العدد ( )3247الخميس  4يناير 2018

7

محليات

www.alshahedkw.com

االستفادة من الخبرات الصينية لتحقيق الرؤية المستقبلية لتنمية الجزر الكويتية ومدينة الحرير

مجلس الوزراء :عضوية الكويت في مجلس األمن
نجاح لدبلوماسيتها المتزنة

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً اجتماع مجلس الوزراء

عقد جمل�س ال���وزراء اجتماعه
الأ���س��ب��وع��ي �أم�����س ،يف قاعــة
جمل�س ال���وزراء بق�رص بيـــان
برئا�ســـة �سمـــو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء.
وبعـد االجتماع �صــرح نائـــب
رئي�س جملــــ�س ال��وزراء وزيـر
ال��دول��ـ��ة ل�����ش ��ؤون جملــــ�س
الوزراء �أنــ�س ال�صالح مبا يلي:
مبنا�سبة ب��ـ��دء م��ه��ام الكويت
ع�ضو ًا غري دائم يف جمل�س الأمن
ال����دويل ،وذل���ك خ�لال دورت��ي
 ،2019/2018ا�ستهــل جمل�س
ال��وزراء اجتماعه برفع �أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات ل�سمو
الأمري و�سمو ويل العهد وال�شعب
الكويتي مبنا�سبة بدء الكويت
مهام ع�ضويتها يف جمل�س الأمن،
ما ميثل جناح ًا للدبلوما�سية
الكويتية املتزنة ،والتي ت�أتي
تعزيز ًا للمكانة املرموقة التي
تتبو�أها الكويت على ال�صعيد
ال�����دويل ،وم��ك��م�لا جلهودها

• جانب من االجتماع

• المجلس اطلع على اإلجراءات واآلليات المتخذة لتسوية
مديونيات المستفيدين من الجهات الحكومية
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة يف حل
الق�ضايا الإن�سانية ،والعمل على
كل ما من �ش�أنه خدمة املجتمع
الدويل ،وق�ضايا ال�سلم والأمن
ال��دول��ي�ين ،وخ��دم��ة الق�ضايا
الإن�سانية على نحو ي�ساهم يف
حتقيق اال�ستقرار على م�ستوى
العامل.
و�أ�ضاف :ثم �أح��اط �سمو رئي�س
جمل�س ال��وزراء املجل�س علما
بنتائج الزيارة التي قام بها
للبالد �أم�س الأول الأمري خليفة
بن �سلمان رئي�س وزراء البحرين
والوفد املرافق له ،والتي ت�أتي
�ضمن العالقات الأخوية املتميزة
القائمة بني البلدين ،كما مت
بحث جممل الأح��داث والق�ضايا

ذات االهتمام امل�شرتك.
وتابع :كما اطلع النائب الأول
لرئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح
جمل�س ال����وزراء على نتائج
ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا �إل��ى
اململكة العربية ال�سعودية
اخلمي�س املا�ضي ،وفحوى لقائه
وحمادثاته مع خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد
ال��ع��زي��ز ،وويل العهد الأم�ير
حممد بن �سلمان ،والتي تناولت
العالقات الثنائية املتميزة
بني البلدين يف كافة املجاالت
وامليادين ،وبحث الق�ضايا ذات
االهتمــام امل�شرتك.
و�أو����ض���ح ال�����ص��ال��ح :ث��م اطلع

لمعالجة المالحظات التي أبداها «ديوان الخدمة»

