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حترير ١٥ مخالفة إعالن في «صناعية الفحيحيل»
محمد الدشيش

شنت بلدية محافظة األحمدي 
صباح أمس حملة تفتيشية على 
تراخيص اإلعالنات في منطقة 
«صناعية الفحيحيل» للتأكد من 
االلتزام باإلعالنات والتراخيص.

وفي البداية، أكد مدير إدارة 
التدقيــق ومتابعــة اخلدمــات 
البلدية بفــرع بلدية احملافظة 
ســعد الشــيبة حرص الفريق 
الرقابي علــى تطبيق احملالت 
شروط وضوابط البلدية الواردة 
بالئحة اإلعالنات من خالل تنفيذ 
جوالت تفتيشية على احملالت 
التجاريــة واألســواق املوازية 
بجميع مناطق احملافظة، مشيرا 
إلى أن اجلولة التفتيشية أسفرت 
عــن حتريــر ١٥ مخالفة إعالن 
لعدم جتديد ترخيص اإلعالن.
ولفت الشــيبة إلى تواصل 
اجلوالت التفتيشية على احملالت 
واألسواق املوازية خالل الفترتني 
الصباحية واملســائية للفريق 
الرقابي واتخاذهــم االجراءات 

القانونية حيال املخالفني.

ذكــر العازمي انه فــي البداية 
نقوم مبخالفته ويتم عمل أمر 
صلح ويدفع صاحب املنشــأة 
١٠٠ دينار بعد التأكد من جتديد 
إعالنه، وفي حال تكرار املخالفة 
يتم حتويلها للمحكمة التخاذ 
االجراء الالزم من قبل اجلهات 

القضائية.
وأضــاف العازمــي: أطالب 
أصحــاب احملــالت بااللتــزام 

بتجديد التراخيص أوال بأول، 
مشيرا الى أن الكثير منهم ملتزم 

وهذا شيء مقدر.
بــدوره، قــال مفتــش أول 
اإلعالنات ملحم العازمي: مقبلون 
علــى موســم الشــتاء، ونقوم 
بالتأكــد من وضــع اإلعالنات 
في احملــالت التجارية، مطالبا 
أصحابها بااللتــزام بتعليمات 

موظفي البلدية.

العازمي: احلملة مستمرة في مختلف أرجاء احملافظة للتأكد من تطبيق اللوائح

فريق البلدية خالل اجلولة في األحمدي                                                (محمد هاشم)

من جانبــه، قال مدير إدارة 
األســواق في بلديــة األحمدي 
عبدالعزيز العازمي إن احلملة 
مســتمرة علــى مختلف أرجاء 
احملافظــة للتأكد من تراخيص 

اإلعالنات في احملالت.
وردا علــى ســؤال حــول 
اإلجراءات القانونية التي تتخذ 
في حالة تخلف صاحب املنشأة 
عن جتديد ترخيــص إعالنها، 

«القانونية»: تعديالت على ٣٠ مادة بقانون البلدية

عقدت اللجنة القانونية واملالية 
في املجلس البلدي اجتماعها أمس 
برئاســة فهد العبداجلادر، حيث 
بحــث األعضــاء التعديالت على 
قانــون البلدية ٣٣ لســنة ٢٠١٦

وكذلــك التعديــالت علــى مواد 
الالئحــة الداخليــة احملالــة من 
رئيس املجلس وفقــا للمادة ٦٧

بعد حتفظات من وزير البلدية.
العبداجلادر بعد نهاية  وقال 
االجتماع انه فيما يخص مشروع 
تعديــل قانون ٢٠١٦/٣٣ فإن عدد 
مواد القانون ٥٣ مادة ومت تعديل 
٢٢ منها، كما متت اضافة ٧ مواد 
جديدة وإلغاء مادة واحدة، حيث 
إنه مت تعديل وإضافة وإلغاء ٣٠

مادة من اصل ٥٣، هذا فيما يخص 
مشروع تعديالت قانون ٢٠١٦/٣٣.
وأضاف العبداجلادر انه فيما 
يخــص التنويهات واإليضاحات 
الــواردة من وزيــر البلدية على 
الالئحة الداخلية، فقد متت مناقشة 
املواد ومراجعتها وتعديلها متهيدا 

لرفع املوضوعني إلى املجلس.

فهد العبداجلادر مترئسا اجتماع اللجنة القانونية واملالية

«الهالل األحمر» وّزعت كسوة الشتاء 
على ٦٥٠ أسرة محتاجة داخل الكويت

املرشد تصّدر ٩ فائزين
في انتخابات تعاونية الفيحاء

محمد راتب

أشــرفت وزارة الشــؤون على انتخابــات جمعية 
الفيحاء التعاونية التي أجريت على ٩ مقاعد تنافس 

فيها ١٢ مرشحا.
وكانت النتيجة حصول مرشد إبراهيم املرشد على 
املركز األول بـ ٣٩٤ صوتا، تاله عبداهللا تركي الوزان 
٢٥٩ صوتا، وجاء صقر عبداحلميد القطان ثالثا بـ ٢٤٣

صوتا، ثم مشعل إبراهيم السيار رابعا بـ ٢٢٦ صوتا، 
وحل في املركز اخلامس فيصل حسني املذن ٢١٧ صوتا، 
وفي السادس حسني عدنان عبدالهادي ١٩٩ صوتا، وفي 
املركز الســابع أحمد جمال الصالح ١٧٥ صوتا، وجاء 
ثامنا عدنان شــعيب البكر ١٦٨ صوتا، وفي التاســع 

فؤاد محمد العسعوسي ١٢٨ صوتا.

