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بلدية الكويت

ب�ساأن اإجراء القرعة العلنية ال�ستغالل ب�سطات

ال�سلع الغذائية املو�سمية مبنطقة اأ�سواق منطقة الري

اإعـالن رقم )2009/169(

ال�سلع املو�سمية  تعلن بلدية الكويت عن رغبتها يف توزيع 

الأ�سواق  لئ��ح��ة  ح�سب  ال��ده��ن)   - الإق����ط   - (ال��ف��ق��ع 

اإىل  من 2009/11/22  الطلبات اعتباراً  و�سوف ت�ستقبل 

بلدية  بفرع  والأ�سواق  الأغذية  مراقبة  يف   2009/12/3

بها  الر�سمي مرفقاً  الدوام  اأوقات  العا�سمة يف  حمافظة 

للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  وكتاب  املدنية  البطاقة  �سورة 

الجتماعية، بالإ�سافة لل�سروط وال�سوابط املقررة بالقرار 

العامة،  الأ�سواق  لئحة  ب�ساأن   2006/151 رقم  ال��وزاري 

و�سوف جترى القرعة العلنية لتوزيع الب�سطات يوم الأربعاء 

املوافق 2009/12/9.

مدير عام البلدية

العـــازميبلدية الكويت

يت�شــرف

فالـح بـن غنيـم العجمـي
بــدعــوتــكــم حلــ�ــشــور

ــه ــن ـــــل زفـــــاف �أب �سلــطــانحــفـــ

وبح�سوركم يتم الفرح وال�سرور

لال�ستف�سار:   97713322 - 99603971 - 66587771

وذلك م�شاء �ليوم �لثالثاء �ملو�فق 2009/11/24 

يف �شـــالـــة �أفـــر�ح �لـــدبـــو�س

و�لـدعـوة عـامـة

املطـــرفاأفراح

المشعان: نستذكر دور البنغالديشيين في عاصفة الصحراء وتحرير الكويت

المطيري: أكثر من 15% من البالغين و22 لكل 100 ألف طفل مصابون بالسكر
حنان عبدالمعبود

حذرت رئيسة جلنة تعزيز الصحة مبنطقة 
الفروانية الصحية د.غالية املطيري مرضى السكر، 
من اإلصاب����ة بانفلونزا اخلنازير وحثتهم على 
اتخاذ االحتياطات الالزمة واتباع اإلرش����ادات 
الطبية للوقاية من ه����ذا الوباء جاء هذا خالل 
االحتفالية التي نظمتها منطقة الفروانية الصحية 
مبناسبة يوم السكر العاملي، أمس حتت رعاية 

مدير املنطقة د.سعود الدرعة.
وبينت املطي����ري أن الكويت من الدول ذات 
النسب العالية في اإلصابة مبرض السكر، مشيرة 
إلى ان أكثر من 15% من البالغني مصابون بهذا 
املرض، أما بالنسبة إلصابات األطفال فهي 22 إصابة 
لكل 100 ألف طفل حتت سن ال� 14 سنويا مبينة 
أن هذه األرقام تعكس جزءا من حجم املشكلة، 
موضحة ان أكثر من 85% من مرضى السكر هم 

من النوع الثاني الذي يصيب البالغني.
وأضافت انه بالنسبة للمرض ودول العالم 
تزايد عدد املصابني خالل العشرين سنة املاضية، 
موضحة انه في سنة 1985 كان عدد املرضى 30 
مليونا على مستوى العالم، وفي عام 1995 ارتفع 

إل����ى 135 مليون، أما في 2005 فقد أصبح العدد 
أكثر من 200 مليون، متوقعة وصول العدد إلى 

300 مليون مصاب بحلول عام 2025. 
وأوضحت أن من أهم مش����اكل املرض تأخر 
التش����خيص، الذي يتم بعد 3 او4 سنوات من 
إصابته املريض، مشددة على أهمية التشخيص 
املبكر ملرض السكر، خصوصا ان تأخير التشخيص 
واكتش����اف املرض متأخرا ي����ؤدي إلى اإلصابة 
مبضاعفاته، وقالت انه حلسن احلظ ان مرض 
السكري واحد من االمراض التي من املمكن جتنبها 