«البلدية» 5 :موظفين في كل نوبة
لترشيد البدالت
دعا نائب املدير العام ل�ش�ؤون قطاع املالية والإدارية يف البلدية،
وليد اجلا�سم ،الى حتديد  5موظفني يف كل نوبة مبراكز البلدية
املختلفة.
وقال اجلا�سم ،يف خطاب وجهه �إلى مدير عام البلدية ،ب�ش�أن
بدالت النوبة ،انه ا�ستناد ًا ملا ورد يف كتاب ديوان املحا�سبة،
ب�ش�أن ا�ستمرار البلدية ب�رصف املكاف�آت والبدالت باملخالفة
للقرارات والتعاميم املنظمة ،وبناء على تكليف القطاع املايل
والإداري باعداد درا�سة للبدالت من النواحي الإجرائية والتنظيمية،
وحيث �أكد الديوان عدم �رصف البدالت ملن ال يعمل بنظام النوبات
باملخالفة لأحكام قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم  12ل�سنة
 ،2012و�أن عدد ًا كبري ًا من املوظفني ي�رصف لهم هذا البدل على
الرغم من عملهم يف �إدارات ال تعمل وفق ًا لنظام النوبة ،وقد �أ�شار
الى بع�ض الإدارات.
و�أ�ضاف اجلا�سم �أنه مت �إعداد درا�سة للمالحظات اخلا�صة ببدالت
وتبي انه ال بد من حتديد
النوبة من �أجل معاجلتها وتالفيها،
نّ
الإدارات والوحدات واملراكز التي تعمل بنظام النوبات من الواقع
الفعلي والعملي ،وان هذه الوحدات الإدارية تقوم ب�أعمال وتقدم
خدمات البلدية خالل العمل بنظام النوبات ،وعليه مت اعداد
خمطط مقرتح ،وحمدد به كل الوحدات التي تعمل بنظام النوبة
متا�شي ًا مع طبيعة العمل.
واقرتح اجلا�سم ان يكون هناك  5موظفني يف كل نوبة من النوبات
الثالث يف كل مركز ،م�شري ًا �إلى ان �إجمايل عدد املراكز  ،87مبا
فيها مراكز النظافة العامة ،مبجموع �إجمايل  261نوبة ليكون
�إجمايل م�ستحقيه �رصف بدل النوبات  1305موظفني.

جمل�س ال���وزراء على تو�صية
جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية ب�ش�أن
مقرتح املجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية ب�ش�أن تطوير التعاون
امل�شرتك بني الكويت وال�صني
لال�ستفادة من اخلربات ال�صينية
يف حتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية
للجزر الكويتية ومدينة احلرير،
وقرر جمل�س الوزراء تكليف جهاز
تطوير مدينة احلرير «ال�صبية»
وجزيرة بوبيان بالتن�سيق مع
جلنة ال�سيا�سات العامة والإعالم
باملجل�س الأع��ل��ى للتخطيط
وال��ت��ن��م��ي��ة ل��ب��ح��ث �إمكانية
اال�ستفادة من اخلربات ال�صينية
لتحقيق ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية
ل��ت��ن��م��ي��ة اجل�����زر الكويتية

افتتاح مركز صحي في الموصل بعد إعادة تأهيله بتمويل كويتي
�أعلنت اجلمعية الطبية العراقية املوحدة
للإغاثة والتنمية افتتاح مركز �صحي يف
مدينة املو�صل بعد االنتهاء م��ن اعمال
اعادة ت�أهيله بتمويل من اجلمعية الكويتية
للإغاثة.
وق��ال رئي�س اجلمعية الطبية العراقية
احمد الهيتي ،ان مركز « 30متوز ال�صحي»

الرغيب  60 :ألف دينار كلفة تنظيف مباني البلدية
• وليد اجلا�سم

كلفت جلنة ال�رشاء يف البلدية �إدارة املناق�صات والعقود وا�ستدراج عرو�ض
�أ�سعار توفري خدمات تنظيف مباين البلدية و�أعمال املرا�سالت عن طريق
التعاقد املبا�رش.
وقال مدير �إدارة املناق�صات والعقود يف البلدية ف�ؤاد الرغيب ان مدير جلنة
ال�رشاء بحث كتاب �إدارة اخلدمات العامة ،واخلا�ص بطلب توفري خدمة
تنظيف املباين البلدية و�أعمال املر�سالت عن طريق التعاقد املبا�رش مع
�إحدى ال�رشكات امل�ؤهلة لنظافة املدن ملدة �شهرين قابلة لتمديد ملدة
�أق�صاها � 4أ�شهر حلني االنتهاء من طرح ممار�سة عامة ،نظرا لظروف
اال�ستعجال واملحافظة على �سري عمل مرافق البلدية بانتظام ،بعد احل�صول
على موافقة اجلهاز املركزي للمناق�صات ،بتكلفة تقديرية مببلغ � 60ألف
دينار ال غري.
و�أو�ضح الرغيب انه ،ويف �ضوء ما جاء يف كتاب �إدارة اخلدمات العامة،
واخلا�ص بطلب توفري خدمة تنظيف املباين البلدية و�أعمال املرا�سالت
عن طريق التعاقد املبا�رش مع �إحدى ال�رشكات امل�ؤهلة لنظافة املدن،

