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شاغلو «هندسية البلدية» اعتصموا للمطالبة 
ببدالتهم.. وتشكيل جلنة مشتركة لبحثها

أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس نقابة العاملني في البلدية 
م.صباح العقاب فض االعتصام الذي نفذته 
النقابة صباح أمس أمام «اخلدمة املدنية» 
بعد االجتماع مــع رئيس الديوان عصام 
الربيعان والذي وعد ببحث جميع املطالب 

والعمل على حلها.
وقال العقاب عقب لقائه الربيعان: نعلن 
فض االعتصام ومستبشرون خيرا، وسيتم 
تشكيل جلنة مشتركة لبحث جميع املطالب 
التي تقدمت بها النقابة، متوجها بالشكر 
إلى الربيعان على تفهمه ملطالب العاملني 
العادلة وخاصة شاغلي الوظائف الهندسية.
وكان العقــاب قــد ألقــى كلمــة بداية 
االعتصام قال فيها «أشكركم على حضوركم 
لالعتصام الذي دعت إليه النقابة لتعزيز 
وحتقيق مطالبكم العادلة والتي تتمثل في: 
بدل املوقع لشــاغلي الوظائف الهندسية، 
وبدل االنتقال للعاملني في الوظائف ذات 
الطابع الهندســي، وبدل النوبة للعاملني 
بإدارات التدقيق واملتابعة والسالمة وبدالت 
التلوث واخلطر والضوضاء والضبطية 
القضائية، وبدل طريق للعاملني باملراكز 

اخلارجية في البلدية».
وأضاف: العاملون في البلدية يستحقون 
كل تقدير ونرفض التمييز بينهم ونؤكد 
عدم تخلينا عن مطالبهم املشروعة، حيث 
إنهم حرموا من أبســط حقوقهم بتجاهل 
مجلس اخلدمة املدنيــة ملطالبهم العادلة 
رغم اســتيفائها لكل الشــروط القانونية 
وثقــل املســؤولية امللقاة علــى عاتقهم، 

ونؤكد أن االعتصام ما هو إال خطوة أولى 
ســتتبعها خطوات حتى تتحقق املطالب 
ولن نقــف مكتوفي األيدي والنقابة تقدم 
الدعم واملساندة جلميع الزمالء العاملني 

في البلدية.
ووجه شــكره اخلاص لرجــال وزارة 
الداخلية على جهودهم الكبيرة في تأمني 

االعتصام وخروجه باملظهر احلضاري.
هذا، وأكد عدد من احلضور ان االعتصام 
يأتي احتجاجا على هدر احلقوق العمالية 

وستتبعه خطوات أخرى.
بدوره، قال مستشار االحتاد العام لعمال 
الكويــت ورئيس نقابة البلدية الســابق 
محمــد العرادة لـ «األنبــاء» إن االعتصام 
جاء بعد ٤ ســنوات مــن املطالب العادلة 
والتــي جتاهلها الديوان، مشــددا على ان 
اخلطوات القادمة ستصل حتى اإلضراب 
في حال عدم اقرار احلقوق، مشيرا الى أن 
عدد املشــاركني في االعتصام يتراوح بني 
١٠٠ و١٥٠ من شاغلي الوظائف الهندسية.

وذكر أن هناك مبادرة طيبة من رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية الذي اجتمع مع رئيس 
النقابة لبحــث املطالب العادلة، مبينا أن 
احلــوار هو الســبيل األفضــل دائما حلل 

أي مشكلة.
من جهته، أعلن رئيس نقابة العاملني 
بوزارة االشغال أنور العازمي دعمه الكامل 
ملطالب العاملني في نقابة البلدية، مشددا 
علــى أن الديــوان مياطل دائمــا في إقرار 
احلقوق العادلة للعاملني، مما يدفع املوظفني 
الى تنفيذ اعتصامات حتى يحصلوا على 

حقوقهم العادلة.

العقاب: العاملون يستحقون كل تقدير ولن نتخلى عن مطالبهم املشروعة

جانب من اعتصام موظفي البلدية أمام ديوان اخلدمة املدنية        (أحمد علي)

الشلفان: املخطط الرابع يحّسن موقع الكويت إقليميًا وعامليًا
أعربــت عضــو املجلــس 
الشــلفان  البلدي م.شــريفة 
عن أملها في أن يرى املخطط 
الهيكلي الرابع النور في أقرب 
وقت ليسهم في حتقيق اخلطة 
اإلمنائية للكويت وتطلعاتها 
التنميــة  برامــج  لتعزيــز 
املســتدامة ورفــع مســتوى 
جــودة حياة الســكان ودعم 
القطاع اخلاص وحتسني موقع 

الكويت االقليمي والعاملي.
وقالت الشلفان في تصريح 
صحافي بعــد انتهاء اجتماع 
جلنــة املخطــط الهيكلي إن 
اجلهــاز التنفيــذي للبلديــة 
عــرض للمــرة األولــى على 
املجلس البلدي ملخصا عاما 
للمخطط الرابع للدولة ٢٠٤٠

