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العازمي: مكتب فني متخصص للبلدي يضم مستشارين ومهندسين وقانونيين التخاذ القرارات
دع���ا رئيس املجل���س البلدي زيد 
العازمي اجلهات املعنية في الدولة الى 
تنفيذ املشاريع التنموية املختلفة التي 

اقرها املجلس في السابق.
وقال العازم���ي ان تعاون وزارات 
ومؤسسات الدولة املختلفة مع املجلس 
البلدي من شأنه الدفع باملشاريع ابتداء 
من اقتراحها ومرورا بدراستها واقرارها 

ووصوال الى تنفيذها وتطبيقها.
واشاد بتعاون وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
الع���ام للبلدية م.احمد  صفر واملدير 
الصبيح، موضح���ا ان تعاون اجلهاز 

التنفيذي للبلدية واملجلس البلدي اسفر 
عن اقرار اكثر من 800 معاملة.

ودع���ا العازمي الوزير د.صفر الى 
تفعيل الرقابة على الشركات املرتبطة 
بعق���ود النظافة لالرتقاء مبس���توى 
النظافة في جميع املناطق والتخلص 
من النفايات بجميع اش���كالها بطرق 

حديثة.
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة 
على هذه الشركات وصوال الى تغليظ 
اجلزاءات على الشركات املخالفة والغاء 
عقودها بشكل سريع في حال اخاللها 

بالعقود واستبدالها بشركات اخرى.

وتطرق العازمي الى موضوع ازالة 
مظالت السيارات امام املنازل، مطالبا 
بعدم ازالتها الى حني ايجاد الئحة منظمة 

لها حتى ال تخالف القوانني.
وحول اولويات عمل املجلس البلدي 
قال العازمي انه���ا عديدة منها توفير 
االراضي الصاحلة للرعاية الس���كنية 
لتساهم في حل قضية االسكان وتقليص 
الرعاية واقرار  املنتظرين لهذه  اعداد 
مش���اريع تنموية جديدة تساهم في 
حتقيق رغبة صاحب الس���مو االمير 
بش���أن حتويل البالد الى مركز مالي 

وجتاري.

واكد اهمية ال���دور التنموي الذي 
يلعبه املجلس البلدي في هذا الشأن، 
مشيرا الى االختصاصات التي منحها 

القانون للمجلس.
واوضح انه بحسب االختصاصات 
فإن املجلس البلدي يقرر املشروعات 
ومواقعها في شؤون العمران وجتميل 
املدن واجل���زر والطرق والش���وارع 
وامليادين واحلدائق والتشجير ووضع 
النظم اخلاصة باالعالنات وكل ما يؤدى 
الى جتميل املدينة وانش���اء االسواق 

ووضع املخططات الهيكلية.
وقال ان مساهمة املجلس البلدي في 

اقرار املشاريع التي تساهم في حتويل 
الكويت الى مركز مالي واقتصادي تنبع 
من اعتباره واحدا من اهم اركان عناصر 
حتقيق السياسات العامة للبلدية عبر 
رس���مه للسياس���ات ووضع اخلطط 
وتقرير املشروعات في كل ما يتعلق 
مبهام ومجاالت نشاط البلدية العمراني 

والبيئي والصحي وغيره.
واشار الى اولويات اخرى كقضية 
التل���وث البيئ���ي املتعلق���ة باملنطقة 
اجلنوبية احملاذي���ة للمصانع ومنها 
منطقة ام الهيمان واس���تغالل املواقع 
التي اقرها املجلس البلدي كمدن للعمالة 

والعزاب اضاف���ة الى اجراء تعديالت 
على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 
بحيث متنح صالحيات كبرى لعضو 
املجلس وحتيطه بطاقم اداري مكون من 
10 افراد بدال من خمسة بهدف معاونته 

على دراسة املشاريع واملقترحات.
واضاف العازمي ان اولويات املجلس 
البلدي في الفترة املقبلة تشمل ايضا 
ايجاد مكتب فني متخصص للمجلس 
بحيث يضم مستش���ارين ومهندسني 
ومهني���ني وقانونيني ملعاونة املجلس 
على اتخاذ القرارات املناسبة في جميع 

املجاالت.

