامية لتجفيف منابع الف�ساد وحما�رضة ا�سبابه
كما �سيكون له عظيم االثر يف خلق جيل جديد حم�صن �ضد م�سببات
الف�ساد وقادر على نبذه والتغلب عليه.

نا�شدت وزارة املوا�صالت امل�شرتكني باملبادرة �إلى �سداد
ما عليهم من م�ستحقات مالية مرتتبة على اخلدمة الهاتفية،
حيث �سيتم تنفيذ نظام القطع الآيل املربمج ل�شهر يونيو
احلايل وفقا للإجراء املتبع حيث تبد�أ ال��وزارة ب�إر�سال
الر�سالة التحذيرية الأولى يوم الأحد املوافق ال�ساد�س ع�رش
من ال�شهر احلايل� ،ستعقبها ر�سالة حتذيرية ثانية يتم بثها
�إلى �أرقام الهواتف �صاحبة العالقة يف الثالثة الع�رشين من
ال�شهر نف�سه.
و�أو�ضحت الوزارة �أنه وبعد بث الر�سالة التحذيرية الثانية
�ستبادر يوم الأحد املوافق  30من �شهر يونيو بقطع اخلدمة
عن الهواتف املتخلف �أ�صحابها عن ال�سداد .م�شرية الى
بناء عليه يقوم احلا�سب الآيل
ان ال�سقف امل��ايل ال��ذي
ً
ب ��إدراج الرقم الهاتفي �إلى قائمة القطع املربمج هو 50
دينار للهواتف املنزلية ،و 100دينار بالن�سبة للهواتف
التجارية ،علم ًا ب�أن الهواتف التي مت �سلف ًا االتفاق على
تق�سيط مبالغها امل�ستحقة �ستقطع اخلدمة عنها �آلي ًا مبا�رشة
عند الت�أخر عن ت�سديد الق�سط ال�شهري امل�ستحق ،كما �سيتم
قطع اخلدمة الهاتفية عن املت�أخرين عن �سداد اال�شرتاكات
ال�سنوية ملدة « »6ا�شهر فاكرث لفئة منازل وجتاري للغري
كويتي وجتاري بالن�سبة للكويتيني وذلك مع كل عملية قطع
�شهري.
و�أثنت املوا�صالت على تعاون امل�شرتكني خالل الأ�شهر
املا�ضية كما حثتهم على �رضورة االلتزام بت�سديد املبالغ
املالية امل�ستحقة للوزارة ل�ضمان ا�ستمرار اخلدمة الهاتفية
على الوجه الأمثل ولتفادي �إدراج �أرقامهم �ضمن برنامج القطع
الأيل ،منوهة �إلى �إمكانية ت�سديد امل�شرتكني لفواتريهم عرب
موقع الوزارة.

