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«القوى العاملة» 200 :ملف ألصحاب المشروعات الصغيرة
تحوم حولها الشبهات
فرق للتفتيش على المخالفين وترميز ملفاتهم ووقف معامالتهم نهائي ًا
كتب �أحمد احلربي:
ك�شفت هيئة القوى العاملة حيلة
جديدة ي�ستغلها جت��ار الإقامات
جلني الأم���وال غ�ير امل�رشوعة،
ح��ي��ث �أك�����دت م�����ص��ادر مطلعة
لـ «ال�شاهد»� ،أن هناك �شبهات
حت��وم ح��ول  200ملف ال�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
�أحالتها الهيئة �ضمن ما يقارب

 1000ملف خا�صة بالقطاع الأهلي
�إلى اجلهة املخت�صة للتفتي�ش على
مراكز عملها والت�أكد من مدى �صحة
التقارير الواردة عنها بهذا ال�ش�أن،
متهيدا التخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة بحقها.
ولفتت امل�صادر �إل��ى �أن��ه بعد �أن
�ضاق اخلناق على جتار االقامات
ا�ستغل جمموعة منهم مزايا دعم
�أ���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع ال�صغرية

واملتو�سطة املمنوحة لهم ،ال�سيما
تلك اخلا�صة ا�ستقدام العمالة من
اخل���ارج ،مبينة �أن هناك حمال
و�رشكات وم�ؤ�س�سات م�ساحاتها
�صغرية جدا وم�سجل عليها ع�رشات
العمالة والتي يفوق عددها 100
عامل.
و�أك��دت امل�صادر �أن الهيئة ب�صدد
�شن حمالت تفتي�شية على املن�ش�آت
املعنية ومواقع العمل التابعة

املن�ش�آت بح�سب طبيعة ن�شاطها.
و�أ�شارت امل�صادر �إلى �أن الهيئة
�ستتعامل مع ه��ذا امللف بحزم،
حيث �سيتم و�ضع رمز الإيقاف 72
على امللف املخالف ،م�ؤكدة �أن
هناك ملفات م�سجل عليها عمالة
وهمية غري متواجدة على �أر�ض
الواقع ما ينتج عنه وقف معامالت
تلك ال�رشكات نهائيا �سواء التجديد
�أو �إ�صدار ت�صاريح العمل.

لها للت�صدي ملن ي�سري حتت مظلة
«�أ���ص��ح��اب امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة» من جتار االقامات،
مبينة �أن �آلية التفتي�ش �ستكون
ج��ادة ودقيقة حتى اليظلم �أحد،
�إذ انه مت الإيعاز لفرق التفتي�ش
للت�أكد م��ن ت��واج��د العمالة من
خ�لال التفتي�ش عليها يف �أوق��ات
متفرقة �صباحا وم�ساء ،ف�ضال عن
زيارة مواقع العمل التابعة لبع�ض

انقطاع الكهرباء عطل معامالت المراجعين ...وتوقف البصمة أضاع وقت الموظفين

الرندي :قانون البلدية
يتضمن الكثير من المثالب

فوضى وارتباك في إدارة عمل «مبارك الكبير»
كتب �أحمد احلربي:
ح��ال��ة م��ن الفو�ضى واالرت��ب��اك
�أ�صابت �إدارة عمل حمافظة مبارك
الكبري وذلك نتيجة انقطاع التيار
الكهربائي ع��ن االدارة م��ا ادى
�إلى تعطيل النظام الآيل وتوقف
اجهزة احلا�سوب عن العمل ب�شكل
نهائي.
م�صادر ان انقطاع الكهرباء نتج
عنه تعطيل بع�ض املعامالت
ال�صحاب ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
والتي كان يعمل بها املوظفون من
اجل اعتمادها وحفظها بالنظام
الآيل «ال�سي�ستم» م�شرية �إل��ى ان
االنقطاع ت�سبب اي�ض ًا يف تكد�س تلك
املعامالت واالنتظار حتى �صباح
اليوم التايل الجنازها وادخالها
النظام.
م��ن جهة اخ���رى ال ت���زال ب�صمة
احل�ضور واالن�رصاف املخ�ص�صة
للموظفات ب��ادارة عمل حمافظة
مبارك الكبري خارج نطاق اخلدمة
وال تعمل نهائي ًا  ,حيث ان الوقت
فيها ثابت عند ال�ساعة  10.45ومل

• اإلدارة مظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها

يلتفت اليها احد من ادارة اخلدمات
التي عادة ال تعري هذا امل�شاكل
اهتمام ًا فبد ًال من ان تقوم ب�إ�صالح
الب�صمة او توجيه كتب ر�سمية �إلى
امل�س�ؤولني عند ال�صيانة ال�صالح
اخل��ل��ل ف�ضلوا ال�صمت رغ��م ان