أكد ضرورة تفعيل الرقابة على شركات النظافة وإلغاء عقود المخالفة منها

زيد العازمي

م.عبداهلل العنزي م.احمد الصبيح

م.أحمد املنفوحي

علي البغلي

)محمد ماهر(د. صالح املضحي ومحمد اخلرافي وحسني القالف وجمال دشتي ويعرب اليحيى

العنزي يشيد بتسهيل إجراءات نقل المصابين
في حادث تعرض له مواطنون بالسعودية

أع���رب رئيس اللجنة الفنية في المجل���س البلدي م.عبداهلل 
العنزي عن ش���كره للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر المبارك لتفضله بتوفير طائرة لنقل المتوفين 
والمصابين الكويتيين في الحادث المروري الذي تعرضوا له في 

المملكة العربية السعودية االسبوع الماضي.
كما اش���اد بالدور الكبير الذي قام به س���فيرنا لدى المملكة 
العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي تجاه هذه االسرة كذلك 
الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في 
تسهيل اجراءات نقل المصابين ومعالجتهم من جراء الحادث قبل 

نقلهم إلى الكويت.
وقدم العنزي التعازي ألهال���ي المتوفين داعيا لهم بالرحمة 
والمغفرة وأن يمن اهلل بالش���فاء العاجل عل���ى المصابين بهذا 

الحادث.

وافقت البلدية عل����ى تخصيص 4 مواقع 
لليداف في منطقة الدوح����ة، وقال مدير عام 
البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: »بناء على 
كتاب االمني العام للمجل����س البلدي رقم )م 
ب/1067/51/38( بتاريخ 2008/5/13 واملتضمن 
طلب جلنة ش����ؤون البيئة في اجتماعها رقم 
2008/4 بتاريخ 2008/5/7 دراسة تخصيص 
موقع لليداف بديال عن املوقع املؤقت مبنطقة 
الصبية 2008 على ان يتم التنسيق ما بني ادارة 
شؤون البيئة وإدارة املخطط الهيكلي واخذ رأي 
كل من »وزارة الداخلية، الهيئة العامة للبيئة، 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، مؤسسة املوانئ 
الكويتية، جلنة متابعة القرارات األمنية مبجلس 
الوزراء«، وبناء عليه فقد مت تش����كيل جلنة 
بالقرار االداري رقم 2009/54 لدراسة املوضوع، 

واوضحت ردود الوزارات املختصة من محاضر 
االجتماعات للجنة املشكلة بالقرار االداري رقم 
2009/54 بتاريخ 2009/2/4 لدراس����ة املواقع 
املقترحة من قبل املجلس البلدي لليداف بديال 
عن املوقع مبنطقة الصبية واملشكلة من كل من 
»إدارة املخطط الهيكلي، إدارة التنظيم، إدارة 
املساحة، وزارة الداخلية، معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، مؤسسة املوانئ الكويتية، جلنة متابعة 
القرارات األمنية مبجلس الوزراء« موضحا بها 
التوصيات اخلاصة باملوضوع، واسباب افضلية 
املوقع بعماير االخشاب بالدوحة. وجاءت ردود 
إدارات البلدية املختصة من خالل محاضر اعمال 
اللجنة املشكلة بالقرار االداري رقم 2009/54 
)إدارة املخطط الهيكلي، إدارة التنظيم، إدارة 
املساحة، وزارة الداخلية، معهد الكويت لألبحاث 

العلمية، مؤسسة املوانئ الكويتية، جلنة متابعة 
القرارات األمنية مبجلس الوزراء( موضحا بها 
ما مت من دراسات ومناقشات الختيار املوقع 
األنسب لليداف ومتضمنا موافقة الهيئة العامة 
للبيئة على املوقع موضوع الطلب، كما حددت 
اشتراطات خاصة تتضمن احلصول على موافقة 
وزارات اخلدمات بالدولة والتنس����يق واخذ 
موافقة الهيئة العامة للصناعة وااللتزام مبا 

جاء باشتراطات الهيئة العامة للبيئة.
الرأي الفني: جاء في الرأي الفني: ال مانع 
من املوافقة على تخصيص املواقع )4 مواقع 
لليداف( موضوع الطلب شريطة اخذ املوافقات 
الالزمة من وزارات اخلدمات بالدولة والتنسيق 
مع الهيئة العامة للصناعة وااللتزام مبا جاء 

باشتراطات الهيئة العامة للبيئة.

