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الفارس: منح بدالت ملفتشي النظافة واإلعالنات واألسواق وإزالة املخالفات
تشمل «اخلطر والعدوى والتلوث والضوضاء»

بداح العنزي

دعــت وزيــرة الدولــة 
البلدية ووزيرة  لشــؤون 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
ديــوان  الفــارس  د.رنــا 
اخلدمــة املدنيــة الى منح 
عــدد من البــدالت (خطر، 
عــدوى، تلوث، ضوضاء) 
ملفتشي النظافة واإلعالنات 
واألســواق وردم النفايات 

وإزالة املخالفات.
وقالــت د.الفــارس في 
كتاب حصلت «األنباء» على 
نسخة منه: نظرا ملا تبني لنا 
خالل اجلوالت امليدانية التي 
قمنا بها مبختلف احملافظات 
ملتابعة أعمال خطة العمل 
اخلاصة بحملة «معا لكويت 
نظيفة» والتي مت اطالقها 
بداية شهر اغسطس ٢٠٢٢
من طبيعة عمــل ملوظفي 
البلدية العاملني في ادارة 
النظافة والســالمة وكذلك 
مفتشو االعالنات واالسواق 

والــواردة بقــرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ١٣ لسنة 
٢٠١٢ بشأن منح تلك البدالت 
للعاملني في بعض اجلهات 

احلكومية.
املوافقــة  كمــا نرجــو 
على منح املفتشني حاملي 
القضائية (بدل  الضبطية 

من جانب آخر، أحالت 
د.الفــارس كتابا الى مدير 
م.احمــد  البلديــة  عــام 
املنفوحــي بصفــة عاجلة 
لتمكني املفتشات العامالت 
في البلدية من العمل بنظام 

النوبة.
وقالــت د.الفــارس في 

اســوة بإخوانهم املفتشني 
وذلك وفق اللوائح والنظم 
املتبعة. مع اعتبار املوضوع 

مهما جدا وعاجال.
كمــا دعــت د.الفــارس 
فــي كتاب آخــر مدير عام 
البلدية م.احمد املنفوحي 
الى توفير مركبات ملراكز 
البلديــة املختلفــة بأفرع 

البلدية باحملافظات.
وقالــت د.الفــارس في 
كتابهــا: نظرا ملــا تبني لنا 
خالل اجلوالت امليدانية التي 
قمنا بها مبختلف احملافظات 
ملتابعة اعمال خطة العمل 
اخلاصة بحملة «معا لكويت 
نظيفة» والتي مت اطالقها 
بداية شهر اغسطس ٢٠٢٢

من طبيعة عمــل ملوظفي 
البلدية العاملني في إدارة 
النظافة والسالمة وشؤون 
البيئــة، وحيــث ان اعمال 
العاملــني فــي  املوظفــني 
اإلدارات املشار اليها اعاله 
تتضمن االشراف على نقل 
النفايات املنزلية واإلنشائية 

ضبطية قضائية) لتحرير 
املخالفات بناء على قانون 
البلدية رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦

والئحة النظافة العامة.
كما نأمل التكرم بالنظر 
في زيــادة كادر التفتيش 
الوارد بقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥.

كتابها: نظرا للدور املهم الذي 
تقوم به اخواتنا الفاضالت 
املفتشات العامالت في بلدية 
الكويت والذي يتطلب منا 
جميعا دعمهم ومتكينهم، 
يرجى التكرم بعمل الالزم 
نحــو تكليــف املفتشــات 
النوبــة  بالعمــل بنظــام 

والرقابــة علــى النظافــة 
العامــة لكافــة االنشــطة 
والصناعيــة  التجاريــة 
واملــــناطــــق احلــــرفية 
والطــرق وامليادين بكافة 
املناطق وكذلك االشــراف 
النفايات،  على اعمال ردم 
وحيــث تبــني لنــا اثنــاء 
اجلوالت امليدانية للمراكز 
عدم وجود مركبات خاصة 
بالبلدية فــي هذه املراكز، 
وملقتضيات مصلحة العمل، 
يرجى التكرم بسرعة العمل 
على االعداد لطرح مناقصة 
تتضمن توفير عدد ال يقل 
عــن ٢ مركبــة لــكل مركز 
بلدية، وذلك الســتخدامها 
من قبــل موظفــي املراكز 
ملتابعة اعمال البلدية. مع 
مراعاة اتخاذ كافة االجراءات 
املتعلقة بطرح املناقصة من 
االعــداد للميزانية وغيره 
من املخاطبات الالزمة وفق 
اللوائــح والنظــم املتبعة 
مــع اعتبار املوضوع مهما 

وعاجال.

