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الخترش يدعو المواطنين إلزالة مخّلفات البناء
وأنقاض الزراعة حفاظًا على البيئة

أكد املنسق العام بلجنة ازالة التعديات العميد املتقاعد 
س���عود اخلترش في تصريح صحاف���ي ضرورة قيام 
املواطنني بإزالة مخلفات البناء وانقاض زراعاتهم حفاظا 
على البيئة والصحة العامة والناحية اجلمالية للمناطق 
الس���كنية. وقال: على الرغم من وج���ود فريق مراقبة 
النظافة العامة واشغاالت الطرق يتبع بلدية الكويت في 
كل محافظة من محافظات الكويت مهمته رفع املخلفات 
املجهول���ة وازالة االنقاض التي غالبا ما ال يعرف هوية 
املتسبب فيها، اال ان هناك مخلفات وأنقاضا تركت بني 
البيوت وف���ي الطرقات في املناطق الس���كنية، يعرف 
اجليران أنفسهم من املتسبب فيها دون ان يتقدم واحد 
منهم بالنصح للمتس���بب بضرورة ازالتها ورفعها من 

املوقع حتى ال تتسبب في املزيد من االضرار.
وقال املنسق العام للجنة ازالة التعديات على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة ان فرق جلنة ازالة التعديات 
وأثن���اء متابعتها ألعمال االزالة في املناطق الس���كنية 
ش���اهدت الكثير من مخلفات البناء والترميم وما تبقى 

من اعمال جتميل احلدائق اخلاصة والتي تركها أصحابها 
عند زوايا املنازل أو على قارعة الطريق أو في الساحات 
املجاورة، دون ان يقوموا بإزالتها من اجل احملافظة على 
الصح���ة العامة وعلى البيئ���ة الطبيعية أو حتى على 

املظهر العام للمنطقة.
واضاف: ان املرء يتحسر على املشهد العام في كثير 
من مناطقنا الس���كنية التي اعتدنا على ان نطلق عليها 
صفة »مناطق الس���كن النموذجي« فحولها البعض من 
سكانها، ولالسف الى ساحات لالنقاض واملهمالت، ففي 
زاوية منها جتد اكواما من مخلفات اعمال الترميم وبقايا 
الطابوق واالملنيوم واحلديد واالخش���اب، وفي زاوية 
اخرى جتد اكداسا من النباتات واحلشائش واالغصان 
التي قطعت من احلدائ���ق اخلاصة وتركت مكانها لعل 
وعسى ان تتفضل احلكومة أو احد اجهزتها بإزالتها أو 
رفعها من مكانها، على الرغم من ان هذه املسؤولية تقع 

أوال وأخيرا على املواطن.
وأوضح اخلترش ان من حق الدولة فرض العقوبات 

املنصوص عليها في القانون على املخالفني من املواطنني 
ملا تس���ببه هذه االنقاض واملخلفات من مشاكل بيئية 
وصحية، ناهيك عن املظهر السيئ للمنطقة بشكل عام، 
مشيرا الى ان هذه االنقاض كثيرا ما تترك فوق خطوط 
الصرف الصحي أو الكهرباء أو الهواتف االرضية فتعوق 
اعمال الصيانة الدورية لالجهزة احلكومية، فتقع اخلسارة 

في النهاية على املواطن نفسه.
وبني ان هذه املخلفات كثيرا ما تتس���بب في أضرار 
جس���يمة على الصحة العامة نتيجة للتلوث، كما انها 
تكون مرتعا لعبث االطفال في مواد كيماوية خطرة قد 
تتواجد فيها، هذا عدا ما حتتله هذه املخلفات من حيز 
كبير في ساحات وشوارع وممرات املنطقة، فال تعكس 

املظهر اجلمالي للمنطقة وال اجلانب احلضاري لها.
وناشد اخلترش املواطنني تكثيف اجلهود والتكاتف 
ليس من اجل اعادة اجلمال الطبيعي لبالدنا فحسب، وامنا 
من اجل املصلحة العامة ايضا، وذلك من خالل تنظيف 

وإزالة االنقاض واملخلفات التي يتركونها أوال فأوال.