اعل���ن نائب املدي���ر العام لش���ؤون بلديات 
محافظتي حولي ومبارك الكبير م.احمد املنفوحي 
عن االستعداد لالعداد حلملة اعالمية حتت اسم 
»فلنتواصل« والتي تس���اهم بتوعية املواطنني 
واملقيمني لالبالغ عن املخالفات في السكن اخلاص 

واالستثماري.
وقال م.املنفوحي ان البلدية تسعى لتطوير 
العمل من خالل اش���راك املواطنني واملقيمني في 
اعمالها، مس���تدركا بان احلملة تأتي بعد جناح 
جتربة مش���اركة االهالي مع البلدية في منطقة 

اجلابرية.
وأشار املنفوحي الى ان فكرة احلملة اعالمية 
وسيكون هناك مشاركة من قبل املواطنني واملقيمني 
في السكن اخلاص واالستثماري في تبليغ البلدية 
في حال وجود اي مخالفة غير مرئية مثل سكن 

العزاب وتأجير السراديب وحتويلها الى مخازن 
ومخالفات اخرى تكون بعيدة عن انظار مفتشي 

البلدية مثل مخالفات شركات النظافة.
وقال انه سيكون هناك خط ساخن مع بريد 
الكتروني الس���تقبال الش���كاوى وذلك لضمان 
السرعة في اجناز االعمال وازالة املخالفات التي 

حتدث.
واشار الى انه يتم اآلن اخذ ترخيص من وزارة 
االعالم الصدار مجلة ربع سنوية سيصدرها القطاع 
لبيان اهم ما يحدث وما مت ازالته، وكذلك عرض 

االمور التوعوية التي تهم املواطن واملقيم.
واضاف املنفوحي قائال: انه س���يكون هناك 
لقاءات مفتوحة بيننا وبني االهالي في كل منطقة 
بالتعاون مع اجلمعي���ات التعاونية ومختاري 

املناطق وذلك بشكل اسبوعي.

قالت وزارة التجارة والصناعة انها تدرس حاليا 
وقف عمليات تصدير البيض احمللي للخارج بهدف 
احملافظة على اس����تقرار أسعاره في السوق احمللية 

السيما مع قرب حلول شهر رمضان املبارك.
وأوضح الوكيل املساعد لشؤون الرقابة التجارية 
بالوزارة علي البغلي ل� »كونا« امس ان الوزارة استدعت 
ممثلي شركات إنتاج البيض ملناقشة هذا املوضوع في 
االجتماع الذي سيعقد اليوم. وأفاد البغلي بأن الوزارة 
سمحت لشركات البيض بالتصدير اخلارجي في األيام 
القليلة املاضية مراعاة لظروف السوق احمللية خالل 
فترة الصيف تقديرا منها ملصلحة هذه الشركات التي 
شكت من توافر مخزون كبير يزيد على حاجة السوق 
احمللية. وقال ان قرار السماح بالتصدير الذي أصدرته 
الوزارة كان مشروطا بعدم ارتفاع اسعار البيض في 

السوق احمللية وهو ما دفعها اآلن إلعادة النظر بهذا 
القرار اذ لم تتوصل مع شركات إنتاج البيض الى ما 

يضمن استقرار اسعار البيض محليا.
واضاف ان اسعار البيض كانت تتراوح بني 750 
و800 فلس للس����فط الواحد حني س����محت الوزارة 
للشركات املنتجة بالتصدير بينما وصل سعر سفط 
البيض اآلن الى دينار، مؤكدا حرص وزارة التجارة 
على استقرار االس����واق احمللية وتأمني حاجتها من 
مختلف السلع واملواد الغذائية مع قرب حلول شهر 
رمضان املبارك. وأشار الى ان الوزارة حترص على 
صيانة مصالح املستهلكني من جهة ومصالح املنتجني 
من جهة اخرى، مشيرا الى ان حاجة السوق احمللية 
هي الفيصل في اتخاذ القرارات املتعلقة بالس����ماح 

بالتصدير او منعه.