االعطال م�ستمرة دون وجود مراقبة
او تدخل من قبلهم.
و�أكدت امل�صادر ان هذا اخللل يف
الب�صمة ادى �إلى تكد�س املوظفني
على جهاز ب�صمة واح��د وظهروا
وك�أنهم يقفون يف طابور ال�صباح

املدر�سي من اجل ب�صمة احل�ضور
واالن�رصاف ,الفتة �إلى ان البع�ض
منهم ا�شتكى من االهمال التق�صري
من قبل ادارة اخلدمات التي مل
تهتم بعالج هذه امل�شكلة م�شرية
�إلى انه من غري املعقول ان ينتظر

• إدارة املشاريع الصغيرة واملتوسطة بحاجة إلى فلترة ملفاتها

• البصمة خارج اخلدمة

املوظفون لوقت طويل من اجل
القيام بالب�صمة والتي تعتمد به
االن�رصاف فيها عند ال�ساعة 2.30
ظهر ًا ما يعني ان بع�ض املوظفني
ي�ضطر �إلى االنتظار حتى ال�ساعة
الثالثة ع�رصاً.

�شدد ع�ضو املجل�س البلدي
ع��ب��دال�����س�لام ال���رن���دي على
�رضورة التعاون بني املجل�س
البلدي والبلدية خ�لال دور
االنعقاد املقبل و�رسعة اجناز
التقارير اخلا�صة بامل�شاريع
التنموية والالئحة التنفيذية
لقانون البلدية 2016/33
بعد �إق���راره من جمل�س الأمة
ومل يحظ بقبول املواطنني
حيث ان القانون به كثري من
امل��ث��ال��ب وي�ستلزم جلو�س
الأطراف املعنية من املجل�س
البلدية والإدارة القانونية
واللجنة الت�رشيعية ملجل�س
الأم��ة لتذليل العقبات نحو
تنفيذ هذا القانون.
من جانب �آخ��ر� ،أك��د الرندي
��ضرورة االنتهاء من �إ�صدار
اللوائح خ�لال � 6أ�شهر التي
ن�ص عليها القانون حيث ان
الت�أخري يعر�ض البلدية لبطالن
�أو �إلغاء الأعمال التي يقوم بها
موظفو البلدية واملخالفات
التي مت حتريرها.

• عبدالسالم الرندي

إزالة تعديات على مساحة  100ألف متر في كبد

«البلدية» :نتعامل بمسطرة واحدة مع جميع المخالفين

• أثناء إزالة التعديات

ك�شفت بلدية الكويت عن ا�ستكمال احلمالت امليدانية
لإزالة التعديات على �أمالك الدولة بغر�ض الت�شوين بدون
ترخي�ص ،مو�ضحة �أن اجلولة التي نفذها فريق الطوارئ
املركزي التابع ملكتب مدير عام البلدية بالتعاون مع
ق�سم �إزالة املخالفات بفرع بلدية الفروانية وفريق طوارئ
بلدية الأحمدي و�إدارة النظافة العامة و�إ�شغاالت الطرق
بفرع بلدية حمافظة الفروانية �صباح �أم�س بح�ضور مدير
عام البلدية �أحمد املنفوحي لإزالة تعديات مبنطقة كبد
متثلت يف ت�شوين غري مرخ�ص من قبل بع�ض الأ�شخا�ص
قاموا بت�أجريها بالباطن مب�ساحة � 100ألف مرت مربع
ت�ضمنت �أن�شطة خمتلفة كور�ش وخم���ازن ،ف�ضال عن
اكت�شاف �آبار ارتوازية على �أرا�ضي الدولة.
و�أ���ش��ارت البلدية �إل��ى �أن الأج��ه��زة الرقابية قامت
باال�ستعانة بقوة من وزارة الداخلية والهيئة العامة
للبيئة لتحرير حما�رض خمالفات الفتة �إلى �إنه �سيتم
�إ�ستدعاء �صاحب الت�شوين الذي توارى عن الأنظار من قبل
وزارة الداخلية.
و�أو�ضحت البلدية �أنها ما�ضية قدما يف �إزالة �آية تعديات
على �أمالك الدولة تنفيذا للقرار الذي �أ�صدره مدير عام
البلدية �أحمد املنفوحي ب�إزالة �أي من�ش�أة مقامة على
�أمالك الدولة بدون ترخي�ص ،وم�ؤكدة على �أن الأجهزة
الرقابية ب�أفرع البلدية باملحافظات تتعامل مب�سطرة
واحدة مع جميع املخالفني ،م�شرية يف هذا ال�صدد �إلى �أن
اجلولة �أ�سفرت عن �إزالة تعديات على �أمالك الدولة على
م�ساحة  100الف مرت مربع وجار رفع و�إزالة املخلفات
الناجمة عن تلك التعديات.

