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اعداد: بداح العنزي

أوضح نائب املدير العام لشؤون التطوير 
والتدريب م.أحمد املنفوحي أنه سيتم تنفيذ 
3 دورات لتأهيل املوظفني للحصول على 
مسميات وظيفية وفقا الحتياج كل مستوى 
وظيفي تشمل رؤساء أقسام، مراقبني، مدير 

ادارة.
وق���ال املنفوح���ي ف���ي مذك���رة بهذا 

اخلصوص:
يهتم قطاع التطوير واملعلومات – ضمن 
اهتماماته – بتطوير العمل عامة في باقي 
قطاعات وادارات البلدية، بالعنصر البشري 
على وجه اخلصوص حيث ميثل العنصر 
البشري أساسا ألهم استثمار ميكن ان يؤثر 

في حاضر البالد ومستقبلها.
وفي هذا املج���ال، واوضح ان الدورات 
التي سيتم تنفيذها تنقسم الى ثالث دورات 

تؤهل كل منها املوظف الذي يجتازها الى املسميات الوظيفية وفقا 
الحتياجات كل مستوى وظيفي على النحو التالي:

أوال: الدورة التدريبية املؤهلة الى مسمى رئيس قسم:
الفئ���ة املقصودة ه���ي جميع املوظفني الذي���ن تنطبق عليهم 
شروط ديوان اخلدمة املدنية لتولي مسمى رئيس قسم باستثناء 

شرط املدة.
وقال املنفوحي: يعتبر مسمى رئيس قسم هو أول درجات السلم 
الوظيفي في نطاق االشراف، كما يعتبر بداية حتمل املوظف جزءا 

من املسؤولية على أعماله وأعمال عدد من 
الش���عب – إن وجدت – وعدد من العاملني 
األحدث منه وذلك في حدود اختصاصات 
الوحدة التنظيمية التي يشغلها )القسم(، 
فان املعارف والصفات واإلمكانيات التي يجب 
ان يتحلى بها يجب ان تتضمن املوضوعات 
التالية مع مراعاة تكثيف املوضوعات التي 

تتناسب مع طبيعة عمله.
ثانيا: الى مسمى مراقب

وعن الفئة املقصودة فهي جميع املوظفني 
الذين تنطبق عليهم شروط ديوان اخلدمة 
املدنية لتولي مسمى مراقب باستثناء شرط 

املدة.
ثالثا: الدورة التدريبية املؤهلة الى مسمى 

مدير إدارة:
الفئة املقصودة ه���ي جميع املوظفني 
الذين تنطبق عليهم شروط ديوان اخلدمة املدنية لتولي مسمى 
مدير إدارة باس���تثناء شرط املدة، وملا كان مسمى مدير ادارة هو 
آخر مراحل االدارة املتوس���طة حيث يؤهل صاحبه للدخول في 
نطاق االدارة العليا، لذلك يعتبر منصب مدير االدارة هو أحد أهم 

املناصب في أي مؤسسة.
وعن مدة الدورات وموعد تنفيذها فهي أس���بوعان لكل دورة 
وتبدأ مع بداية السنة املالية 2011/2010 حتى يتسنى للقطاع في 

حال اقرار هذه الدورات طرحها كدورات تعاقدية.

تقدم عضو املجلس البلدي أحمد املعوشرجي 
بطلب تسمية أحد شوارع أو مؤسسات الدولة 
باس����م املغفور له طالل العيار، وذلك تقديرا 
لعطائه الكبير للكويت في مختلف األماكن التي 
شغلها قبل رحيله، ويتقدم بهذه املناسبة بأحر 
التعازي القلبية ألسر العيار الكرام، داعيا املولى 
عز وجل ان يتقبله في واس����ع جناته. بدوره، 

اقترح عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
اطالق اسم النائب والوزير السابق الراحل طالل 
العيار على اس����م مدرسة من مدارس الكويت 
تخلي����دا لذكرى الراحل الذي ب����ذل الكثير من 
اجل الكويت واهلها، وكان مثاال فريدا للعطاء 
من اجل الوطن، مقدم����ا احر التعازي وعظيم 
املواساة السرة الفقيد، سائال املولى تعالى ان 

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم اسرته الصبر والسلوان. وقال م.العنزي 
ان خب����ر رحيل طالل العي����ار فجر موجة من 
احلزن جتللها مكانة الفقيد في مجتمعه الصغير 
اجلهراء، حيث املولد والنشأة واالستقرار واملمات 
والدف����ن، وبيته الكبير الكويت الذي لم يبخل 

عليه واعطاه وقته وجهده وصحته.

