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أصاب النظام اآللي بخلل وتسبب في عدم استقبال المعامالت

«القوى العاملة» :حريق برج التحرير
يشل الحركة في إدارة العاصمة
كتب �أحمد احلربي:
ك�شفت م�صادر مطلعة يف الهيئة العامة للقوى العاملة عن توقف العمل
يف �إدارة عمل حمافظة العا�صمة بالكامل ،وذلك بعدما �أ�صاب النظام
الآيل خلل فني �أدى الى وجود �شلل كامل يف االدارة ،ما ت�سبب يف عدم
ا�ستقبال �أي معاملة منذ بدء الدوام وحتى نهايته.
وبينت امل�صادر �أن ال�سبب الرئي�سي وراء تعطل النظام هو وجود حريق
يف مق�سم برج التحرير والذي يرتبط تلقائي ًا مع ادارة عمل العا�صمة
من حيث النظام الآيل لل�سريفرات ،الفت ًا الى ان اجلهات املعنية قامت

ب�إطفاء احلريق وتعمل على ا�صالح اخللل يف اقرب وقت ممكن ،و�إعادة
النظام للعمل جمدداً.
و�أكملت امل�صادر انه يف حال ت�أخر ت�صليح النظام ف�إن االمور �ستزداد
�سوء ًا يف ادارة عمل العا�صمة ،ال�سيما وانها تعد اكرب ادارة على
م�ستوى الدولة وعدد املراجعني ي�صل �إلى املئات يومياً ،مو�ضحة
ان مثل هذه امل�شاكل يجب ان حتل ب�أ�رسع وقت الن الت�أخري �سيعمل
على تراكم املراجعني واملعامالت يف �آن واحد ،ما �سينعك�س بال�سلب
على املوظفني الذين �سيت�ضاعف جهدهم من �أجل اجناز معامالت
املراجعني.

ننتظر نتائج التحقيق في حالة الوفاة

منها مجاالت النظافة العامة ومخالفات قمامة وطلب حاويات

المزيدي :وقف الطبيب المعالج للطفل الرشيدي
عن العمل ومنعه من السفر
كتب �صالح الدهام:

قالت رئي�س برنامج الأحمدي ل�صحة الفم والأ�سنان التابع الدارة طب
الأ�سنان بوزارة ال�صحة د.حبابة املزيدي :ال منلك الأ�سباب احلقيقية
لوفاة الطفل عبدالعزيز الر�شيدي يف �ضوء املعطيات احلالية  ،حيث
�إننا بانتظار نتائج التحقيق من اللجنة الفنية امل�شكلة يف الوزارة ،
وتقرير الطب ال�رشعي للوقوف على مالب�سات الوفاة ،و�ستتم حما�سبة
كل مق�رص اذا ثبت وجود �إهمال ,وذكرت املزيدي �أن الطبيب املعالج
للطفل موقوف عن العمل حاليا وممنوع من ال�سفر.
واو�ضحت �أن الإجراءات العالجية كانت ح�سب الربتوكوالت الفنية و
العالجية املتبعة ب�شكل يومي يف عيادات طب اال�سنان ومراكز �صحة
الفم ،علما ب�أن الطفل عبدالعزيز كان يخ�ضع للجل�سة الرابعة يف
العيادة ،وكان قد اعطي البنج املو�ضعي يف الزيارات ال�سابقة دون
حدوث �أي م�ضاعفات ،م�شرية �إلى �أن «البنج املو�ضعي» معتمد ويعطى
لآالف املر�ضى يوميا يف عيادات الأ�سنان.

• �صالة اال�ستقبال بال مراجعني

• د .حبابة املزيدي

«الحرس الوطني» :قرعة علنية

«البلدية» :الخط الساخن استقبل
 729شكوى خالل يوليو

,,

• الكندري:
تطوير الخدمة
واالرتقاء
بها تنفيذاً
لتوجيهات
اإلدارة العليا

الختيار دفعة «رقباء أوائل» جديدة
كتب حم�سن الهيلم:

�أعلنت الرئا�سة العامة للحر�س
الوطني عن �إج��راء قرعة علنية
اليوم الختيار دفعة جديدة من
�ضباط ال�صف «رقباء �أوائل»؟.
و�أكد رئي�س جلنة القبول العقيد
يو�سف هليل �أن احلر�س الوطني
وتنفيذ ًا لتوجيهات قيادته العليا
ممثلة يف �سمو ال�شيخ �سامل
العلي ال�صباح رئي�س احلر�س