لكي يبدي األعضاء مالحظاتهم 
عليه متهيدا إلصداره مبرسوم، 
مضيفة أن املخطط احليوي 
للبــالد يتطلــب الدعــم مــن 
جميع جهات الدولة لتحقيقه 

بالصورة املنشودة.
املجلــس  أن  وأضافــت 
اطلــع فقط على ملخص عام 
للمخطط ولــم يعرض عليه 
املخطط الكلي مبا يحويه من 
تفاصيل وخرائط ومخططات 
وبيانــات ومعلومــات حتى 
يســتطيع دراســته بصورة 

مــن اســتعماالت األراضــي 
وسياســات النقــل والبنيــة 
التحتيــة والتصور الشــامل 
لسياســة عمرانيــة متكاملة 
تترجم خطة الدولة االمنائية 
على أرض الواقع للســنوات 
املقبلــة بهــدف  العشــرين 
تعزيــز العوامل االقتصادية 
واالجتماعية لرفع مســتوى 
جــودة حياة الســكان ودعم 
القطاع اخلاص وحتسني موقع 
الكويت االقليمــي والعاملي، 
مشيرة الى اهميته في وضع 
تصــور للكثافات الســكانية 

املخطــط الهيكلي يتكون من 
٣ مناطــق حضريــة، أوالها 
املنطقــة احلضريــة احلالية 
وتغطــي نحو ســتة ماليني 
نسمة في عام ٢٠٤٠ وتشمل 
املركز املالي والتجاري للدولة، 
باإلضافة إلى قطاع التجزئة، 
ومناطق سياحية، والثانية هي 
املنطقة احلضرية الشــمالية 
التي تعد منطقــة اقتصادية 
عاملية، باإلضافة إلى مناطق 
تشمل أراضي للزراعة وأخرى 
البحرية وتغطي  للســياحة 

نحو نصف مليون نسمة.
وذكــرت أن الثالثــة هــي 
املنطقة احلضرية اجلنوبية 
متمثلة فــي القطاع النفطي، 
باإلضافة إلى مناطق زراعية 
ومناطق للســياحة البحرية 
وتغطي نحــو نصف مليون 
نســمة، مضيفــة أن املخطط 
يتضمن أيضا املنطقة الغربية 
التي تتمثل مهمتها في قيادة 
قطاع الغذاء والطاقة املتجددة، 
كما يتضمن املخطط توصيات 
وسياسات عبر خطط زمنية 
لتنفيذ املشاريع املرتبطة به 
وهي مدعمة بنظم املعلومات 
اجلغرافية. وأكدت أنه يكون 
أولوية للمجلس دعم التنمية 

احلضرية في البالد.

املســتقبلية وتوقعــات عدد 
العمال وعالقــة أماكن العمل 
بالســكن وأساليب النقل من 
خاص وجماعي وعام للربط 
بينهم فضال عن وضعه مفاهيم 
وسبل تخطيط جديدة ومنها 
نظم بناء ولوائح تخطيطية 
التخطيط  إلدخــال مفاهيــم 
احلضري العصرية مبا يشمل 
على سبيل املثال استعماالت 
مختلطة لألراضي وحتســني 
العامة  مســتوى املســاحات 
فــي املدينــة وتوفيــر بيئــة 
مهيأة للمشاة. وأوضحت أن 

أكدت أن املشروع يتضمن ٣ مناطق حضرية تشمل مركزاً مالياً ومناطق سياحية وزراعية ويغطي ٦ ماليني نسمة في ٢٠٤٠

م.شريفة الشلفان مترئسة اجتماع جلنة املخطط الهيكلي

إجمالية ووضــع املالحظات 
النهائية عليه، ونظرا ألهمية 
املخطــط وارتباطــه بتنفيذ 
خطــط الدولــة املســتقبلية 
وألن قرارات املجلس املقبلة 
ستســتند إليه فقد مت إنشاء 
جلنــة مؤقتة فــي «البلدي» 
لدراســته وهي مكونة من ٧

أعضاء من املجلس وتضم عددا 
من األكادمييني واملهندســني 
واملعماريني من ذوي اخلبرة 
من القطاعني اخلاص والعام.

ولفتت إلى أن املخطط ميثل 
أولويــات التطــور العمراني 

رفع ١١ سيارة وقاربًا مهمًال 
في مبارك الكبير
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية مبــارك الكبير بتنفيذ جــوالت ميدانية 
بعموم مناطق احملافظة لرفع السيارات والقوارب 
املهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي 
تعمل على إعاقة الطريق وتشويه املنظر العام.
وفي هذا الســياق، قــال مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة 
فهــد القريفة إن الهدف من اجلــوالت امليدانية 
املكثفة رصد املخالفني واتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم، الفتا إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما 
بالغا برفع مستوى النظافة باملناطق التي تقع 

حتت مسئوليته من خالل اجلوالت امليدانية.
وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بتنفيذ جوالت 
ميدانية خــالل الفترة من ٢٢ إلــى ٢٥ نوفمبر 
أســفرت عن وضع ٤٥ ملصقا ورفع ١١ ســيارة 
وقاربا مهمال، ومت إرســالها إلى موقع احلجز، 
مؤكــدا عدم تهــاون الفريق الرقابــي في اتخاذ 

رفع سيارة مهملةاالجراءات القانونية حيال املخالفني.