واحلد من خطورتها قبل وقوعها. 
واوضحت ان االبحاث اكدت ان زيادة التوعية 
ضد املرض يترتب عليها حتس����ن ملحوظ في 
نسبة تأخر االصابة، مشيرة الى ان اهمية الوعي 
الع����ام على اعتباره من اهم الوس����ائل ملواجهة 
املشكلة يكون باتباع االساليب العلمية في تقييم 
ومتابعة وحتسني مستوى املواد املعروضة من 
مرض الس����كر في وسائل االعالم وهذا ما جعل 
االحتاد الدولي العاملي للس����كر يعتبر التوعية 
العامة مبرض الس����كر الهدف والش����عار لليوم 

العاملي للسكر. 

بشرى الزين
اكد رئيس االركان لهيئة العمليات واخلطط 
اللواء راشد املشعان على عالقات الصداقة التي 
تربط الكويت وبنغالديش معربا عن تهانيه 

للقوات املسلحة البنغالديشية بعيدها.
وذكر املش����عان لدى حضوره مساء اول 
من امس في احتفال بعيد القوات املس����لحة 
البنغالديشية الذي اقيم في فندق كراون بالزا 
بدور هذه القوات في عملية عاصفة الصحراء 
مع قوات التحالف في حرب حترير الكويت، 
مضيفا: انه مع بزوغ فج����ر التحرير كانت 
ارض الكويت مزروعة بااللغام واملتفجرات 
ومخلفات احلرب واالحتالل العراقي للكويت، 
تقدمت القوات البنغالديشية للمشاركة في 
مهمة ازالة االلغام واملتفجرات، مشيرا الى انه 
منذ ذلك الوقت اصبحت الكتيبة العسكرية 
البنغالديش����ية ش����ريكا للقوات املس����لحة 
الكويتية. ومن جانبه اكد امللحق العسكري 
في س����فارة بنغالديش العميد جنرال محمد 

امني احلسن على دور القوات املسلحة في عيد 
حترير بنغالديش في العام 1971 حيث نفذت 
القوات املس����لحة الثالث البحرية واجلوية 
والبرية عملية عسكرية مشتركة ضد قوات 
االحتفال محرزة النصر النهائي في 16 ديسمبر 
1971 بتضحية كبيرة من ارواح الشهداء الذين 

بلغ عددهم 3 ماليني شهيد.
وقال احلسن اتذكر بفخر واحترام هؤالء 
اجلنود البواسل، مضيفا: تعتبر الكويت بلدا 
صديقا مخلصا وشريكا ومتتد جذور الصداقة 
بني البلدين عبر تضحيات سامية ل� 60 جنديا 
بنغالديشيا اثناء حرب حترير الكويت، واعادة 
بناء الكوي����ت، وتعززت عالقتهما من خالل 
التعاون الذي سيدوم بني الشعبني واجليشني 

في البلدين الصديقني.
حض����ر االحتفال وكيل وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل محم����د الكندري وعدد 
من اعضاء السلك الديبلوماسي والعسكري 

املعتمدين في الكويت.

في احتفال بعيد القوات المسلحة لبنغالديش

العازمي: عقود شركات النظافة سنتان

الشايع إلطالق أسماء 10 شخصيات على شوارع 
باليرموك والنزهة والشامية والمنصورية والعديلية

البغيلي لعمل مدخل ومخرج بين القطعتين
1 و8 بالفردوس على الدائري الخامس

ق���دم عضو املجل���س البلدي أحم���د البغيل���ي اقتراحا حول 
االختناق��ات املرورية والكثافة الس���كانية العالية التي تعد اكبر 
العوائق الت�����ي تواجه مواطنينا، وتعوق حركة الس���ير داخل 
بلدنا وقال البغيل��ي: ت���ؤدي االزدحامات في أغلب االحيان إلى 
عدم التزام اغلبية املوظف��ني والعاملني مبيعاد الدوام الرس���مي، 
وخاصة املواطنني، حيث تس���ب��ب هذه الكثافة في اعاقة حلركة 
السير وعدم انسيابية وسهولة امل��رور، وكذلك إمكانية الدخول 
واخلروج من املنطقة بشكل سهل، ومنطقة الفردوس من املناطق 
التي تعاني من مثل هذه املشكالت حتديدا القطعة 1 و8، واقترح 
البغيلي عمل مدخل ومخرج بني القطعتني 1 و8 مبنطقة الفردوس 
على طريق الدائري اخلامس مما يساعد على سهولة وانسيابية 
احلركة من القطعتني الى الدائري اخلامس خروجا، ومن الدائري 

اخلامس إلى القطعتني دخوال.