جرافات البلدية تنظف املوقع بعد إزالة املخلفات

بني املستش����ار الفني ف����ي املجلس البلدي م.عبداللطيف االس����تاذ 
للحاصلني على ارض وقرض حكومي خاصة في ضاحيتي جابر االحمد 
وصباح االحمد واملناطق االخرى طرق عمل اساسات املبنى بطريقة آمنة. 
واضاف ان العوامل اجلوية كثيرا ما تؤثر على سطح االرض والطبقة 
املوجودة حتتها فاذا لم توضع االساسات حتت االرض على عمق كاف 
من السطح املعرض للعوامل اجلوية فقد ينشأ عن ذلك هبوط او تقلقل 
في االساسات قد يؤدي الى تلف املبنى، موضحا أنه عادة يتم اختيار 

العم����ق الذي ينعدم عنده فعل العوامل اجلوية وهو متر تقريبا، وبني 
االس����تاذ وجود اختالف في ش����دة فاعلية التأثيرات اجلوية من ارض 
الخرى ففي االراضي الطينية نرى ان العوامل اجلوية تعمل في فصل 
الصيف على انكماش االرض وتشققها حيث يصل التشقق الى العمق 
الذي يقف عنده فعل تلك العوامل وتأثيرها، واضاف في فصل الشتاء 
نرى االرض ال تستقر على حال من حالة انكماش في الصيف الى انتفاخ 

في الشتاء، وحذر من انشاء االساسات على هذه األرض.

األستاذ يحّذر من إنشاء األساسات على أرض تقع تحت فعل التغيرات الجوية

عبدالكرمي الزيد د.فاضل صفر

كشف عبدالكرمي الزيد رئيس مكتب املتابعة التاب���ع لوزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.ف���اض���ل صفر 
انه س���يتم اعتماد وادخال بيانات جميع موظف���ي البلدي���ة 
ف������ي احملافظات متهيدا لتطبيق نظ���ام الربط بني البصمة 
وص������رف الرواتب بعد االنتهاء من التدقيق عل��ى بيان���ات 

املوظف��ني.
وقال الزيد بعد نهاية االجتماع التنسيقي اآلسيوي الذي 
ترأسه وزير الدولة لش���ؤون البلدية امس، ان رئيس فريق 
تطبي���ق نظام البصمة طارق املدن���ي اوضح خالل االجتماع 
معاناة الفريق من بعض املش���اكل املتعلق���ة بالتقصير في 
استكمال بيانات بعض املوظفني والتدقيق عليها اضافة الى 

عملية تسلم االجهزة والتلف املتعمد للبعض منها. 

واوض���ح ان البلدية بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع معهد 
الكويت لالبحاث العلمية خالل االسبوع اجلاري بشأن دراسة 
عدد من املشاريع اخلاصة بالبلدية والتي سيتم حتديدها في 

مرحلة الحقة.
وقال ان البلدية ستقوم بتوقيع عقد لدراسة مشروع ارشفة 

امللفات االلكتروني قريبا.
وأشار إلى ان هذا املشروع يعتبر من ابرز املشاريع التي 
ميكن من خاللها حتديد مسارات العمل في موضوع االرشفة 

حيث ستستغرق الدراسة ثالثة أشهر.
وبني ان وزارة املالية وافقت على االعتماد التكميلي ملشروع 
مختبر البلدية لفحص االغذية حيث س���تتم مخاطبة ديوان 
احملاسبة بذلك استعدادا للحصول على موافقته التخاذ االجراءات 

التنفيذية له.
وقال الزيد ان اللجنة احيطت علما باالجتماع التنس���يقي 
املش���ترك بني البلدية ووزارة االش���غال لتسهيل مهام اجناز 
املش���اريع وفتح قنوات تعاون مش���ترك من خالل االجتماع 

الدوري التنسيقي الذي يعقد بني اجلهتني شهريا.
من جانب آخر اوضح الزيد ان الوزير قام بزيارات ميدانية 
ملشروع الربط االول مع وزارة الصحة واالدارة العامة للجمارك، 
مشيرا الى قيام الوزير بزيارة اخرى ملركز البلدية في النويصيب 

واطلع خاللها على سير العمل.
كما طلب سرعة جتهيز املركز بجميع احتياجاته لتسهيل 
العمل وحتقيق الراحة واالس���تقرار للموظفني العاملني في 

املركز.