البلدية: تخصيص 4 مواقع لليداف في منطقة الدوحة

 المزيني: تعليمات من وزير البلدية
بتطبيق نظام البصمة دون استثناءات

المنفوحي: اإلعداد إلطالق الحملة اإلعالمية »فلنتواصل«

أكد رئي���س فريق تطبيق البصمة في 
البلدية م.طارق المزيني وجود تعليمات 
من وزير االش���غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر لتطبيق نظام 

البصمة دون اي استثناءات تذكر.
وقال المزيني انه سيتم تطبيق النظام 
في بلدية مبارك الكبي���ر كمرحلة ثانية 
بعد بلدية الجهراء، مشيرا الى ان الوزير 

سيفتتح نظام التشغيل قريبا.
وقال المزيني: س���يتم تطبيق النظام 

على جميع محافظ���ات البلدية واداراتها 
بما فيه���ا االدارات البعيدة الموجودة في 
المناطق الحدودية وذل���ك بالتعاون مع 
احدى الش���ركات التي س���تزودنا بنظام 
نستطيع من خالله ربط النظام مع المشغل 

الرئيسي.
واضاف انه سيتم اخطار ديوان الخدمة 
المدنية بتقاري���ر دورية عن كل موظف، 
وذلك وفقا للقوانين والنظم المتبعة من 
قب���ل الديوان، وكذلك حددت البلدية مدة 

ال� 10 ايام االولى من تشغيل النظام كمدة 
تجريبية للوقوف عل���ى نقاط الضعف 
في النظام ولتفادي اصالحه حتى ال يقع 

اآلخرون في نفس الخطأ.
وبين انه في نهاية العام الحالي سيكون 
نظام البصمة مطبقا على جميع قطاعات 
البلدية، وسيكون النظام متكامال ومتجانسا 
مع قرارات دي���وان الخدمة المدنية التي 
الموظفين  الت���زام جميع  اكدت ضرورة 

بنظام العمل.

»التجارة« تدرس وقف تصدير البيض للمحافظة على استقرار أسعاره
المضحي: إنقاذ القرش الحوتي مدعاة للفخر

في البداية ان يسبح مع القرش 
إلرشاده الى خارج املرسى ومتت 
استشارة اجلهات اخلارجية بهذا 
اخلصوص، بعدها متت مخاطبة 
الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى 
االجتماعات التي متت قبل العملية 
حيث مت االتفاق حتت قيادة املركز 
العلمي والقيادة التنفيذية لسنيار 
بإش���راف الهيئة العامة للبيئة، 
حي���ث قام اجلميع ب���دوره على 

اكمل وجه.
ومن جهته، حتدث نائب رئيسة 
مركز العمل التطوعي ورئيس فريق 
التنفيذية  العملية  سنيار وقائد 
حسني القالف عن عملية اإلنقاذ منذ 
البداية، حيث توحدت اجلهود حتت 
عنوان »فريق الكويت« وشكلت 
الفرق املش���اركة مجتمعة فريقا 
موحدا حيث جتمعت اجلهود من 
قبل جميع اجلهات ومت وضع خطط 

عمل متعددة.

