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طلبت »البلدي���ة« من املجلس 8
البلدي حتديد موظف لإلش���راف 
على مواق���ع البصمة في املجلس 
البلدي متهيدا للبدء بتطبيق نظام 
البصمة على موظفي األمانة العامة 

للمجلس البلدي.

تطبيق البصمة 
في المجلس البلدي

وزير البلدية يستمع إلى م.أحمد املنفوحي وم.فيحان العتيبي ومتابعة من م.عبدالكرمي الزيدبدء تطبيق نظام البصمة في »مبارك الكبير«

صفر: على الموظف »تحليل معاشه« ونتوقع تحسن األداء والخدمة

اكد وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لش����ؤون البلدية د.فاض����ل صفر ان االداء 
في البلدية واخلدم����ة املقدمة من اجهزتها 
وموظفيها للمواطنني واملقيمني ستتحسن 
مع اكتمال تطبيق نظام البصمة املعمم على 
وزارات ومؤسسات الدولة من قبل ديوان 

اخلدمة املدنية.
وأضاف لدى قيامه صباح امس بجولة 
ميدانية ف����ي فرع البلدية مبحافظة مبارك 
الكبير افتتح خاللها نظام البصمة الذي مت 
العمل به أن هذا النظام سبق ان مت تطبيقه 
في ف����رع البلدية مبحافظ����ة اجلهراء، كما 
س����يتم تعميمه قريبا على فروع البلدية 
في محافظات األحمدي والفروانية وحولي 

والعاصمة.
وقال مبج����رد اكتمال تطبي����ق النظام 
س����نربطه بالرواتب بحي����ث يتم اخلصم 
مباشرة من الراتب مقابل أي تأخير وعليه 
فإننا نتوقع حتسن األداء واخلدمة املقدمة 

للمواطن����ني واملقيمني واعتقد ان األوان قد 
آن لفرض حالة م����ن االلتزام بحيث يحلل 

كل موظف معاشه.
وتاب����ع د.صفر بالق����ول: حرصت على 
متابعة سير العمل في بلدية محافظة مبارك 
الكبير وأستطيع القول ان األداء جيد ويقيني 
انه سيتحسن اكثر واكثر عندما يتم جمع 
كل ادارات الفرع في مبنى واحد سنقوم اما 
بتأجيره او بالشروع في بنائه وذلك بعد ان 

خصص املجلس البلدي موقعا له.
واطلع الوزير د.صفر على كيفية تشغيل 
نظام البصمة وش����دد على ضرورة توفير 
احلماية لألجهزة فضال عن ضرورة وضعها 
في أماكن بارزة حتى ال تتعرض للعبث او 
للتلف كما تفقد وحدة األرش����يف في فرع 
البلدية مبحافظة مبارك الكبير وجال في 

اروقتها وحتدث مع املوظفني.
من جانبه، قدم رئي����س فريق متابعة 
نظام احلضور واالنصراف اآللي بالبلدية 

م.طارق املديني شرحا وافيا للوزير صفر 
عن آلي����ة تطبيق نظ����ام البصمة وجميع 
التقارير اخلاصة به وكيفية استقبال األجهزة 
لتوقيعات احلضور واالنصراف والتأخير 
والغياب واخلروج املبكر فضال عن كيفية 
االس����تعالم عن النظام للوقوف على مدى 
تطبيقه في اي مركز او قس����م او ادارة من 
ادارات البلدية املختلفة وضمان احلصول 

على املعلومة بأسرع وقت ممكن.
وب����دوره قال نائب مدير ع����ام البلدية 
لشؤون قطاع محافظتي حولي ومبارك الكبير 
م.أحمد املنفوحي لقد أبدى الوزير سعادته 
بنجاح آلية تشغيل نظام البصمة واطمأن 
ميدانيا الى التزامنا باجلدول الزمني الذي 
سبق ان قدمناه على صعيد تنفيذ النظام 
الذي سيتم تعميمه على جميع أفرع البلدية 
في احملافظات الس����ت بحلول ديسمبر من 
العام احلالي، وقد أشاد الوزير بجهود الفريق 
املكلف مبتابعة نظام احلضور واالنصراف 

اآللي وأثنى على وعيهم في سد كل الثغرات 
التي من شأنها اعاقة تنفيذه.

وأش����ار املنفوحي الى ان نظام البصمة 
خالل هذا األسبوع يتم تطبيقه حتت اشراف 
فرع البلدية في محافظة مبارك الكبير وقال: 
لكن سيتم تسليمه بدءا من األسبوع املقبل 
الى ادارة شؤون املوظفني ليكون من حيث 
التنفيذ حتت اشرافها املباشر مع فرع البلدية 

في محافظة اجلهراء.
وأكد ان زيارات الوزير د.صفر امليدانية 
لفروع البلدية في احملافظات تعطي مردودا 
ايجابيا كبيرا وقال: ان من ش����أنها حتفيز 
املجتهدين على تقدمي املزيد فشعور املجتهد 
بأن جهوده متابعة من قبل املسؤول األول 
في وزارته يدفعه لبذل املزيد من اجلهد كما 
ان زيارات الوزير تتيح له سماع شكاوى 
ومقترحات املوظفني مباشرة التي يخصص 
لبعضها وقتا آخر في مكتبه كي يناقشها 

مع اصحابها بصورة أشمل.