• مسؤولو البلدية خالل احلملة

ال يتقاضون البدل المناسب مع الشهادة الجامعية الحاصلين عليها

العرادة :أصحاب مسميات «تقني بيئي» يتعرضون لظلم فادح
كتب �ضاحي العلي:

• محمد العرادة

ق���ال رئ��ي�����س جمل�س �إدارة نقابة
العاملني يف بلدية الكويت حممد
ال��ع��رادة ان بلدية الكويت خاطبت
دي��وان اخلدمة املدنية ال�ستحداث
م�سمى جديد «�أخ�صائي بيئي �أو باحث
بيئي» �أو تعديل م�سميات تقني بيئي
�إلى �أخ�صائي �أو باحث بيئي للعاملني
احلا�صلني على امل ��ؤه��ل اجلامعي
بناء على
تخ�ص�ص علوم بيئة وذلك
ً
طلب م��ن النقابة �أ���س��وة بزمالئهم
احلا�صلني على ال�شهادات اجلامعية
يف التخ�ص�صاتالأخرى.
و�أ�شار العرادة �إلى �أن العاملني يف
البلدية يف جم��ال حماية و�صحة
بناء علىقرار
البيئة يتقا�ضون بدالت
ً

جمل�س اخلدمة املدنية رقم 2012/37
للحا�صلني على م�ؤهل دون اجلامعي
ومن ثم ف�إن �شمولهمبالقرار يعد ظلم ًا
لهم حل�صولهم على م�ؤهل جامعي.
و�أكد العرادة �أن هذا املطلب العادل
يهم �رشيحة كبرية من العاملني يف
البلدية وهم ي�ؤدون واجبهم الوطني
ب�إخال�ص و�أمانة وي�شاركون يف النه�ضة
التنموية و�أداء اخلدمات ال�رضورية
واحليوية للوطن واملواطنني وهي
�أع��م��ال �شاقة ويتحملون الكثري
من املخاطر والتعر�ض لل�صعاب
مثلهم يف ذلك مثل �أقرانهم وزمالئهم
الآخرين الذين يتمتعون بهذه املزايا
املالية.
ولفت �إلى �أن هذه ال�رشيحة تعاين من
ظلم وا�ضح وعدم م�ساواة مع زمالئهم

الآخرين حيث انهم ال يتقا�ضون البدل
املنا�سب م��ع ال�شهادة اجلامعية
احلا�صلني عليها وهذابحد ذاته ي�شكل
ظلم ًا فادح ًا لهم نظر ًا ملا يتكبدونه
من متاعب وم�صاعب وم�شكالت �أثناء
العمل حيث يقومون بدور يف غاية
الأهمية داخ��ل منظومة العمل التي
ت�ؤديها البلدية ،كما تت�سم طبيعة
�أعمالهم ال�شاقة والبالغة اخلطورة
التي تهدد حياتهم يف مواقع عملهم
امليدانية مثل تنفيذ خطة الطوارئ
البيئية املتعلقة بحاالت الكوارث
�أو املخاطر التي قد حتدث يف جهة
العمل والت�أكد من اال�شرتاطات البيئية
والعايري البيئية وم��دى مطابقتها
لل�رشوط وذل��ك يف كافة امل�شاريع
وخطط التنمية العمرانية والقيام

بكافة ال��درا���س��ات البيئية وو�ضع
ال�سيا�سات البيئية ذات العالقة
ب�أن�شطة البلدية وو�ضع الإج��راءات
التنفيذية املرتبطة بذلك.
وذكر العرادة �أنه يف حالة �إقرار هذا
املطلب ال��ع��ادل �سوف ي�شكل قفزة
كبرية نحو �إن�صاف ه ��ؤالء الزمالء
والزميالت لأنه يحقق لهم العديد من
املزايا واملكا�سب كما �أن النقابة مل
تتوان حلظة ومل ترتاخ عن املطالبة
ب�إقرار هذا املطلب ولن تدخر �أي جهد
�أو م�ساعي لدى كافة اجلهات املعنية
يف ال��دول��ة حتى ي��رى ه��ذا املطلب
النور و�أن النقابة �سوف تظل يف
طريقها عازمة بكل جد و�إ�رصار على
حتقيقه لأنهي�شكل �أحد �أهم �أولوياتها
يف الوقت الراهن.