«األحمدي« تختتم «واعي» ملواجهة املخدرات غدًا

«القوى العاملة»: برنامج لتدريب الطلبة
في القطاع اخلاص من ٢ إلى ٣١ يناير املقبل

حتت رعاية وبحضور محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد، وبالتنسيق والتعاون 
بني احملافظة ومنطقة األحمدي التعليمية، 
تختتــم غــدا (الثالثــاء) مبــادرة «واعي» 
للتوعية مــن آفة املخدرات، حتت شــعار 

«خلــك واعي ال تكــون التالــي» وذلك في 
مدرســة عيســى الهولي الثانوية «بنني» 
مبنطقة العقيلة، التي تندرج حتت املشروع 
التنموي بعيد املــدى «محافظتي أجمل»، 
ضمن مسار املسؤولية املجتمعية، مستهدفة 

طلبة وطالبات مدارس محافظة األحمدي.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير املكتب 
الفني مبحافظة األحمدي إبراهيم الفودري 
أن املبادرة اســتمرت نحو شــهر كامل في 

مرحلتها األولى.

بشرى شعبان

أعلنــت الهيئة العامة للقوى العاملة 
عن تنظيم مشروع تدريب الطلبة خالل 
الفترة من ٢ إلى ٣١ يناير املقبل بالتعاون 
مع شركات ومؤسسات القطاع اخلاص، 
موضحة أن التسجيل بدأ من ١٣ اجلاري 
ويســتمر حتــى ٢٠ ديســمبر أو اكتمال 

www. الفــرص املســتهدفة عبــر املوقع
manpower.gov.kw باب مشروع تدريب 
الطلبــة، وإدخــال البيانات الشــخصية 
وحتميل األوراق بصيغة PDF واختيار 

الفرص التدريبية املشار إليها.
وعن املستندات املطلوب إرفاقها، بينت 
الهيئة انها صــورة عن البطاقة املدنية، 
صورة شخصية، شهادة حديثة وشهادة 

ملــن يهمه األمر مــن اجلهــة التعليمية، 
ومنوذج حتويل راتب صادر باسم الطالب 
من البنك برقم احلســاب واآليبان واسم 
الفرع، مؤكدة انه سيتم استبعاد الطلبة 
غير املستوفني لشــروط التسجيل، كما 
ان اختيــار الفرصــة التدريبية ال يعني 
القبول النهائي إلى أن يتم اعتمادها من 

قبل املختصني في الهيئة.

«الكهرباء»: رصد حتركات مشبوهة لتشكيل 
عصابي يقوم بإيصال التيار دون علم الوزارة

دارين العلي

أعلن نائب رئيــس فريق الضبطية 
القضائيــة التابع لوزارة الكهرباء واملاء 
م.أحمد الشمري أن الفريق يرصد حتركات 
مشبوهة ألحد التشكيالت العصابية يقوم 
بإيصال التيار دون علم الوزارة في احدى 
احملافظات الشمالية. وقال الشمري في 
تصريح لـ «األنباء» إن القبض على أعضاء 
التشكيل من قبل اجلهات املعنية مسألة 
وقــت، الفتا الــى أن الفريــق رصد عدة 
تعديات تقوم بها العصابة أهمها إيصال 

التيار بتمديدات غير قانونية.
وبني أن جوالت الفريق بالتعاون مع 
اجلهات املعنية في املنطقة الشمالية خالل 
الشهر اجلاري أســفرت عن ٢٥ محضر 

ضبط واثبــات حالة بســبب التعديات 
على الشبكتني املائية والكهربائية، مشيرا 

الى أن احلمالت تأتي ضمن استراتيجية 
الفريــق لضبط التعديــات، وهناك عدد 
من البالغات تــرد عبر منصات الوزارة 
وخدمة العمــالء عن وجود مخالفات ما 
يساعد الوزارة على رصدها. ونبه مجددا 
لعدم العبث بالشبكة الكهربائية واملائية 
ما يؤدي الى هدر املياه جتنبا للمخالفة 
واملساءلة القانونية جراء ذلك، مؤكدا أن 
التنسيق مستمر مع اجلهات احلكومية 
لتنظيــم احلمالت في عدد مــن املناطق 
وآخرها الفروانية، حيث مت قطع التيار 
عــن عدد من املســاكن املخالفة للقانون 
ســواء كســكن عزاب أو وجود أنشــطة 
مخالفة لتراخيص تلك العقارات. وشدد 
على أصحاب العقارات التي يقطنها عزاب 

بضرورة اإلسراع بإخالئها.

الشمري أكد عمل ٢٥ محضر ضبط وإثبات حالة بسبب التعديات على الشبكة الشهر اجلاري

م.أحمد الشمري

ملشاهدة الڤيديو


