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»البلدية« فاجأت املقاهي باملنطقة الصناعية وأزالت 15 تسويرة مقامة من الطابوق

حترير 20 مخالفة ورفع 30 سيارة مهملة في اجلهراء
ومصادرة حمولة 5 لوريات من الكراسي وبوكسات التلفزيون

اإلش���عارات ونقل املركبات 
املهملة موثقة لدى س���جالت 
البلدي���ة، إذ يت���م االحتفاظ 
بج���زء م���ن إش���عار اإلنذار 
يتضمن املعلومات نفس���ها 
املدونة في اإلش���عار امللصق 
على الس���يارة املهملة.بدوره 
قال مراقب إش���غاالت الطرق 
فيصل العتيب���ي إن مخالفة 
الطرق لها  الئحة إش���غاالت 
عدة انعكاس���ات سلبية على 
املنطقة منه���ا إعاقة عمليات 
التنظيف وجعلها مرتعًا سهاًل 
للحيوانات الضالة واحلشرات 
إلى أن  واملخلفات ، مش���يراً 
بلدية احملافظة تتابع عن كثب 
عمليات رصد السيارات املهملة 
والسكراب في جميع املناطق 
الت���ي تقع حتت مس���ؤولية 
بلدية احملافظ���ة للعمل على 
رفعها واتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية بحق أصاحبها.
العتيب���ي أن  وأوض���ح 
احلم���الت في ه���ذا اجلانب 
املناطق  مستمرة خاصة في 
الصناعية والسكنية والشوارع 
والساحات العامة وامليادين، 
الفتا إل���ى ان الئحة النظافة 
الطرق  العام���ة وإش���غاالت 
تعطي احلق في إنذار أصحاب 
السيارات املهملة واملعروضة 
للبيع وفي حالة عدم استجابة 
أصحابها إلنذارات البلدية يتم 
رفعها وحجزها مبوقع حجز 

البلدية مبنطقة أمغرة ، مبينا 
ان األعمال الرقابية مستمرة 
ولن تتوق���ف عند حد معني 
العمل جار لتفعيل ذلك  وأن 
الدور على مختلف األصعدة 
مبا يتماش���ى م���ع مختلف 
اجلوانب املتعلقة بالالئحة .  
ومن جهته أكد رئيس قس���م 
إشغاالت الطرق بندر الشمري 
أن بلدية احملافظة حترص على 
احلفاظ على املظهر العام من 
خالل سعيها املتواصل ملكافحة 
املشوهات واملظاهر السلبية، 
وكافة املمارس���ات التي تهدد 
الس���احات العامة ، الفتًا إلى 
أنها قامت ومن خالل حمالتها 
امليدانية بحث مالكي السيارات 
واآللي���ات واملركبات القدمية 
واملهملة واألخرى املعروضة 
للبي���ع على ع���دم تركها في 
األماكن العامة ألن ذلك يؤدي 
إلى عرقلة حركة السير واملرور 
ويحرم اجلمهور من حقهم في 
العامة  الس���احات  استخدام 

وامليادين.

فريق الحملة

ضم فريق العمل املفتشني 
الهاجري، عبدالرحمن  سعد 
العرادة، احلسن الذايدي، غامن 
اخلالدي ، عواد اجلليمة، جاسم 
الهاجري وراهي الشمري ومن 
إدارة العالق���ات العامة أنور 

حميد .

من تلك املظاهر السلبية التي 
تش���كل تعديًا صريحًا على 
العام���ة للدولة،  املمتل���كات 
الفتًا إلى أن عددا من أصحاب 
املقاه���ي ق���ام باالس���تحواذ 
على مس���احات شاسعة أمام 
محالتهم بدون أي ترخيص 
البلدية مما يشكل عائقًا  من 
كبيراً حلركة املرور والتعدي 
عل���ى حريات اآلخرين فضاًل 
عن إقامة أعمدة اإلنارة ووضع 
الطاوالت والكراس���ي خارج 

حدود املساحة املرخصة. 
وأشار إلى أن احلملة شملت 
أيضًا رفع السيارات املهملة من 
املنطقة الصناعية باجلهراء، 
مبين���ًا أن احلملة س���بقتها 
عمليات وضع إشعارات اإلنذار 
على املركبات املهملة لرفعها 
من قب���ل أصحابها خالل مدة 
24 س���اعة ، الفتًا إلى أن تلك 

نفذت إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة اجلهراء بالتعاون مع 
إدارة العالقات العامة بالبلدية 
حملة ميدانية شاملة استهدفت 
املقاهي على أمالك  جتاوزات 
الدولة ورفع السيارات املهملة 
وذلك في املنطقة الصناعية 
باجله���راء وأس���فرت ع���ن 
حترير 20 مخالفة إشغاالت 
طرق ورفع 30 سيارة مهملة 
وتوجيه 35 تعهداً ومصادرة 
حمولة 5 لوريات من الكراسي 
إلى  التلفزيونات  وبوكسات 
جانب إزالة 15 تسويرة مقامة 