إنذار أصحاب القسائم الصناعية بإزالة تعدياتهم
صرح رئي���س فريق ازالة 
التعديات على املناطق الصناعية 
واخلدمية واحلرفية والتجارية 
بأن اللجن���ة قد قامت بتوزيع 
القس���ائم  االنذارات الصحاب 
الصناعي���ة مبنطق���ة الدوحة 
والذي���ن لديهم جتاوزات على 
الدولة خ���ارج حدود  ام���الك 
قس���ائمهم بعد ان مت حصرها 

من قبل فريق االزالة.
وتود اللجنة من املستثمرين 
في املنطقة التعاون معها بازالة 
تعدياته���م حت���ى ال تتعرض 
اصولهم ألي خسائر تنتج من 

عمليات االزالة.
كما اشار رئيس الفريق الى 
ان اغلب مس���تثمري القسائم 
بازالتها  اب���دوا تعاونه���م  قد 
بأنفسهم من خالل االتصاالت 
التي متت في هذا الشأن، حيث 
بني لهم املس���احات املتجاوزة 
للتقرير املعد من قبل الفنيني 

في البلدين.
وذلك تطبيقا لنص املادة 14 
النظافة  من املرسوم في شأن 
وشغل الطرق العامة وامليادين 
واالرصفة واملجاري الصحية 
ومخلف���ات املصانع واحملالت 
العامة والتي تنص على اآلتي 

»ال يجوز في املناطق الصناعية 
مزاول���ة العمل خ���ارج حدود 
القس���ائم املخصص���ة كما ال 
يجوز وضع اي شيء كصناديق 
البضائ���ع او املعدات او املواد 
اخل���ام او املصنعة خارج تلك 

القسائم«.

قدم رئيس املجلس البلدي 
زيد العازم���ي اقتراحا بتمديد 
النظافة  التعاقد مع ش���ركات 

بحيث يكون سنتني فقط.
وقال العازمي في اقتراحه: 
انطالقا من الدور املنوط بالبلدية 
العامة  الراحة  باحملافظة على 
والنظافة وبعد موافقة املجلس 
البلدي صدر القرار الوزاري رقم 
190 لس���نة 2006 بشأن الئحة 
النظافة ونق���ل النفايات التي 
نصت على حظر نقل النفايات اال 
عن طريق الشركات واملؤسسات 
املرخصة واملصنفة لهذا الغرض 
على ان تتولى االدارة املعنية 
بالبلدية اعتماد العقد املبرم بني 
مصدر النفايات واجلهة الناقلة 
حتى يصبح هذا العقد ساري 
املفعول وعلى ان تقوم البلدية 

قدم نائ���ب رئيس املجلس 
اقتراحا  الشايع  البلدي شايع 
بتس���مية ع���دد من ش���وارع 
الكويت بأسماء رجال الكويت 
العظام، وقال الشايع: ان الطالق 
التس���ميات اهمي���ة كبرى من 
الناحية االستداللية واحلضارية 
نظرا ملا يتعلق بذات املوضوع من 
اهمية تعكس الوجه احلضاري 
والتراث���ي للمجتمع الكويتي، 
وانه ملن احملزن ان يغيب عن 
ذاكرتنا رجال نحن عنهم الهون 
رغم ما قدموه من اعمال جلية 
تذكر فتشكر بينما في الوقت 
ذاته تطرز الشوارع بأسماء من 
هم اقصر قامة واخفض هامة، 
وق���د كان املذكورون ادناه من 
رجاالت الكويت االوائل ورمزا 
م���ن رموزه���ا الذي���ن قدموا 