وإزالــة  النفايــات  وردم 
املخالفات في بلدية الكويت 
وتعرضهم اثناء تأدية مهام 
اعمالهم للخطر والعدوى 
والضوضــاء،  والتلــوث 
وحيث ان اعمال املوظفني 
العاملني في اإلدارات املشار 
إليها اعاله تتضمن االشراف 
على نقل النفايات املنزلية 
والرقابــة  واإلنشــائية 
العامــة  النظافــة  علــى 
لكافة االنشــطة التجارية 
واملناطــق  والصناعيــة 
احلرفية والطرق وامليادين 
املناطــق وكذلــك  بكافــة 
االشــراف على اعمال ردم 

النفايات.
وملقتضيــات مصلحــة 
العمل ولتحفيــز اخواتنا 
العاملــني فــي  واخواننــا 
االدارات املشار اليها اعاله، 
يرجى التكرم باملوافقة على 
منــح بــدل اخلطــر وبدل 
التلــوث  العــدوى وبــدل 
وبدل الضوضاء للموظفني 
العاملني باإلدارات املذكورة 

د.رنا الفارس

ناصر الهاجري

اجلدعان يقترح استحداث مخرج
من شارع املتنبي إلى طريق الفحيحيل

قــدم عضو املجلس البلدي ناصــر اجلدعان اقتراحا 
باســتحداث مخــرج باجتــاه واحــد من ســلوى باجتاه 

الفحيحيل.
وقال اجلدعــان في اقتراحه: بنــاء على الصالحيات 
املخولــة لنا ومراعاة منا للصالــح العام ونظرا لوجود 
االزدحام املستمر في مداخل ومخارج منطقة سلوى مما 
يتســبب في تأخير أهالي املنطقة عــن أعمالهم اليومية 
واإلضــرار مبصاحلهــم الشــخصية ولتخفيف الضغط 
وتســهيل حركة السير، نقترح التالي: استحداث مخرج 
باجتاه واحد فقط، يكون من شارع املتنبي باجتاه طريق 
(٣٠ الفحيحيل)، علما أن هذا الطريق نافذ باجتاه طريق 

ناصر اجلدعانالفحيحيل.

استثناء مفتشي النظافة في ٤ مناطق سكنية 
ومن يرعى معاقًا من قرارات النقل

عبداهللا الراكان

وجهت وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت  وزيــرة 
وتكنولوجيا املعلومــات د.رنا الفارس 
باســتثناء مفتشــي النظافة من ســكان 
املناطــق املســتثناة من ديــوان اخلدمة 
املدنية، وهي: صباح األحمد الســكنية، 
وصبــاح األحمــد البحريــة، والوفــرة، 
واخليــران، على أن تتم إعادة توزيعهم 
ملواقع أخرى بالقرب من مناطق سكنهم، 
وكذلك من يرعى معاقا، ومن لديه أسباب 
شــخصية يتقدم بطلب ويشرح حالته 

ليتم البت فيها.
وكانــت مجموعة من مفتشــي إدارة 
النظافة وإشغاالت الطرق قد  اعتصمت في 
مقر البلدية أمس احتجاجا على قرارات 
نقلهم من أماكــن عملهم، مطالبني بلقاء 

د.رنا الفارس لنقل اعتراضهم على القرار 
الذي طال أعدادا كبيرة منهم.

واعتبر املعتصمون أن قرار النقل جاء 
دون مبرر واضح، موضحني أن الكثيرين 
منهم شــملتهم حركة الترقية باالختيار 
التي متت مؤخرا في البلدية نظرا لكفاءتهم 
وإخالصهم في العمل ومتت ترقيتهم بناء 
على الترشــيح من رؤسائهم املباشرين 
ما ســيترتب عليــه الكثير مــن طلبات 
النقل والندب إلى إدارات وأقسام أخرى، 
وســيؤدي إلى حرمــان العديد من أبناء 
البلدية من بدالتهم املالية التي أصبحت 
من أساسيات حياتهم املعيشية وترتب 
عليها بعض األمور املالية األسرية وهي 
من حقوقهم املكتسبة منذ توليهم مهامهم، 
متسائلني عن كيفية صدور القرار دون 
مراعاة مقار ســكنهم ووسائل انتقالهم 

إلى أماكن عملهم املنقولني إليها.

(متني غوزال) عبداهللا العكشان مستمعا ملطالب املعتصمني  

إنشاء مواقف وجسر مشاة لكلية التربية.. قيد الدراسة
بداح العنزي

أحالت جلنة الفروانية خالل اجتماعها 
امس برئاسة خالد املطيري كتاب الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقــي والتدريب 
بشــأن اقتراح مبان ومواقــف متعددة 
األدوار وجسر مشاة لطلبة كلية التربية 
األساســية فــي العارضية الــى اجلهاز 

التنفيذي العداد تقرير مفصل للجنة.
وقال املطيري إن اللجنة وافقت على 
طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات 
ضمن القطعة رقم ١٦ مبنطقة الرقعي.