حرمان  105طالب من اختباري
التربية اإلسالمية واللغة العربية
�أعلنت وزارة الرتبية حرمان  105طالب
�أم�س من امتحانات الرتبية الإ�سالمية
لل�صف الثاين ع�رش بالق�سمني الأدب��ي
والعلمي.
و�أو�ضحت �أنه حرم من الق�سم العلمي 72
طالبا وطالبة ،و 33من الق�سم االدبي ،يف
حني �أنه مل ت�سجل �أي حاالت حرمان بني
طلبة املعهد الديني الذين كانوا ي�ؤدون
اختبارات مادة اللغة العربية «املجاالت
الأدبية والعرو�ض وتاريخ الأدب» ،الفتة
�إل��ى �أن ع��دد ح��االت الغياب يف الق�سم
العلمي بلغ  1102طالب ،ويف الق�سم
الأدب���ي  916طالبا ،يف حني بلغ عدد

يف اجلانب االمين من مدينة املو�صل اعيد
ت�أهيله �ضمن حملة «الكويت بجانبكم»
وبتمويل من اجلمعية الكويتية للإغاثة
وب�إ�رشاف خلية ادارة االزم��ات املدنية يف
مكتب رئا�سة ال���وزراء العراقية و�سفارة
الكويت يف العراق.
واو�ضح ان املركز هو اول مركز ينجز بالكامل

يف اجلانب االمين من املو�صل ليقدم خدماته
ل�ستة احياء �سكنية هي « 30متوز» و«17
مت��وز» و«امل�شريفة الأول���ى» و«امل�شريفة
الثانية» و«االقت�صاديني» و«الهرمات».
وبا�رشت اجلمعية الطبية يف � 20سبتمرب
املا�ضي �أعمال اعادة الت�أهيل �ضمن منحة
كويتية لدعم القطاع ال�صحي يف العراق.

الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات

إجمالي الحاالت ارتفع إلى  838منذ بدء االمتحانات

كتبت نورهان رم�ضان:

ومدينة احلرير.
و�أردف :يف �إط��ار حر�ص جمل�س
ال���وزراء على متابعة حت�صيل
ال���دي���وان امل�ستحقة ،اطلع
املجل�س على تو�صيات اللجنة
ب�ش�أن التقارير الدورية املقدمة
من عدة جهات حكومية ب�ش�أن
الديون املرتاكمة وامل�ستحقة
لدى امل�ستفيدين من خدماتهم
واخل���ط���وات والإج��ـ��ـ��ـ��ـ��راءات
والآليـــات التي مت اتخاذها يف
�سبيل ت�سوية تلك املديونيات.
وم�ضى :ثم بحث جمل�س الوزراء
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف �ضوء
ال��ت��ق��اري��ر املتعلقة مبجمل
التطورات الراهنة يف ال�ساحة
ال�سيا�سية على ال�صعيدين

العربي والدويل ،وبهذا ال�صدد
�أدان جمل�س ال���وزراء العملني
الإره��اب��ي�ين اللذين �أ�سفرا عن
ا���س��ت�����ش��ه��اد ع���دد م��ن اجل��ن��ود
وال�ضباط يف انفجار عبوة نا�سفة
يف �إح���دى املركبات اخلا�صة
ب��ال��ق��وات امل�سلحة امل�رصية
ب�شمال �سيناء ،وكذلك حماولة
الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهــدف
كني�سة مبدينة حلوان ،م�ؤكدا
وق����وف ال��ك��وي��ت �إل����ى جانب
م�رص ،وت�أييدها لكل ما تتخذه
م��ن �إج�����راءات حلماية �أمنها
وا�ستقرارها� ،سائال املولى
ع��ز وج��ل �أن يتغمد ال�شهداء
بوا�سع رحمته وي�سكنهم ف�سيح
جناته ،و�أن مين على امل�صابني