نفس����ه تخوفها من اس����تمرار 
 � السياس����ي  مظاهر االحتقان 
النيابي بني السلطتني دون ان 
يحظى مش����روع قانون العمل 
على االهتمام املطلوب إلقراره 

بالسرعة املطلوبة.
وأوضح عاش����ور انه سبق 
للنقابة العامة للبنوك ان شغلت 
بدراسة مشروع القانون، وقدمت 
م����ا قبل امل����داول االولى له 42 
تعديال ع ى بع����ض مواده، كما 
قدمت ما بعد املداولة االولى 26 
تعديال ومجمل هذه التعديالت 
الى جميع  أرس����لت أوال بأول 
نواب االمة وعدا ذلك واصل وفد 
النقابة ومنذ اكثر من عام تقريبا 
التي  املناقشات  حضور جميع 
متت على مشروع القانون داخل 
اللجنة الصحية في مجلس االمة 
ومبش����اركة ممثلني عن وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
وغرفة جتارة وصناعة الكويت 
الكويت  العام لعمال  واالحتاد 
وبرنامج اعادة الهيكلة، مبا يعني 
دحض تلك احلجج واملبررات، 
والسؤال أين كان اولئك النواب 
االفاضل مما قدمته لهم النقابة 
من تعديالت في ش����هر يناير 
املاضي؟ وأين ه����و اهتمامهم 
ودورهم ازاء هذا املشروع حتى 
يطالبوا اليوم بتأجيل التصويت 

عليه بصورته النهائية.

بدون مب����رر على أزمات بدون 
تنسيق ما بني القوى السياسية، 
مطالبا بإبعاد هذا القانون امللح 
الذي سيمس شريحة كبيرة من 
املواطنني الكويتيني عن املناورات 

السياسية.
وأشار الى ان النقابة العامة 
للبنوك ومن واقع مسؤولياتها 
النقابية والعمالية وما سبق ان 
ش����غلت به من اهتمام بدراسة 
مشروع قانون العمل وما تقدمت 
به من تعدي����الت ما قبل وبعد 
املداولة االولى ملشروع القانون 
حتمل أعضاء كلتا الس����لطتني 
مسؤولية التمادي في املماطلة 
بإقرار مش����روع القانون وعدم 
االخذ مبا ق����دم الى نواب االمة 
من تعديالت ع لى بعض مواد 
القانون كم����ا تبدي في الوقت 

حّمل رئي����س مجلس ادارة 
النقابة العامة للبنوك، منصور 
التشريعية  عاشور السلطتني 
والتنفيذية مسؤولية التمادي في 
جتاهل أهمية التصويت النهائي 
على مشروع قانون العمل وفقا 
للتعديالت االيجابية التي تقدمت 
بها النقاب����ة على بعض مواده 
ما قبل وبعد املداولة االولى له 

داخل مجلس االمة.
واكد عاش����ور في تصريح 
صحافي أهمية تدارك الظروف 
السياسية التي تعيش في كنفها 
التأزمي  الكويت جراء ح����االت 
النيابي احلكوم����ي املتواصلة 
وتداعياتها اخلطرة التي طالت 
� على حد تعبي����ره � القضايا 
املصيرية للوضع االنس����اني 
والعمالي للمواطنني وس����معة 
الكويت ف����ي احملافل االقليمية 
والدولية، مش����يرا الى انه من 
غير املمكن وال حتت أي ظرف 
كان االس����تمرار بترحيل اقرار 
مشروع قانون العمل االهلي وما 
قدم عليه من تعديالت الى اجل 
غير مس����مى بحجج االنشغال 
باالستجوابات أو بغير ذلك من 

حجج ومبررات واهية.
وقال ان النقابة العامة للبنوك 
جتد الزما على نواب مجلس 2009 
على االقل اجناز قانون يحسب 
لهم بدال من التس����ابق احملموم 

وحي���ث انه منى الى علمنا ان 
البلدي���ة تتجه ال���ى ان تكون 
مدة العقود املبرمة مع شركات 
النظافة خمس سنوات وحيث 
ان هذه املدة طويلة جدا في ظل 
النظافة وكثرة  تردي اوضاع 
ش���كاوى املواطنني مبختلف 
املناطق من الوضع العام لهذه 
الشركات، ورغبة في ان تكون 
مدة العقد قصيرة نستطيع من 
خاللها احلكم بصورة سريعة 
الش���ركة  على وضع واحوال 
وفسخ التعاقد في حال ثبوت 
اخالله���ا بالتزاماته���ا وتالفي 
االمور ف���ي اقرب وقت حفاظا 

على صحة املواطنني. 
لذل���ك نقترح ان تكون مدة 
النظاف���ة مع الشركات  عقود 

ال تزيد عن سنتني.