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتية أمس عن توزيع 
كسوة الشتاء على ٦٥٠ أسرة محتاجة داخل البالد تضمنت 
أجهــزة للتدفئة وبطانيــات ومســتلزمات منزلية. وأكد 
مديــر العالقات العامة واإلعالم فــي اجلمعية خالد الزيد 
فــي تصريح صحافــي حرص اجلمعية على دعم األســر 
احملتاجة، خصوصا أن مشــروع كسوة الشتاء يأتي من 
ضمن جهود اجلمعية في مساعدة احملتاجني داخل البالد 
من أسر متعففة وأرامل وأيتام ومحدودي الدخل للتخفيف 
من أعباء فصل الشتاء، مشيرا إلى أن احلملة تأتي لتعزيز 
روح التكافل االجتماعي داخل الكويت في إطار املساعدات 
اإلنســانية املقدمة مــن اجلمعية واملتبرعني مــن األفراد 

واجلهات احلكومية واخلاصة.
وذكر الزيد أن اجلمعية إلى جانب هذه احلملة تستقبل 
الصدقات والزكاة من الشركات واملواطنني، مؤكدا أهمية 
دعم هذه احلمالت واألنشطة ملا لها من إسهامات في خدمة 
املجتمع ومساعدة األسر احملتاجة لتحقيق التعاون املشترك 

وتفعيل القيم املجتمعية كاستراتيجية وطنية.

وكيل «الصحة» يقّيم 
رؤساء الهيئات الطبية 

باملستشفيات واملراكز
عبدالكرمي العبداهللا

قررت وزارة الصحة أن يخضع رؤساء الهيئات 
الطبية باملستشفيات واملراكز التخصصية للتقييم 
الســنوي من قبل وكيل الوزارة، وتقييم رؤســاء 
األقســام الطبية واملســاندة من رؤســاء الهيئات 
الطبية، ويكون مدراء املناطق الصحية املسؤولني 
الثانيني العتماد تقييمهم.  أما في حال عدم وجود 
رئيس هيئة طبية باملستشفى أو املركز التخصصي، 
فيتم تقييم رؤســاء األقســام الطبية وفق اآللية 

والضوابط املقررة بتعميم الوزارة.

الدعيج لـ «األنباء»: السماح 
للمريض املصاب بـ «الكوليرا» 

مبغادرة املستشفى
عبدالكرمي العبداهللا

قال مدير مستشفى اجلهراء ٢ «السارية» 
د.جمال الدعيج في تصريح لـ«األنباء» إنه 
مت الســماح للمريض الذي مت تشــخيص 

إصابته بحالة «كوليرا» مبغادرة املستشفى، 
وذلك بعد استيفاء كل اإلجراءات العالجية 

والوقائية. 
وذكــر د.جمال الدعيج أن جميع نتائج 

املخالطني للمصاب كانت سليمة.

بعد استيفائه كل اإلجراءات العالجية والوقائية

د.جمال الدعيج

«األنباء» تنشر ضوابط صرف «بدل اإلجازات» في «الصحة»
عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــدت وزارة الصحة ضوابط 
اســتحقاق صــرف «البــدل النقدي» 
لإلجــازات الدوريــة علــى أن تكون 

األولوية للكويتيني.
وشددت الضوابط، التي تنشرها 
«األنباء»، على عرض املعامالت الناجتة 
عن بيع رصيد االجازات لكل حالة على 
مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان 
اخلدمة املدنية للتأكد من االستحقاق، 
كما دعت «املالية» وحدة الرقابة املالية 
في كل جهة حكوميــة الى التأكد من 

سالمة الصرف.
وجــاء في الضوابط، انه ال يجوز 
النقــل مــن النوع بــدل نقــدي اثناء 
اخلدمة ـ مدني للــوزارات واالدارات 

احلكوميــة والهيئــات امللحقة وبند 
مخصص إجازات للجهات املســتقلة 
لتعزيــز بنود املكافــآت وفقا للقيود 
اخلاصة مبيزانية الوزارات واالدارات 
احلكومية للسنة املالية، وسمحت النقل 
من وفــورات الباب األول تعويضات 
العاملني الى النــوع بدل نقدي اثناء 
اخلدمة في حــال كان هناك عجز في 
اعتماد النوع في نهاية السنة املالية 

للوزارات واجلهات احلكومية.
وتضمنت الضوابط صرف البدل 
النقــدي من رصيد االجازات الدورية 
اثناء اخلدمة من بند مخصص اجازات 
أو الرصيــد التراكمــي للمخصــص 
للجهات املســتقلة، ويحق للموظف 
الذي لديه مدة خدمة في الدولة ال تقل 
عن ٥ سنوات أن يصرف اثناء اخلدمة 