الزيد: اعتماد إدخال بيانات موظفي البلديات لتطبيق الربط اآللي بين البصمة وصرف الرواتب
خالل االجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير البلدية 

الخالد يسأل عن مخالفة 
بأحد فروع بلديات المحافظات

البلدي  قدم عضو املجل���س 
مهلهل اخلالد سؤاال بشأن مخالفات 

في احدى بلديات احملافظات.
وقال اخلالد: اشارة الى ما أشيع 
اخيرا عن مخالفة مالية متت باحد 
افرع البلدية باحملافظات والتي مت 
على اثرها حتمل مدير الفرع آثار 
تلك املخالفة وسداد ما اسفرت عنه 
من اهدار للمال العام وذلك منعا 
للمسألة وحرصا على موقع عمله، 
ويقال ان تدخل العديد من اصحاب 
املصال���ح اخلارجية قد ادى الى 
استمرار مدير الفرع في عمله دون 
اثارة اي بلبلة بشأن تلك املخالفة 

وما اسفرت عنه من آثار ال ميكن محوها او جتاهلها 
واهمها فساد اجلهاز التنفيذي واختراق احلواجز 
القانونية والقدرة على اخفائها دون تفعيل لألجهزة 

الرقابي���ة التي يج���ب ان تعمل 
على بس���ط نفوذها واستئصال 
موضع العوار بأجهزتها، لذا أتقدم 
باألس���ئلة التالية: 1 � هل حدثت 
مخالف���ات بأحد ف���روع البلدية 
باحملافظ���ات ومتت تس���ويتها 
والتجاوز ع���ن كيفية حدوثها؟ 
2 � ما االختصاص���ات االصيلة 
املس���ندة ملدير الفرع واملفوض 
فيها وممن يصدر التفويض بتلك 
االختصاص���ات؟ 3 � ملن يخضع 
مديرو األفرع للبلدية باحملافظات 
من حيث التسلسل االداري؟ وما 
العالقة االدارية التي تربط النواب 
باملدير العام؟ 4 � هل املخالفة املشار اليها مت ذكرها 
بتقرير ديوان احملاس���بة فإن كان مت التنويه عنه 

يرجى االفادة برأي الديوان ؟

البغيلي يسأل عن تعيين مدير مكتب الوزير
قّدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي س����ؤاال حول تعيني مدير 
ادارة مكتب وزير البلدية. وقال البغيلي في سؤاله: من املعلوم ان لكل 
جه����ة حكومية قواعد لتوظيف عامليها، ومن ثم فإن اعتالء اي منصب 
شاغر بجميع اجهزة الدولة وكذلك البلدية باعتبارها هيئة مستقلة عليها 
األخذ بتلك الضوابط والعمل مبوجبها، ولقد حدث مؤخرا انه قد مت نقل 
مدير ادارة مكتب وزير البلدية السابق الى جهة خارجية ومن ثم اصبح 
املكان ش����اغرا ولقد مت مؤخرا احالل بديل له، لذا يرجى االفادة من جهة 
االختصاص واالجابة عن االستفسارات التالية: متى مت تعيني مدير ادارة 
مكتب وزير البلدية احلالي وتزويدنا بقرار تعيينه؟ افادتنا بالشهادات 
واخلبرات واملؤهالت العلمية للمدير احلالي، متى مت تعيينه في البلدية 
وما مسماه الوظيفي السابق؟ من الذي رشحه ملدير ادارة مكتب الوزير 

وهل مت عرض الترشيح على جلنة شؤون املوظفني؟

اختتام »تنمية المهارات« في البلدية
اختتم����ت بلدية الكويت برنامجها التدريبي »تنمية مهارات التفكير التأملي 
والترسيم الذهني« بحضور مساعد مدير ادارة التطوير االداري والتدريب عواض 
العتيب����ي والذي عقد بقاعة املورد مبعهد الكويت لالبحاث العلمية خالل الفترة 

من 31 يناير املاضي حتى الرابع من فبراير اجلاري. 
وقال العتيب����ي ان البرنامج يهدف الى تزويد املش����اركني باملهارات الالزمة 
لتطوير وحتس����ني االداء عن طريق استخدام وتوظيف القدرات العقلية بشكل 

اكثر فعالية في حياتهم الشخصية والعملية. 
وفي ختام البرنامج قام العتيبي بتوزيع الش����هادات على املشاركني وحثهم 
في كلمة ألقاها على اس����تغالل ما حصلوه خالل البرنامج لتنمية مهاراتهم، كما 
حثهم على مواصلة التفوق في مختلف مجاالت العمل خلدمة جمهور املتعاملني 

مع جهاز البلدية مبستوى عال من األداء.