المعوشرجي والعنزي إلطالق اسم العيار  على أحد الشوارع أو المؤسسات

فحص ظاهري لألسماك

فريق احلملة في لقطة جماعية

التأكد من بطاقات العملتسجيل مخالفة لصالون نسائي

شايع الشايع مهلهل اخلالد

م.أحمد املنفوحي

اقتراح بزيادة نسبة البناء التجاري داخل العاصمة %400
تقدم عضوا املجلس البلدي شايع الشايع ومهلهل اخلالد باقتراح 
بزيادة نسبة البناء التجاري داخل املدينة )العاصمة( بنسبة %400، 
وجاء في نص االقتراح: س���بق ان اصدر املجل���س البلدي بتاريخ 
2002/5/6 قراره رق���م م ب/ف2002/10/258/15 باملوافقة على زيادة 
نس���بة البناء للعقارات التجارية داخل املدين���ة التي قد تصل الى 
400%، وبتاري���خ 2005/7/25 اصدر املجلس البلدي قراره رقم م ب/

ت2005/3/123/5 بتعديل بعض احكام القرار املتقدم بيانه واخلاص 
بزيادة نسبة البناء للعقارات التجارية داخل املدينة بان حدد فترة 
زمنية تنتهي في 2005/12/31 لوقف العمل بالقرار املذكور، وحصر 
القرار املذكور بفترة زمنية محددة ادى الى استفادة بعض اصحاب 
العقارات دون البعض اآلخر ممن منعتهم ظروف مختلفة سواء ظروفا 
تتعلق بالعقار او بأحوال الس���وق او غير ذلك الى التقدم بطلبات 

بزيادة نسبة البناء لعقاراتهم خالل املدة التي حددها القرار املذكور، 
مما ادى الى اختالل مبدأ العدالة والسوية بني املواطنني.

وتالفيا لهذا، نقترح: تعديل جدول الئحة البناء اخلاصة بالنظام 
التجاري عن اجلدول 3 وذلك بزيادة نسبة البناء التجاري للعقارات 
التجارية داخل املدينة )العاصمة( بنس���بة 400% وتكليف اجلهاز 

التنفيذي للبلدية بوضع الضوابط والشروط اخلاصة بذلك.

تقدم به الشايع والخالد

المنفوحي: تنفيذ 3 دورات لتأهيل موظفي 
»البلدية« للحصول على مسميات وظيفية

الكندري: الحمالت التفتيشية تتم بشكل مفاجئ
وحصيلة الحمالت منذ بداية أكتوبر 118 مخالفة

التدقيق  ادارة  شن فريق من 
البلدية  واملتابعة على اخلدمات 
بفرع بلدي����ة محافظة االحمدي � 
وترأس����ه رئيس قسم املخالفات 
الكندري � حملة واس����عة  احمد 
النطاق شملت املطاعم واملقاهي 
والصالونات النس����ائية الواقعة 
مبنطقة الفحيحيل، وذلك بالتعاون 
مع ادارة العالقات العامة بالبلديات 
والتي تأتي اس����تمرارا للحمالت 
التفتيشية التي تنظمها االدارة في 
مختلف محافظات الكويت، والتي 
تستهدف تطبيق اللوائح واالنظمة 
مب����ا يتماش����ى م����ع التعليمات 
املستمرة لوزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر ومدير عام البلدية 

م.أحمد الصبيح.
وانطلق����ت احلمل����ة في متام 
الساعة السابعة مساء واستمرت 
نحو اربع ساعات، مت خاللها حترير 
9 مخالفات واتالف 13 كلغ من املواد 
الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي، فضال عن عدم مطابقتها 
للمواصفات القياسية الكويتية، 
الى جانب حترير 6 انذارات بشأن 

االعالنات.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
قس����م املخالفات احمد الكندري: 
ضم فريق احلملة مشرف مركز 
الك����وت خالد املياس ومش����رف 
مرك����ز الفنطاس حم����ود الغنام 
ومشرف مركز النظافة بالفحيحيل 
فالح عبداهلل ومس����اعده صالح 
العازمي ومساعد مراقب احملالت 
واالعالنات ماجد النويعم ومشرف 
التفتيش املكل����ف نايف الزعبي 
ومساعد املشرف عزيزة العبداهلل 
واملفتش����تني نادية حسني غيث 
وابتسام سعد ومفتشي االغذية 
محمد جم����ال ومحمد الصويلح، 
باالضافة الى مفتش النظافة محمد 
النويعم ومن ادارة العالقات العامة 
متوز املن����ادي وجراح املطيرات 
وازه����ار فاروق����ي، حيث انطلق 
الفريق على احملال الغذائية ورصد 
العديد من املخالفات والتجاوزات 
مما استدعى حترير 9 مخالفات 
التي اشتملت عرض وبيع مواد 
غذائية غير مطابقة للمواصفات 
القياسية وهي: 6 كلغ من شيش 

برك وسمبوسك حلمة وصفيحة 
وحلم مفروم وكبة بطاطا وسمك 
مجمد، الى جانب اتالف 7 كلغ من 
االسماك غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدم����ي، وقد مت ات����الف الكمية 
الى مخالفات  بالكامل، باالضافة 
اس����تغالل املس����احة امام احملال 
من دون ترخي����ص وعدم توافر 
االشتراطات العامة باحملل وفتح 
وادارة مح����ل دون ترخيص من 

البلدية.