الوطني ال�شيخ م�شعل الأحمد
نائب رئي�س احلر�س الوطني،
ومبتابعة الوكيل الفريق الركن
م .ها�شم الرفاعي  ،يعمل وفق
نهج ال�شفافية وامل�صداقية يف
جميع �إجراءات القبول  ،ل�ضمان
حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني
ال�شباب الكويتي ،وفقا لبنود
وثيقة الأه���داف اال�سرتاتيجية
« 2020الأمن �أوال».
و�أو���ض��ح �أن ال��ق��رع��ة العلنية

ميكن متابعتها مبا�رشة بح�ساب
احل��ر���س الوطني ع�بر برنامج
ان�ستغرام « ، »kng-kwيف متام
ال�ساعة الثانية ع�رشة ظهرا
 ،متمنيا ملن يحالفهم احلظ
التوفيق يف حتقيق �أهدافهم بنيل
�رشف الدفاع عن ت��راب الوطن
جنبا �إلى جنب مع �إخوانهم يف
احلر�س الوطني وزمالء ال�سالح
باجلي�ش وال����شرط��ة والإدارة
العامة للإطفاء.

«الكهرباء» :أعمال صيانة
في منطقة الجليعة حتى الخميس
كتب فار�س عبدالرحمن:
�أعلنت وزارة الكهرباء وامل��اء عن قيامها ب�أعمال
�صيانة يف ال�شبكة الكهربائية وحم��والت الكهرباء
مبنطقة اجلليعة ،وت�ستمر الأعمال حتى اخلمي�س
املقبل م�شرية الى ان ذلك �سيرتتب عليه انقطاع التيار
الكهربائي عن املنطقة ملدة � 3ساعات �أي من ال�ساعة
اخلام�سة �صباح ًا وحتى ال�ساعة الثامنة �صباح ًا.
ولفتت ال���وزارة ان ه��ذه الأع��م��ال ت�أتي يف االطار
الطبيعي و�ضمن ال�صيانات الدورية التي ت�شهدها

كافة مناطق الكويت ،م�ؤكدة انها �ستقوم خالل
الفرتة املقبلة بواجبها يف اطار تفادي االنقطاعات
املفاجئة التي ت�أتي ب�سبب ال�ضغط الزائد على
ال�شبكات الكهربائية.
واو�ضحت الوزارة انها �ستتابع �أعمال ال�صيانة يف
خمتلف مناطق الكويت و�ستتم موافاة املواطنني
باملكان والزمان الذي �سيتم بهما االعمال ،متمنية
من اجلميع التوا�صل مع ال���وزارة ب�شكل مبا�رش
يف حال وجود �أي اعطال يف ال�شبكات واملحطات
الكهربائية.

• بعض األماكن بحاجة إلى املزيد من احلاويات

�أو�ضح التقرير الذي �أعدته بلدية
الكويت ب�أن عدد ال�شكاوى التي
مت ا�ستقبالها عرب اخلط ال�ساخن
« »139لق�سم الطوارئ التابع
لإدارة اخلدمات العامة وحتويلها
�إلى �أفرع البلدية باملحافظات
خالل �شهر يوليو املا�ضي قد
بلغت� 729شكوى �شملت جماالت
النظافة العامة «�شكاوى وجود
خملفات قمامة ،طلب حاويات
نظافة  ،وج���ود قمامة �أث��اث
م�ستعمل� ،أ�شجار �أمام املنازل
وال�����س��اح��ات� ،شكاوى �سقوط
«�أ�شجار ،حديد� ،إطارات� ،سقوط
عامود �إن���ارة ،كثبان رملية،
�صخر� ،صلبوخ» و�شكاوى رمي
دف��ان و�أنقا�ض تعيق الطريق
و���ش��ك��اوى ���س��ي��ارات ،ق���وارب،
�شاليهات مهملة ،و�شكاوى
باعة متجولني ،ممار�سة حرفة
م��ت��ج��وال ،ب��ي��ع م���واد غذائية
وخالفه� ،شكاوى حيوانات نافقة
و�شكاوى �إعالنات ع�شوائية يف

ال�شوارع وامليادين العامة ت�شوه
املنظر اجلمايل وحتجب الر�ؤية
ف�ض ً
ال ع��ن ت��زوي��د املواطنني
ب�أرقام البلدية املختلفة.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أو����ض���ح مراقب
النقليات وال��ط��وارئ ب����إدارة
اخل��دم��ات العامة عبدال�سالم
الكندري �أن �أعلى معدل لل�شكاوى
التي مت ا�ستقبالها من اجلمهور
كان يف حمافظة الفروانية حيث
بلغ عددها � 172شكوى تلتها
حمافظة الأحمدي � 152شكوى،
الفتا �إل��ى �أن حمافظة اجلهراء
ج��اءت يف املرتبة الثالثة من
ح��ي��ث ع���دد ال�����ش��ك��اوى والتي
بلغت� 147شكوى فيما جاءت
حمافظة العا�صمة يف املرتبة
الرابعة من حيث عدد ال�شكاوى
حيث تلقت � 94شكوى وجاءت
حم��اف��ظ��ة ح���ويل يف املرتبة
اخلام�سة حيث بلغ عدد ال�شكاوى
� 89شكوى تلتها حمافظة مبارك
الكبري يف املرتبة ال�ساد�سة من