بدال نقديا، على أال يقل رصيد املوظف 
عن ٣٠ يوما بعد صرف البدل النقدي 
حتى نهاية السنة املالية، كما يجوز 
التقدم بطلب صرف رصيد االجازات 
ســنويا، على أال يتكرر تقدمي الطلب 

في نفس السنة.
واشترطت أيضا أن يكون املوظف 
قد أمضى في ذات اجلهة بعد التعيني 
فيهــا أو النقل اليها مدة ســنتني (٢٤

شهرا) على األقل سابقتني على تاريخ 
صدور قرار صرف البدل النقدي، فضال 
عــن أال تكون قد وقعت على املوظف 
عقوبــات تأديبية ما لــم يتم محوها 
وفقا للمدد املقررة قانونا قبل صدور 
قرار صرف البدل النقدي، كما يشترط 
لصرف البدل النقدي عدم وجود دعوى 
قضائية سابقة مقامة من املوظف في 

حال عدم الفصل القضائي بها وتقدمي 
اقرار بالتنازل عن تلك الدعاوى بهذا 

الشأن.
ووضعــت وزارة الصحــة آليــة 
لتنظيــم عملية الصــرف تتمثل في 
تعبئة النموذج اخلاص بطلب الصرف 
والتوقيع عليه من صاحب الشــأن، 
وذلــك فقط ملن لم يســبق له تعبئة 

النموذج.
وبينت انه يتــم اعتماد النموذج 
من الرئيس املباشــر بعــد التأكد من 
صحة البيانات الواردة ثم ارســالها 
الى الشــؤون االداريــة، والتي تقوم 
بدورها مبراجعة البيانات والتأكد من 
استيفائها للشروط، ومن ثم احالته 
الى الشــؤون املالية إلجراء الصرف 

وفق الضوابط.

يحق ملن لديه مدة خدمة ال تقل عن ٥ سنوات صرف بدل نقدي..  و يجوز التقدم بطلب الصرف كل عام 

«املوانئ»: مليونا دينار سنويًا تكلفة 
استغالل رصيف اخلدمات البترولية

ورشة «القيادة الصحية» تعزز قدرات القياديني
في التخطيط والتواصل والشراكة املجتمعية

أكدت مؤسســة املوانئ الكويتية أن تكلفة 
اســتغالل الرصيــف غير التجــاري «خدمات 
بترولية» في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة 
تبلغ مليوني دينار ســنويا، و١٠٠ ألف دينار 
للرصيف اخلدمــي و١٥٠ ألف دينار للرصيف 
التجاري. وذكرت «املوانئ» أن تكلفة استغالل 
املتر الطولي للحوض املستغل للسفن ٢٥ دينارا 

ســنويا، و٢٠ دينارا يوميا الستغالل أحواض 
املراكب من صفر إلى ٢٥ مترا، و٢٥ دينارا يوميا 

من ٢٥ إلى ٥٠ مترا.
ولفتت إلى أن قيمة اســتغالل متر األرض 
الفضاء ٢٠٠ فلس شهريا، ونصف دينار للمتر 
في املبنى املســقف، و٣ دنانير للمتر شــهريا 

في املكاتب.

نظمــت وزارة الصحــة أمس ورشــة عمل 
بعنــوان «القيادة الصحية مــن أجل التغيير 
اإليجابي» بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة 
العاملية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
وجامعة هوبكنز بهدف تعزيز قدرات القيادات 

الوسطى.
وأعرب ممثل مكتب منظمة الصحة العاملية 
في الكويت أســد حفيظ في كلمته خالل حفل 
االفتتــاح عن األمل بأن يتم تقدمي هذه الدورة 
التدريبية بشكل مستدام ملجموعات متتالية من 
كبار املسؤولني في وزارت الصحة في االقليم، 
الفتــا الى اختيار عدد من اخلبراء من مختلف 
التخصصــات في هذا التدريب لتقدمي األدوات 
وأفضل املمارســات التي حتقق نتائج مؤثرة 

في مجال الصحة العامة.
وأكد حفيظ أن املشاركني في البرنامج هم 
مسؤولون بوزارات الصحة في الكويت ودول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، إذ ميكنهم 
البرنامج من تعزيز قدراتهم القيادية في مجاالت 
التفكير والتواصل والشراكة املجتمعية وإشراك 
أصحاب املصلحة وإعداد السياسات وتخطيط 
البرامج لتحقيق التنمية املؤثرة وتنفيذ برنامج 

العمل الوطني في مجال الصحة العامة.
من جهتها، أكدت مديرة العالقات الصحية 
الدوليــة بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان في 
كلمة مماثلة إن حرص الوزارة على جعل «القيادة 
الصحية من أجــل التغيير اإليجابي» عنصرا 

أساسيا في ورش العمل املقدمة ملوظفيها.

١٠٠ ألف دينار للرصيف اخلدمي و١٥٠ ألفاً للرصيف التجاري

ملشاهدة الڤيديو