الصالونات النسائية

وجال فريق املفتشات على عدد 
من الصالونات النسائية مبنطقة 
الفحيحيل ورصد خالل احلملة 
احدى مخالفات الصالون املتمثلة 
في فت����ح وادارة محل بترخيص 
منتهي الصالحية، وقد مت اتخاذ 

االجراءات الالزمة.
وقال����ت مس����اعد املش����رف 
عزيزة عبداهلل ان التفتيش على 
الصالونات يتم من خالل الكشف 
عل����ى ادوات التعقيم وكل املواد 
التجميلية املستخدمة فضال عن 
الش����هادات  التأكد من صالحية 
الصحية للعامالت ومن التراخيص 
الصحية للصالونات، مشيرة الى 
ان عمليات الكش����ف تتم بشكل 
دوري بهدف القضاء على مختلف 

التجاوزات وتطبيق لوائح وانظمة 
البلدية في هذا الصدد.

من جانبه، اكد رئيس قس����م 
الكن����دري ان  املخالف����ات احمد 
االجراءات التفتيشية يتم تنفيذها 
بشكل مفاجئ وهي غير مرتبطة 
مبواعيد محددة أو معروفة مسبقا 
وعادة ما تكون في وضح النهار 
وفي احي����ان اخرى يتم تنفيذها 
خالل الفترة املسائية لكي تؤتي 
احلملة ثماره����ا ويتمكن فريق 

املفتشني من رصدها حاال.
واضاف: اننا لن نتهاون اطالقا 
مع مختلف املخالفات والتجاوزات، 
مش����يرا الى ان اله����دف من هذه 
احلمالت هو احملافظة على سالمة 
املواطنني واملقيمني وتفعيل الدور 
الرقاب����ي على مختلف االصعدة، 
خاصة ان هذه احلمالت التفتيشية 
يتم تنفيذها وفق أسس وضوابط، 
حيث تتم بصفة يومية لتشمل 
جميع املناطق التي تقع في نطاق 

محافظة االحمدي.
وفي احملور املتعلق باالعالنات 
ق����ال مس����اعد مراق����ب احملالت 
واالعالن����ات باالحم����دي ماج����د 
انذارات  النويعم: مت حتري����ر 6 
اشتملت على انتهاء مدة صالحية 
االعالنات واضافة اعالنات غير 
مرخصة واقامة اعالن عرض خاص 

واضافة اعالن للتنزيالت بدون 
ترخيص، باالضافة الى عدم وضع 
اعالن تعريفي للنشاط، مشيرا الى 
ضرورة احلصول على التراخيص 
الالزمة قبل اقامة االعالنات جتنبا 

للمساءلة القانونية.

إنجازات أكتوبر

وأشار الكندري في تصريحه 
الصحافي الى ان عدد املخالفات 
التي مت رصدها منذ مطلع اكتوبر 
بلغ 109 مخالفات اشتملت على 
مخالفات االجتار في السلع غير 
احملددة بالترخيص، وتشغيل عمال 
دون شهادات صحية أو انها منتهية 
الصالحية والعمل قبل احلصول 
على الش����هادات الصحية، فضال 
عن ع����دم التقيد بقواعد النظافة 
العامة، وفتح بسطة دون ترخيص 
صحي م����ن البلدية، وفتح محل 
بترخيص منتهي الصالحية، مؤكدا 
ان اجراءات الرقابة مستمرة لقطع 
الطريق أمام املتجاوزين للوائح 

وأنظمة البلدية.
ورافق احلملة مراسل تلفزيون 
الكويت جنيب القحطاني واملصور 
اللذان بذال  العجمي  عبداحملسن 
جهودا مضنية في تغطية وقائع 
احلملة والت����ي امتدت ملدة أربع 

ساعات.

مدتها أسبوعان لكل دورة تبدأ في السنة المالية 2010 / 2011 إدارة العالقات العامة بـ»البلدية« تواصل تنظيمها وتطلقها باألحمدي

العبداهلل: الكش�ف على الصالونات النسائية يتم بشكل دوري