المنفوحي: تعميم نظام البصمة على جميع الفروع ديسمبر المقبل

العازمي يسأل عن أسباب عدم عرض ميزانية البلدية على المجلس
قدم رئيس املجلس البلدي 
العازمي سؤاال بشأن  م.زيد 
اسباب عدم عرض مشروع 
املالي����ة  الس����نة  ميزاني����ة 
اجلديدة للبلدية 2010/2009 
على املجل����س البلدي. وقال 
اذا كان  العازمي في سؤاله: 
املجل����س البل����دي مناطا به 
حس����ب نص املادة 1/12 من 
القانون 5 لسنة 2005 بشأن 
بلدية الكويت مراقبة تنفيذ 
القوان����ني واللوائح املتعلقة 
بشؤون البلدية، فاحدى اهم 

ادوات املجلس في ممارسة هذه الرقابة ما نصت 
عليه الفقرة الس����ابقة من امل����ادة املذكورة من 
اختصاصه مبناقش����ة مشروع ميزانية السنة 
املالية اجلديدة ومشروع احلساب اخلتامي للسنة 
املالية املنتهية، وملا كان ذلك وكان الثابت عدم 
قيام اجلهاز التنفيذي للبلدية بعرض مشروع 
ميزانية السنة املالية اجلديدة للبلدية 2010/2009 
على املجلس البلدي، مبا يعد مخالفة صريحة 
لنصوص القانون وسلبا الختصاص اصيل من 
اختصاصات املجلس البلدي وبترا الحدى أهم 
ادواته الرقابية على اجلهاز التنفيذي. وعليه 
اتقدم بالسؤال اآلتي: ما اسباب عدم قيام اجلهاز 
التنفيذي للبلدية بعرض مشروع ميزانية السنة 
املالية اجلديدة للبلدية 2010/2009 على املجلس 
البلدي واالدوات القانونية التي ميكن اتباعها 
حملاسبة اجلهاز التنفيذي ازاء املخالفة املتقدم 
ذكرها؟ االجراءات القانونية املتبعة داخل اجلهاز 

التنفيذي في حال اخالل احدى 
ادارته بالقانون؟

كما تقدم بسؤال آخر حول 
التردي احلاصل في زراعات 
الطرق الداخلية واخلارجية 
والطرق السريعة واحلدائق، 
انطالق����ا م����ن االختصاص 
االصي����ل للبلدي����ة والبلدي 
على الس����واء بتنظيم املدن 
والقرى والضواحي واملناطق 
واجلزر وجتميلها واالهتمام 
باحلدائق والتشجير وسالمة 
البيئ����ة وحمايتها، واذ نرى 
اهماال واضحا وترديا ال س����ابق له للزراعات 
التجميلية بالطرق الداخلية واخلارجية ووأدا 
للحدائق وموتها حتت سمع وبصر الهيئة العامة 
للزراعة والتي تتذرع في كثير من االحوال بأن 
هذه االمور موكلة لش����ركات خاصة واالخيرة 
لم تلتزم بالعقود املبرمة معها. وعليه نتقدم 
بالسؤال اآلتي: مدى احقية الهيئة العامة للزراعة 
في ابرام عقود مع شركات خاصة للقيام بتجميل 
الط����رق واقامة احلدائ����ق واالهتمام بها، بيان 
عما اذا كانت العقود التي ابرمتها الهيئة مرت 
بالقنوات القانونية املتعارف عليها عن طريق 
جلنة املناقصات املركزية وديوان احملاسبة من 
عدم����ه، واالجراءات القانونية املتبعة في حال 
اخالل هذه الشركات ببنود العقود املبرمة معها، 
بيان احقي����ة الهيئة العامة للزراعة في احقية 
فسخ هذه العقود واسناد املهمة لشركات اخرى 

والضرر املتوقع من ذلك.

زيد العازمي

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�ستاليت الكويت
�صيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�صاأل عن ر�صيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�صائم

عة
�صا

24
ة 

خدم

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�صيــانـــة

97160332
تمديد ق�صائم

�سيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعـامـــل باالأقــــ�صـاط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�صـتـرايلمظـــــالت

العاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�صي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

مظـــالت اجلزيرة
خام 

اإ�سرتايل

قما�ش ا�ســباين

66632687
99785759
22612750

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

جميع غرف النوم
نـ�ســــتري

66449039
ال�شيماء )ابوعلي(

ت�صليح و�صيانة التكييف املركزي 

والـوحــدات وغ�صيـل مكيـفــات 

ثاجات - برادات ماء - غ�صاالت

ور�صــة

24724788
66612839

اأبواب النخيل

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

اإعـــــــــــــــــــان
العبـــــــديل.  تقـــــــدم: 1- عبـــــــداهلل حامـــــــد 

2- طامـــــــي عبـــــــداهلل العبـــــــديل )كويتيـــــــا 

�صركــة عبــداهلل  اأ�سحـــــــاب  اجلن�سيـــــــة( 

واملقاوالت/تو�صية  للتجــارة  العبديل 
ب�صيطة. بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة 
التجارة : تعديل الكيـــــــان القانوين لل�سركة 

مـــــــن تو�سية ب�سيطـــــــة اإىل ت�سامنية. يرجى 

ممن لـــــــه اعرتا�ـــــــض يتقدم لـــــــالإدارة املذكورة 

خـــــــالل خم�سة ع�ســـــــرة يوما مـــــــن تاريخ ن�سر 

الإعـــــــالن باعرتا�ـــــــض خطي مرفقـــــــا به �سند 

املديونيـــــــة واإل فلـــــــن يوخذ بعـــــــني العتبار.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2