رفعة هذا الوطن، وعرفانا منا 
ملا قدموه لصالح االمة وابنائها 
نقترح تسمية بعض الشوارع 
بأسمائهم قرين كل منطقة وذلك 
التال���ي: د.صالح  النحو  على 
العجي���ري � منطقة اليرموك، 
الفريق يوسف ثنيان  الشهيد 
املش���اري � منطق���ة اليرموك، 
الش���يخ علي اجلسار � منطقة 
النزهة، محمد عبدالعزيز الوزان 
النوخذة  اليرم���وك،  � منطقة 
� منطقة  العم���ر  عمر درباس 
الشامية، محمد حمود الشايع 
� منطقة الشامية، عيسى حسني 
اليوسفي، عبدالعزيز العدساني 
� منطقة كيف���ان، عبدالرحمن 
عب���داهلل الف���ارس � منطق���ة 
املنصورية ومحمد عبدالعزيز 

امليلم � منطقة العديلية.

باالشراف املباشر والرقابة على 
النفايات بجميع  عمليات نقل 
انواعه���ا من املص���در وحتى 
املواق��ع املخصصة ملعاجلتها 
بواسط���ة الشركات املرخصة، 

الكثير لبلدهم وتركوا بصمة 
واضحة في املجاالت التجارية 

واالجتماعية والسياسية.
وتخليدا لذكراهم وتقديرا 
العظيم���ة من اجل  جلهودهم 

دعا لفسخ العقد في حال اإلخالل بااللتزامات

نقابة البنوك ُتحّمل الحكومة والنواب 
مسؤولية تجاهل إقرار قانون العمل

عاشور: النقابة شغلت بدراسة مشروع القانون وقدمت 42 تعديالً

مشروع لتأهيل المهندسين 
حديثي التعيين في »الكهرباء«

دارين العلي
قامت إدارة التطوير اإلداري 
والتدريب بوزارة الكهرباء واملاء 
الثامن لتأهيل  بطرح املشروع 
املهندس����ني حديث����ي التعي����ني 
بالوزارة ملدة 4 أش����هر اعتبارا 
إدارة  م����ن 2009/11/15، وتقوم 
التطوير االداري والتدريب بطرح 
هذا املشروع للسنة الثامنة على 
التوال����ي وباالعتماد على ذوي 

اخلبرة من موظفي الوزارة.
ويهدف املشروع الى اكساب 
املهندس����ني اجل����دد اخلب����رات 
واملهارات في املجاالت الهندسية 

املتعلق����ة بالوزارة، باالضافة الى خلق صورة واضحة عن أهم أعمال 
املهندسني اجلدد ذوي التخصصات )كهرباء � كيمياء � ميكانيك( وذلك 
لتأهيلهم مبختل����ف املجاالت الفنية في ال����وزارة وخاصة في مجال 
تش����غيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه وشبكات 
النقل والتوزيع الكهربائية باالضافة إلى مجال تشغيل وصيانة املياه، 
وباستخدام احدث وسائل التكنولوجيا املواكبة للتطورات احلديثة في 
عمليات التدريب سيتمكن املهندسون اجلدد من التدريب عمليا على 
أجهزة التشغيل والصيانة واملراقبة مبختلف مواقع الوزارة، باالضافة 
إلى الزيارات امليدانية والتي من خاللها ستتم زيادة خبرات وقدرات 