حيث عدد ال�شكاوى والتي بلغت
� 75شكوى.
و�أ���ض��اف الكندري ب���أن جميع
ال�شكاوى التي يتم ا�ستقبالها
ع�بر اخل��ط ال�ساخن م��ن ق�سم
الطوارئ التابع لإدارة اخلدمات
يتم �إدخالها يف جهاز احلا�سب
الآيل ويتم متابعتها م��ن قبل
م��وظ��ف��ي اخل���ط ال�����س��اخ��ن بعد
توجيهها �إلى جهات االخت�صا�ص
يف البلدية طبقا للمحافظات.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن تطوير خدمة
اخل����ط ال�����س��اخ��ن واالرت���ق���اء
بجودة خدماته م�ستمرة تنفيذ ًا
لتوجيهات الإدارة العليا يف
البلدية من �أجل خدمة اجلمهور
والتوا�صل معهم ليكون كل فرد يف
املجتمع �رشيك ًا يف احلفاظ على
بلدنا ملنع �أي مظاهر �سلبية.
وب�ين ب���أن املوظفني يف اخلط
ال�ساخن ال يكتفون بتحويل
ال�شكاوى للجهات املعنية ب�أفرع
البلدية باملحافظات بل يقومون

رصف طريق الوفرة بالطبقة الثانية

«الطرق» تواصل فرش األسفلت
في عدد من المناطق
كتب �أحمد يون�س:

• جانب من فر�ش الطرق بالأ�سفلت

وا�صلت الهيئة العامة للطرق والنقل
الربي� ،أعمال ر�ش ا�سفلت �سائل قبل
فر�ش اال�سفلت على ج�رس كيلو 20
مبدينة �صباح االحمد ال�سكنية،
�ضمن �أعمال العقد هـ ط . 238
كما ا�ستكملت الهيئة ،بوا�سطة
�إدارة الطرق ال�رسيعة� ،أعمال فر�ش
ا�سفلت الطبقة الثانية عند كيلو 10
طريق الوفرة.
وتتوا�صل �أعمل فر�ش اال�سفلت على
عدد من طرق الكويت ،وامل�شاريع
القائمة ،وفق خطة ممنهجة تهدف
�إلى حتقيق �إجن��از كلي للم�شاريع
وك��ذل��ك �إ���ص�لاح ال��ط��رق يف وقت
واحد ،ووفق ًا خلطة م�سبقة ت�رشف
عليها وزارة الأ�شغال العامة.
وت�أتي تلك الأع��م��ال �ضمن �أعمال
تطوير طرق وج�سور وجماري �أمطار
الكويت ،بهدف ت�سهيل احلركة
املرورية وتقليل احل��وادث ،ورفع
م�ستوى الأمن وال�سالمة يف عدد من
الطرق ال�رسيعة احليوية.

• �أثناء ر�صف الطريق بالطبقة الثانية

مبتابعتها حتى يتم الت�أكد من
الإج����راءات التي مت اتخاذها
من �أج��ل التوا�صل مع ال�شاكي
و�إطالعه على تلك الإجراءات.
وتطرق قائال ب�أن خدمة اخلط
ال�ساخن حلقة الو�صل بني جهاز
البلدية واجلمهور وم�ساعدتهم
يف ك��اف��ة امل��ج��االت ال��ت��ي تقع
�ضمن اخت�صا�صاتهم .
واختتم الكندري ت�رصيحه قائال
ب ��أن��ه يف ح��ال وج��ود احل��االت
الطارئة يف خمتلف املحافظات
التي ت�ستوجب احل��ل الفوري
ف�إنه يتم حتريك �آليات ومعدات
وع��م��ال الإدارة للعمل على
حلها فور ًا من �أجل تقدمي �أف�ضل
اخلدمات ب�أق�صى �رسعة ممكنة،
�إلى جانب التعاون مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف حالة
وجود �أي طارئ من خالل دعمهم
ب�آليات وعمال البلدية والعمل
ب��روح الفريق الواحد من �أجل
حتقيق امل�صلحة العامة .

