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اعداد: بداح العنزي

طلب نائب املدير العام للشؤون املالية 
واالدارية حزام طام���ي من االمني العام 
للمجل���س البلدي موافاته بالش���هادات 
الدراس���ية ملوظف���ي االمان���ة على بند 
االستعانة بخدمات. وقال طامي في كتابه: 
يرج���ى االيعاز ملوظف���ي االمانة العامة 
للمجل���س البلدي على بند االس���تعانة 

بخدمات باحضار الش���هادات الدراسية 
االصلية وان تكون موثقة ومصدقة رسميا 
وذلك لقس���م العالقات القانونية بإدارة 
شؤون املوظفني في خالل عشرة ايام من 
تاريخه علما بانه في حال التأخير عن 
املوعد احملدد لتسليم الشهادات سنقوم 

باتخاذ االجراءات الالزمة لهذا الشأن.

بيان شهادات موظفي األمانة العامة على بند االستعانة بخدمات

األمير: أهمية االلتزام بتطبيق القانون لدفع عجلة التنمية وتحديث البنى التحتية

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر يرافقه رئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي ونائب رئيس املجلس 

البلدي شايع الشايع واعضاء املجلس.
وقد زودهم سموه رعاه اهلل بتوجيهاته السامية 

لبذل املزيد من اجلهود وحثهم على العمل الدؤوب من 
اجل تطوير وحتديث البنى التحتية للبالد للنهوض 
مبسيرة التنمية واالرتقاء باخلدمات العامة ملا فيه 
خي���ر الوطن واملواطنني مؤكدا س���موه حفظه اهلل 
اهمية االلتزام بتطبيق القانون لدفع عجلة التقدم 

والنماء في الوطن العزيز.
من جهته اكد وزير الدولة لش���ؤون البلدية ان 

توجيهات سموه ستكون النبراس الذي يضيء لهم 
الطريق في خدمة الوطن الغالي الستيفاء استحقاقات 

التنمية وما يصبو اليه املواطنون من تطلعات.
حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.
م���ن جانب آخر ذكر عدد من االعضاء ان س���مو 
االمير اكد اهمي���ة ودور املجلس البلدي واال يكون 

سببا في تعطيل التنمية في البالد خاصة ان هناك 
مش���اريع هامة مت اقامتها في عدد من دول اخلليج 
والتي يفترض ان تكون اس���تثمارا في البلد، مدلال 
على ذلك مبشروع درة اخلليج في البحرين »ووالت 
ديزني« في االمارات، مؤكدا اهمية اقامة تلك املشاريع 
والت���ي تعود بالفائدة على الب���الد. من جانب آخر 
عرض العضو محمد الهدية على سموه ان االستقرار 

في البلدية يحتاج الى تسكني نواب املدير العام في 
مناصبهم والتي مضى عليها اكثر من ثالث سنوات 
ونص���ف دون ان يتم تثبيتهم رس���ميا، كما عرض 
العضو محمد املفرج اهمي���ة ان يتم تثمني منطقة 
جليب الشيوخ نظرا ملوقعها احليوي. من جهة اخرى 
اكد د.فاض���ل صفر خالل االجتماع ان هناك تعاونا 

ملحوظا بني البلدية واملجلس.

صاحب السمو استقبل صفر ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وزودهم بتوجيهاته السديدة

األعض�اء: األمير وّجه بأال يكون المجلس عائقًا أمام مش�اريع التطوير وضرورة جذب االس�تثمارات إلى الكويت بداًل م�ن هروبها إلى الدول المجاورة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتوسطان وزير البلدية ورئيس واعضاء املجلس البلدي

العازمي يطالب بإيقاف 
العمل بمحطة المنقف

»المهن الهندسية« طلبت 
مقترحات »اتحاد المكاتب«

المج�لس  طال���ب رئي���س 
الب�لدي زي��د ال�عازمي وزي��ر 
الكهرباء والماء م.بدر الشريعان 
بإيقاف العمل في محطة المن�قف 
خص��وص�ا في »اوقات الذروة« 
وذلك ألس���ب��اب ع����دة اهمها 
المحطة في ازدحامات  تسبب 
مرورية عند الخروج والدخول 
للمنطقة وذل�ك بسب��ب اآلليات 

الثقيلة للمحطة.

 اختيار رؤساء ومقرري
4 لجان بالمجلس

عقدت امس 4 جلان في املجلس 
البلدي اجتماعات الختيار رؤسائها 
ومقرريها. حيث انتخب م.عبداهلل 
العنزي رئيس����ا للجنة اجلهراء 
واحم����د البغلي مق����ررا، فيما مت 
انتخاب العضو ش����ايع الش����ايع 
التسميات ومحمد  رئيسا للجنة 
الهدية مقررا، كذلك مت انتخاب مانع 
العجمي رئيس����ا للجنة االحمدي 
ومحمد الهدية مقررا، ومت انتخاب 
أشواق املضف رئيسا للجنة مبارك 

الكبير ومانع العجمي مقررا.