ولفت الــى أن اللجنــة أحالت طلب 
اإلدارة العامة لإلطفاء تخصيص موقع 
وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن 
منطقة العارضية استعماالت حكومية 
الى اجلهاز التنفيذي العداد تقرير للجنة، 
كما وافقت على الكتاب املقدم من مختار 
منطقة العمرية ســعد الطشــة بشــأن 
ضرورة تنظيم الساحة الواقعة شمال 
روضة ابن حزم وحتويلها إلى مواقف 
خالد املطيري مترئسا اجتماع جلنة الفروانيةمنظمة مرتبة مبنطقة العمرية قطعة ٥.

إزالة ٧٢ إعالنًا عشوائيًا وحترير ١٥ مخالفة في «مبارك الكبير»
كشــفت إدارة العالقــات 
العامــة فــي البلديــة عــن 
قيام فريــق الطوارئ بفرع 
مبــارك  محافظــة  بلديــة 
الكبيــر بتكثيــف جوالتــه 
امليدانيــة بجميــع مناطــق 
احملافظــة علــى احملــالت 
التجارية واألسواق املركزية 
واجلمعيات التعاونية ورصد 
القسائم املخالفة الشتراطات 
البلدية فضال عن اإلعالنات 
العشــوائية فــي الشــوارع 
وامليادين وإزالتها، مشيرة 
إلى أن هذه اجلوالت أسفرت 
عن توجيه ١٩ إنذارا هندسيا.
وفي هــذا الســياق، أكد 
الطــوارئ  رئيــس فريــق 
بفرع بلدية احملافظة ناصر 
الهاجــري حــرص الفريــق 
الرقابــي علــى التأكــد مــن 
التــزام احملــالت التجاريــة 
وأصحاب العقارات بالشروط 
والضوابط املعمول بها في 
إلــى أن  البلديــة، مشــيرا 
اجلــوالت التــي مت تنفيذها 
خالل الفترة من ٢١/٨ إلى ٢/٩
قد أسفرت عن الكشف على 

تشغيل عمال قبل احلصول 
علــى شــهادة صحيــة إلى 
جانــب حتريــر ٧ مخالفات 

خالل طلب مراجعة وإحضار 
الهندســية  التراخيــص 
واملخططــات، فضــال عــن 
توجيــه ١٠ إنــذارات ملقــار 
انتخابية خالل الكشف على 
املقار االنتخابية للتأكد من 
التراخيص وجار متابعتها.
ودعــا الهاجري أصحاب 
العقارات واحملالت التجارية 
بالقوانــني  االلتــزام  الــى 
واألنظمــة املعمــول بها في 
البلديــة جتنبــا للمخالفــة 
والغرامــة التــي قــد تصل 
إلــى اإلغــالق اإلداري، كمــا 
دعــا املرشــحني لعضويــة 
مجلس األمة الى عدم وضع 
إعالنات عشوائية في الطرق 
واملناطق احمليطة وااللتزام 
باالشــتراطات والضوابــط 
اخلاصة بترخيص اإلعالنات 
املقــررة فــي ضــوء القرار 
الــوزاري رقــم ١٧٢ لســنة 
٢٠٠٦ بشأن الئحة اإلعالنات 
وتعديالتهــا، مؤكــدا علــى 
امليدانية  تكثيف اجلــوالت 
الصباحية واملسائية لرصد 

وإزالة أي إعالن مخالف.

نظافة باإلضافة إلى توجيه 
٩ إنذارات هندسيا لعقارات 
وجار متابعتهــا، وذلك من 

حترير إحدى املخالفات

١٠٥ محالت جتارية وسوق 
مركــزي وجمعية تعاونية، 
ورفــع وإزالــة ٧٢ إعالنــا 
عشــوائيا مختلف األحجام 
باملخالفة لالئحة اإلعالنات 
يشوه املنظر اجلمالي ويعوق 
الرؤية عن قائدي املركبات 
وحترير ١٥ مخالفة حملالت 
جتارية تضمنت مخالفتني 
مــن دون  إعــالن  إضافــة 
ترخيــص، مخالفتــني فتح 
وإدارة محــل دون ترخيص 
و٣ مخالفــات لعــدم جتديد 
ترخيص اإلعالن، مخالفتني 

بدل «ضبطيـة قضائية» للمفتشـني املختصني بتحريـر مخالفات البناء

طرح مناقصة لتوفير مركبات لتنقل موظفي بلديات احملافظات

متكني مفتشـات البلدية مـن العمل وفـق نظام النوبـات قريبًا