من الطابوق.
التي  وت���رأس احلمل���ة 
انطلقت صب���اح امس مدير 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق ممدوح النجدي مدعمة 
بقافلة من الشاحنات واآلليات 
والعمالة مت خاللها مصادرة 
الكراس���ي واألعم���دة املقامة 
على أمالك الدولة بدون وجه 
حق.  وقال مدير إدارة النظافة 
الطرق  العام���ة وإش���غاالت 
النجدي في تصريح  ممدوح 
صحافي إن عمليات التصدي 
للتجاوزات املتمثلة بإشغاالت 
الطرق مس���تمرة سواء على 
املقاهي  مس���توى جتاوزات 
أو ركن السيارات املهملة في 
الشوارع والساحات باحملافظة 
بهدف تطهير مختلف املناطق 

حترير مخالفة رفع كراسي كانت موضوعة في أماكن مخالفة

رفع سيارات مهملة

القانونية الالزمة لصرف البدالت 
االخرى، مؤكدا ان تلك املكاسب 
واالجنازات لم تأت من فراغ أو 
جاءت بيس���ر وسهولة، بل كان 
ذلك من خالل جهد ومساع طويلة 
ومتواصلة، وان النجاح والتوفيق 
في النهاية كان حليفنا بعون من 
اهلل تعالى وبثقة اعضاء اجلمعية 
العمومية للنقابة التي منحوها 

ملجلس ادارة النقابة احلالي.
وأوضح العرادة ان هذا البدل 
قد جاء تتويجا للجهود الكبيرة 
واملضنية التي بذلها مجلس ادارة 
النقابة على كل احملاور في البلدية 
وديوان اخلدمة املدنية ومجلس 
اخلدمة املدنية حتى حتقق هذا 
االجناز واملكسب الذي طاملا سعينا 
اليه وعملنا بكل جهد ومثابرة 
على اجنازه واخراجه الى حيز 
الواقع والن���ور، وان هذا البدل 
يأتي انصافا للعاملني في مجاالت 
العمل املختلفة في البلدية الذين 
يخصلون في اداء واجبهم على 

ً العرادة: صرف بدل شاشة لـ 1133 موظفا
اكمل وجه ويتحملون في ذلك 
املشاق والصعاب ومواجهة كل 

الظروف التي تواجههم.

صرح رئيس االحتاد العربي 
لعم���ال البلديات والس���ياحة، 
السكرتير العام لنقابة العاملني 
في بلدية الكويت محمد العرادة، 
بأن مجلس االدارة حقق مكسبا 
جديدا للعاملني في بلدية الكويت 
يضاف الى املكاسب واالجنازات 
العديدة التي حققها مجلس االدارة 

في اآلونة األخيرة.
واش���ار العرادة الى ان هذا 
املكسب يتمثل في اقرار وصرف 
مكافأة تش���جيعية للموظفني 
الكويتيني العاملني على الشاشات 
وقدرها 30 دينارا شهريا يستفيد 
من هذا البدل 1133 من العاملني في 
البلدية وان التكلفة السنوية لهذا 

البدل تبلغ 407.880 دينارا.
وأشار العرادة الى ان هذا البدل 
سيتم صرفه للموظفني املستحقني 

مع مرتب شهر يونيو اجلاري.
وأكد العرادة ان نقابة العاملني 
في بلدية الكويت تتابع عن كثب 
محمد العرادةواهتمام شديد جميع االجراءات 

أن البرنامج قد س���لط الضوء 
على عناصر القي���ادة الفعالة 
املطلوبة من اإلدارة واهمها فن 
العالق���ات والتواصل ألهميتها 
واألمانة واملصداقية وقد تخلل 
البرنامج العديد من األنش���طة 
والتمارين لترسيخ هذا البرنامج 
لدى املشاركني كما يهدف البرنامج 
أيضا الى إكساب املشاركني مهارات 
التعامل م���ع اآلخرين.وضمت 
الدورة 17 مش���اركا من قياديي 
ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام 

البلدية اختتمت »االجتاهات احلديثة 
في القيادة واإلشراف«

بالبلدية من مختلف القطاعات 
وق���د قام���ت نبيل���ة الكندري 
ود.محمد البلوش���ي ود.حسن 
الراسني بتوزيع شهادات إمتام 
الدورة وتوجيه الشكر للمتدربني 

على حسن االلتزام.

في إط���ار السياس���ة التي 
انتهجتها البلدية لتأهيل وتثقيف 
موظفيها في كل املجاالت التي 
تتعلق بالعمل البلدي وتنمية 
املهارات الفردية التي تعود بالنفع 
العام لهم وعلى أدائهم في أعمالهم 
من خالل تعاملهم مع املراجعني، 
اختتمت إدارة التطوير اإلداري 
والتدري���ب البرنامج التدريبي 
»االجتاهات احلديثة في القيادة 
واإلشراف« وذلك بالتعاون مع 

كلية اآلداب جامعة الكويت.
وفي هذا السياق قالت رئيسة 
مركز التدريب بإدارة التطوير 
اإلداري والتدريب نبيلة الكندري 
ان هذا البرنامج عقد خالل الفترة 
من 9 � 2013/6/13 وتقدمت بالشكر 
جلامعة الكويت على تعاونها 
الدائم مشيرة الى أن هذا البرنامج 
يه���دف الى تدري���ب القياديني 
ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام 
الس���تعراض أحدث األساليب 
واالجتاهات احلديثة في اإلدارة 
والقيادة وأهمها منوذج اإلدارة 
تكرمي عدد من املشاركني في الدورةالياباني واملاليزي.مشيرة إلى 