بال�شفاء العاجل.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن املجل�س �أدان
�أي�ض ًا احل��ادث الإره��اب��ي الذي
وقع يف مدينة �سان بطر�سبورغ
يف رو�سيا االحتادية اخلمي�س
املا�ضي ،والذي �أدى �إلى مقتل
وج��رح الع�رشات من ال�ضحايا
وامل�صابني ،وح��ادث التفجري
الإرهابي الذي ا�ستهدف مركزا
ث��ق��اف��ي � ًا يف ك��اب��ول عا�صمة
�أفغان�ستان الإ�سالمية م�ؤخرا،
وال��ذي �أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة
العديد من ال�ضحايا الأبرياء،
م�ؤكد ًا �أن هذه االعمال الإرهابية
ت��ت��ن��اف��ى م��ع جميع امل��ب��ادئ
والقيم الإن�سانية وترف�ضه كافة
ال�رشائع ال�سماوية ،م�شددا على
موقف الكويت املبدئي والثابت
املناه�ض للإرهاب بكل �أ�شكاله
و�صوره و�أيا كان م�صدره ،داعيا
املجتمع ال��دويل �إل��ى م�ضاعفة
جهوده ملكافحة ظاهرة الإرهاب
وتخلي�ص العامل من �رشوره.

الغياب يف املعهد الديني  74طالبا.
وبذلك ي�صبح �إجمايل ح��االت احلرمان
 838ط��ال��ب��ا م��ن ال�����ص��ف ال��ث��اين ع�رش
منذ ب��دء االمتحانات حيث مت حرمان
 82طالبا من اختبار االحياء و 85طالبا
من ق�ضايا البيئة والتنمية املعا�رصة
و 70طالبا يف الق�سم العلمي من اختبار
اللغة الإنكليزية و 138طالبا يف الق�سم
الأدب���ي للغة الإنكليزية و 98طالبا
يف م��ادة الكيمياء للق�سم العلمي و98
طالبا يف مادة الفل�سفة للق�سم الأدبي،
ف�ضال ع��ن ح��رم��ان  84طالبا يف مادة
الريا�ضيات من الق�سم العلمي و 78طالبا
يف مادة تاريخ العامل احلديث واملعا�رص
للق�سم الأدبي.

• جانب من االختبارات

نظرا لظروف اال�ستعجال واملحافظة على �سري عمل مرافق البلدية بانتظام،
وا�ستناد ًا الى تعميم وزارة املالية نظم ال�رشاء فقرة «د» يف حاالت
اال�ستعجال الق�صوى ،ب�رشط ان يكون ذلك نا�شئا عن ظروف مل يكن ب�إمكان
اجلهة العامة توقعها ،و�أال يكون ناجت ًا عن التباط�ؤ من جانبها ،على �أن
تكون احلاجة �إليها يف مدة �شهر من تاريخ حدوث ظرف اال�ستعجال ،مع �أخذ
موافقة رئي�س اجلهة �أو من يف م�ستواه ،ومراعاة ا�ستدراج  3عرو�ض �أ�سعار
فعلية كلما كان �أمكن.
وقال الرغيب �إن جلنة ال�رشاء ،وبعد البحث واملناق�شة ،ونظرا للظروف
واملربرات التي �أو�ضحتها اجلهة امل�رشفة على العقد ،قررت تكليف �إدارة
املناق�صات والعقود ا�ستدراج عرو�ض �أ�سعار لتوفري خدمة تنظيف مباين
البلدية و�أعمال املرا�سالت عن طريق التعاقد بالأمر املبا�رش مع �إحدى
ال�رشكات امل�ؤهلة لنظافة املدن ملدة �شهرين قابلة للتمديد ملدة �أو مدد
�أق�صاها �أربعة �أ�شهر� ،إلى حني االنتهاء من طرق ممار�سة عامة �رشيطة
توفري اعتماد مايل ،و�أخذ موافقة اجلهة �أو من يف م�ستواه.