بحث أعضاء جلنة مزاولة املهن 
الهندسية مقترحات احتاد املكاتب 
الهندس����ية والدور االستش����ارية 
الكويتية املتصلة بها. وقال رئيس 
اللجنة محمد الهدية ان اللجنة بحثت 
بحضور اجلهاز التنفيذي مقترح 
تعديل النظ����ام احلالي وتأكيدهم 
على إجراء تعديل، مشيرا الى ان 
اجله����از التنفيذي قدم مالحظات. 
وأوضح ان االحتاد قدم املقترحات 
التالية: تعديل النظام احلالي في 
تشكيل جلنة مزاولة املهنة بالبلدية 
بحيث يصبح رئيس اللجنة رئيس 
مجلس ادارة احتاد املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية، وترشيح ممثل 
االحتاد باللجنة من االحتاد مباشرة 
وليس عن طريق جمعية املهندسني. 
والسماح للمكاتب الهندسية والدور 
االستشارية بتأسيس شركات ذات 
أغراض هندسية. والسماح للمكاتب 
الهندسية والدور االستشارية بفتح 
مقار لها في الس����كن االستثماري 
وكذل����ك فت����ح مقار ف����ي املناطق 

الصناعية.

الكويت تعد برامج التثقيف بدول التعاون

إتالف 200 كيلوغرام مواد غذائية في الفروانية

وزراء ومسؤولو البلديات الخليجيون اختتموا اجتماعهم الـ 13

م.احمد الصبيح مترئسا وفد الكويت

التدقيق على املواد الغذائية

هذه األجه���زة والبلديات حيث 
إنها تشرف بصورة اساسية على 
كثير من اخلدمات العامة كرقابة 
االسواق والرقابة على املجمعات 
التجارية والرقابة على املطاعم 
واماكن احلالقة والتجميل. كما 
اقر االجتم���اع العمل على تنفيذ 
عدد من حلقات العمل والدورات 
التدريبية املتخصصة واملؤمترات 
وفقا للمح���اور املعدة من الدول 
املنظم���ة للفعالي���ات وتكليف 
االمانة العامة مبتابعة تنفيذ تلك 
الفعاليات، وتقرر الطلب من الدول 
االعضاء موافاة االمانة العامة مبا 
لديهم من معلومات إلعداد دليل 

استرشادي للمواصفات واملعايير 
اخلاصة باللوحات االعالنية متهيدا 
إلعداد مس���ودة الدليل بصورته 
النهائية م���ن دولة قطر. وتقرر 
ان تقوم الكوي���ت بإعداد برامج 
التوعي���ة والتثقي���ف في مجال 
العم���ل البلدي خالل ش���هرين، 
وفقا ملا جاء في مالحظات الدول 
االعضاء، متهي���دا للعرض على 
االجتماع املقبل لكبار مسؤولي 
البلديات، كما تقرر تكليف االمانة 
العامة بدعوة املختصني في الدول 
االعضاء التخاذ االجراءات الالزمة 
بش���أن اعداد قاع���دة املعلومات 

البلدية.

صحي منتهي الصالحية والعمل 
قبل احلصول على شهادات صحية 
وتشغيل عامالت من دون شهادات 
صحية. وعل����ى صعيد مخالفات 
الفترة  االغذية واالس����واق خالل 
من 1 الى 20 اجلاري قال املطيري: 

لقد مت حترير 127 مخالفة واتالف 
200 كيلو غرام من املواد الغذائية 
املنتهية الصالحية واالخرى غير 
املطابقة للمواصفات مشيرا الى انه 
مت اتالف الكمية بالكامل وحترير 

15 محضر اتالف.

ال���وزراء املعنيون  اختتم 
بشؤون البلديات بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ام���س اجتماعهم ال���� 13 الذي 
استضافته العاصمة العمانية 
مس���قط، واكد الوزراء اهمية 
املواصفات الفنية الكفيلة بسالمة 
الطرق وما يجب ان تتضمنه 
مواصفاتها من مخارج ومداخل 
وإش���ارات مرورية مشيرين 
الى ان ذل���ك يضاف الى الدور 
البلدي في زيادة التوعية لدى 
افراد املجتمع بأخطار الطرق. 
وفي هذا االطار اكدت توصيات 
االجتماع ان على الدول االعضاء 
تكثيف دور البلديات في مجال 
التوعي���ة والتثقيف لتحقيق 
السالمة على الطرق والتأكيد 
على دور البلديات في اجلوانب 
الفنية الت���ي تختص بها فيما 
يتعلق بهذا الشأن كما مت تكليف 
العامة  سلطنة عمان واألمانة 
بإعداد ورقة عمل بهذا الش���أن 
لتقدميها في االجتماع املقبل. 
واكدت توصيات االجتماع اهمية 
اجلهود املبذولة في كافة دول 
مجلس التعاون للحد من انتشار 
ڤيروس »اتش1 ان1« وان تكامل 
اجلهود هو مطلب أساسي وهام 
بني كافة االجهزة الفنية واحد 

شنت بلدية محافظة الفروانية 
حملة تفتيشية شاملة استهدفت 
الكش����ف على احمل����ال الغذائية 
والصالونات النسائية في مناطق 

خيطان والرقعي.
وق����ال مدي����ر ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات باسم القعود: 
في احملور املتعلق بالصالونات 
النسائية والتأكد من استيفائها 
لالشتراطات الصحية التي حترص 
بلدية الكويت على توافرها قال 
مراقب االغذية واالسواق نصار 
املطيري: لقد متكن فريق املفتشات 
الذي ض����م هناء الدليمي ومرمي 
العنزي وفاطمة فاضل وغنيمة 
السبيعي وانتصار العنزي والذي 
جال على ع����دد من الصالونات 
النس����ائية في مناطق خيطان 
والرقعي من ضبط 10 مخالفات 
اشتملت على العمل بترخيص 

حزام طامي