احلوتي ان يتحرك، خصوصا ان 
وزنه يتراوح ب���ني 3 و5 أطنان، 
حيث مت وضع مظالت بوزن نصف 
طن ف���ي كل زاوية من احلضانة 
واس���تطاعت الفرق العاملة على 
تنفيذ هذه اخلطة إدخال السمكة 
ال���ى احلاضن���ة بالرغ���م من ان 
الرؤية كانت شبه معدومة حتت 
املياه، ما اضطرهم لرفع القرش 
الى منتصف املي���اه إلدخاله الى 
احلاضنة ثم مت سحب احلاضنة 
عن طريق طراد الى خارج املارينا، 
الفتا الى ان اخلطة املنفذة لم تكن 
التي قدمتها  ضمن االقتراح���ات 

االستشارات اخلارجية.
ام���ا رئيس مجموع���ة فريق 
العلمي ومنسق  النادي  الغوص 
العملية من جانب فريق الغوص 
الكويت���ي التابع للن���ادي محمد 
اخلرافي فقال: من استجاب لهذه 
العملية هو النادي، حيث حاول 

بوجود فرق متطوعة من اكثر من 
جهة محلية والتي وضعت اخلطط 
ونفذتها بنفسها وهذا ما يجب ان 

تفخر به الكويت.
وعن االنتظار ملدة 7 ايام الخراج 
القرش احلوتي، اجاب نائب مدير 
عام الهيئة العامة للبيئة الكابنت 
علي حيدر ان ذلك كان ضروريا 

وال يعتبر تأخيرا باملطلق.
ب���دوره ثمن املكل���ف بقيادة 
العملية من فريق س���نيار جمال 
دش���تي ونيابة عن رئيسة مركز 
العمل التطوعي الش���يخة امثال 
االحمد جميع اجلهود التي قامت 
بها الف���رق جميعا، الفتا الى انه 
مت وضع 5 خطط بديلة مت تنفيذ 
اخلطة »أ« منها والتي قدمها املركز 
العلمي، وذلك بعد ان أخذنا جميع 
املعلومات عن طول السمكة ووزنها 
وحجمها ومت اعتماد خطة احلاضنة 

وسحب السمكة الى اخلارج.
ثم حت���دث اخصائي االحياء 
املائية في املرك���ز العلمي نواف 
الزاي���د عن اخلط���ة »أ« وكيفية 
تنفيذه���ا، حيث لفت الى ان هذه 
الطريق���ة مس���تخدمة في املركز 
العلمي وه���ي احلاضنة وكانت 
امس بطول 4.5 امتار، فيما كان 
طول احلوت م���ن 5 الى 6 امتار 
وعرضه 2.5 مت���ر والهدف كان 
ادخال 70% داخ���ل احلضانة، ما 
يساعد على نقله مع األخذ بعني 
االعتبار دخول امل���اء في قماش 
احلضانة لكي يس���تطيع القرش 

دارين العلي
وحد »غزو« القرش احلوتي 
املارينا جه���ود فرق  ملرس���ى 
الغوص التابعة الكثر من جهة 
بهدف انقاذ السمكة واعادتها الى 
محيطها الطبيعي حتى تكللت 
جهود »فريق الكويت للغوص«، 
وهو املس���مى الذي اطلق على 
الفرق العاملة، بالنجاح ليكون 
مقدمة حملو النتائج الس���لبية 
للتعددية وبابا ش���جع الهيئة 
العامة للبيئة على التفكير في 
تبني هذه الفرق مجتمعة حتت 
مظلتها للتعام���ل مع حوادث 

مشابهة.
في هذا السياق، اشاد مدير 
عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي مبا حتقق صباح اول 
من ام���س من جناح في عملية 
اخراج القرش احلوتي من مرسي 
املارينا، الفت���ا الى ان ما يثلج 
الصدر ويجعل الكويت تفتخر 
به عدا عن توحيد اجلهود للفرق 
املشاركة وانهاء العملية االنقاذية 
بنجاح هو ان اخلطط والتنفيذ 
كانت بسواعد كويتية ولم تتم 
االستعانة بأي طرف خارجي 
على الرغم من سماع االستشارات 

التي لم يؤخذ بها.
كالم املضح���ي ج���اء خالل 
الذي عقد  املؤمتر الصحاف���ي 
صباح امس في الهيئة بحضور 
ممثلني عن الفرق املشاركة في 
القرش احلوتي  عملية اخراج 
وه���ي مركز العم���ل التطوعي 
واملركز العلمي والنادي العلمي 