م.احمد املنفوحيمهلهل اخلالد

املشاركون في البرنامج التدريبي في لقطة جماعيةأحمد البغيلي

»تطوير«.. إصدار جديد لقطاع المعلومات في البلدية
الش���يخ مدير عام برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية 
»الهابيت���ات« في الكويت كونه 
ارفع مس���ؤول اممي يعمل في 
الكويت حيث حتدث د.الشيخ 
عن سبب وجود »الهابيتات« في 
الكويت وابدى سعادته بالتعاون 
مع قي���ادات البلدي���ة لتحقيق 
البرنامج وتطلع لرؤية  اهداف 
مرصد حض���ري في البالد، هذا 
باالضافة الى حديث ملدير ادارة 
التطوير والتدريب بالقطاع خلف 
املطيري سلط فيه الضوء على 
خطط ودورات وورش عمل عام 
2010/2009 والتي تستهدف تنمية 
املهارات في العديد من املجاالت 
وابدى تفاؤله مبواجهة التحديات 

وحتقيق الطموحات.

للمدير الع���ام م.احمد الصبيح 
اكد فيها ان من ال يتطور ال يتغير 
وق���ال ان تطوير االنس���ان هو 
اخلطوة األولى املطلوبة انطالقا 
من قدرة االنسان املتطور على 

احداث التطوير.
واشار الصبيح الى ان قطاع 
التطوير واملعلومات هو بوابة 
حتسني االداء في البلدية ووعد 
بتقدمي كل الدعم ملوظفيه، كذلك 
تضمن العدد االول من »تطوير« 
زيارة الدارة الشؤون املالية حيث 
مت تسليط الضوء على مراقباتها 
واقسامها ومهامها والتطوير الذي 
حدث في عملها من خالل حوار 
مع مديرها عبدالعزيز احلبيب، 
فضال عن حوار لضيف من خارج 
البلدية اخترنا ان يكون د.طارق 

من خالل خطة مدروس���ة قابلة 
للتنفيذ عبر عمل مؤسسي منظم 
ولذا فكرنا في اصدار »تطوير« 
آملني ان تسهم في احداث التطوير 
الذي بدأنا مشواره في البلدية 
برعاية الوزي���ر د.فاضل صفر 
واملدير العام م.احمد الصبيح.

وسلط الضوء على محتويات 
العدد االول من نشرة »تطوير« 
فقال: انه يتضمن حوارا مع وزير 
االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة د.فاضل صفر اكد فيه 
ان التطوير الذي تشهده البلدية 
اآلن ما هو اال نتاج تراكم خبرة 
القياديني املتتاليني على املناصب 
في البلدية، مشيرا الى ان البلدية 
الطريق املرسوم لها  تسير في 
ومشددا على انه شخصيا حريص 

كل احلرص على اعادة االعتبار 
ملفه���وم التطوير والتدريب في 
البلدية، كما تضمن العدد االول 
افتتاحية  من »تطوير« كلم���ة 

التطوي���ر  اص���در قط���اع 
واملعلوم���ات في بلدية الكويت 
نشرة فصلية مبسمى »تطوير« 
وجاء االصدار في 16 صفحة، وقال 
نائب مدير عام البلدية لشؤون 
قطاع التطوير واملعلومات م.احمد 
املنفوحي ان هذا االصدار سيتكرر 
بش���كل دوري كل ثالثة شهور 
القطاع  وسيكون لس���ان حال 
في جمي���ع قطاع���ات وادارات 
واقسام البلدية سواء في مبانيها 
الرئيسية او في احملافظات بحيث 
يكون حلقة الوصل بني القطاع 

وموظفي البلدية بشكل عام.
وتابع املنفوحي: ندرك متاما 
ان يدا واحدة ال ميكن ان تصفق 
وان اي���ة جماعة ال ميكن لها ان 
تنجز ما لم تعمل بروح الفريق 

المنفوحي: نأمل تواصل الموظفين معنا فكرًا ورؤية ومقترحًا ونقدًا