املشاركني على اكتشاف ومعاجلة املشاكل املصاحبة لتلك األجهزة.
ومن خالل هذا املش����روع س����يتم طرح مواضي����ع أخرى متنوعة 
مهمة مثل األمن والسالمة في احملطات، االسعافات األولية ومواضيع 
تخصصية في مجال احلاسب اآللي وايضا مواضيع خاصة بالعقود 
ونظام اجلودة وذلك بهدف اعطاء املهندس����ني املتدربني صورا شاملة 
عن اعمال الوزارة الفني����ة. علما أن إدارة التطوير االداري والتدريب 
ستقيم املشروع لهذه السنة في محطة الدوحة الشرقية ويتخلل ذلك 
زي����ارات ميدانية مبحطة الدوحة الغربي����ة وجميع قطاعات الوزارة 
املختلفة. واجمالي اعداد املتدربني لهذه السنة هو 34 متدربا ومتدربة 
موزعني حس����ب التخصصات التالية، كهرباء عدد 15 متدربا، كيمياء 

عدد 3 متدربني وميكانيك عدد 16 متدربا.

بهدف إكسابهم مهارات وخبرات

العرادة: 20 دينارًا شهريًا لمساعدي مفتشي النظافة 
واإلعالنات خريجي الدورة التدريبية 2003/2002

تجهيز كشوف المكافأة التشجيعية لضبط المخالفات

صرح رئيس مجلس ادارة 
ف���ي بلدية  العاملني  نقاب���ة 
الكويت األمني العام املساعد 
العربية والدولية  للعالقات 
لالحت���اد العرب���ي للبلديات 
ب���أن جهود  الع���رادة  فراج 
النقابة تكللت  ادارة  مجلس 
باحلصول على موافقة ديوان 
اخلدمة املدنية على صرف بدل 
التفتيش بواق���ع 20 دينارا 
ش���هريا تصرف بأثر رجعي 
من تاريخ االول من اغسطس 
2008 ملساعدي مفتشي النظافة 
واإلعالن���ات خريجي الدورة 

التدريبية لع��ام 2003/2002 التي نظمتها ادارة 
التطوير والتدريب وعدده���م 112 موظفا في 

بلدية الكويت.
العرادة بالنسبة  واشار 
التش���جيعية  للمكاف���أة 
املتعلقة بضب���ط املخالفات 
للذين يس���تخدمون وسائل 
االنتقال اخلاصة بهم، وكذلك 
القضائية،  بدل الضبطي���ة 
فإنه س���يتم اعداد وجتهيز 
الكش���وف اخلاصة بهم من 
قبل البلدية، ومن ثم رفعها 
ملجلس اخلدم���ة املدنية، وان 
النقاب���ة س���تقوم مبتابعة 
املوض���وع لدى كل من البلدية 
وديوان اخلدمة املدنية ولن 
تدخر جهدا حتى يتم االنتهاء من صرف هذه 

البدالت لكل املستحقني.

الجسار يسأل عن الشؤون الهندسية بالبلدية
وجه عضو املجلس البلدي م.جسار اجلسار أسئلة للجهاز التنفيذي في 

بلدية الكويت، مطالبا بالرد عليها في الوقت احملدد واملتعارف عليه.
وأوضح اجلسار من خالل األسئلة العديد من النقاط والتي يتمنى أن 
تكون لها إجابات كافية وشافية تكون ردا من اجلهاز التنفيذي لالسئلة 
التي قدمها امس. وتساءل اجلسار عن عدة نقاط تخص الشؤون الهندسية 

في بلدية الكويت هي:
1 � هل توجد رقابة من الش����ؤون الهندس����ية في بلدية الكويت على 

املكاتب الهندسية للحد من زيادة نسبة احلديد في مخطط املبنى؟
2 � اطالب بإنشاء معمل للمواد املستخدمة في البناء خاصة اخلرسانة 
للتأكد من قوة اخلرس����انة خاصة للبلدية مثل مختبر وزارة األشغال 

للمواد البنائية.
3 � للحد من احلوادث أطلب من اجلهة الهندس����ية حتديد ش����روط 

السالمة للمباني العالية من حيث نوعية مواد البناء واملواقف.

زيد العازمي

شايع الشايع

منصور عاشور
إقبال الطيار

أحمد البغيلي

م.جسار اجلسار

فراج العرادة

اللواء راشد املشعان يشارك امللحق العسكري في سفارة بنغالديش قطع كيكة االحتفال

جانب من احملاضرة