ونادي املارينا.
واشار املضحي الى ان الهدف 
الرئيسي من العملية قد حتقق 
بنجاح عبر اخراج هذا القرش 
احلوتي من املرس���ى واحلفاظ 
عل���ي حياته وهو م���ا يتوافق 
م���ع البند الثاني م���ن اتفاقية 
»س���ايتس« التي وقعت عليها 
الهيئة في الع���ام 2008 والتي 
تنص عل���ى حماية احليوانات 

املعرضة لالنقراض.
وتابع: اما الهدف الثاني الذي 
حتقق خالل العملية فهو توحيد 
اجلهود املبذولة لفرق الغوص 

»غزو« سمكة لمرسى المارينا وّحد جهود الغواصين تحت مسمى »فريق الكويت للغوص«

وزارة الرتبـيـــــة
�إعـــــالن عـن

وظائف �ساغرة باإدارة اخلدمات االجتماعية والنف�سية
للعام الدرا�سي 2010/2009م

تعلن وز�رة �لرتبية عن حاجتها �إىل �شغل وظيفة

باحـث اجتمــاعي وباحــث نفـ�سي
من �ل��فدين و�ملقيمني )ذك�ر و�إناث( للعام �لدر��شي 2010/2009 حملة �مل�ؤهالت �جلامعية يف �لتخ�ش�شات �لتالية :

پ �أن يك�ن حا�شل على م�ؤهل جامعي تخ�ش�ص خدمة �جتماعية للر�غبني �لعمل ب�ظيفة ) باحث �جتماعي(.

پ �أن يك�ن حا�شل على م�ؤهل جامعي تخ�ش�ص �آد�ب )علم نف�ص عام( للر�غبني �لعمل ب�ظيفة باحث نف�شي.

پ �شروط ومالحظات عامة للمتقدمني :

2- لديه خربة يف جمال �لتخ�ش�ص مدتها )5( �شن��ت وما ف�ق. 1 - �ن اليقل تقدير �مل�ؤهل �لعلمي  عن )جيد(. 

4- �أن يجتاز �ملقابلة �ل�شخ�شية بنجاح. 3 - �ن ال يزيد عمر �ملتقدم و�ملتقدمة عن )40( عامًا .  

5 - �ش�رة �شخ�شية و�حدة مقا�ص 6/4 �شم.

6 - �ش�رة م�ثقة للم�ؤهل �لدر��شي وك�شف �لدرجات خالل �شن��ت �لدر��شة �جلامعية.

7 - �ش�رة م�ثقة ل�شهاد�ت �خلربة.

8 - ت�فر ج��ز �ل�شفر و�ش�رة عنه و�لبطاقة �ملدنية و�ش�رة عنها �أو �شمة �لدخ�ل »�لزيارة« و�ش�رة عنها لل��فدين.

9 - م��فقة مبدئية للعاملني باملد�ر�ص �الهلية )�خلا�شة( �أو من �لقطاع �خلا�ص معتمدً� من �لكفيل باال�شافة �إىل �ش�رة �عتماد ت�قيع �لكفيل.

10 - التقبل طلبات حاملي تاأ�شري�ت �لزيارة �لتجارية.

تقدم الطلبات خالل الدوام الر�سمي اعتباراً من ن�سر العالن على العنوان التايل: )قطاع ال�سئون الإدارية - اإدارة املوارد الب�سرية 

- مراقبة الختيار - ق�سم اختيار الوظائف التعليمية )�سالة ا�ستقبال املراجعني( مببنى الوزارة رقم )2( - ال�سويخ( م�سحوبًا بها 

امل�ستندات املنوه عنها باأعاله  و�سيتم اجراء مقابالت �سخ�سية للمر�سحني وفقًا لل�سروط املعمول بها يف الوزارة. 

و�هلل ويل �لت�فيق،،،
وكيل وزارة الرتبية

مطلوب ل�شركة مقاوالت كربى

مهنــد�س ان�شــائي 
خربة )15( �سنة داخل الكويت

تلفون : 99722619 - 22612150


