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في إط��ار احلملة التي أطلقتها 
إدارة ال��ع��اق��ات العامة ببلدية 
الكويت حتت شعار #صحتك_أمانة 
والتي تهدف إلى التأكد من املادة 
الغذائية في أماكن تداولها إلى 
جانب تنظيف واستبدال احلاويات 
ورف���ع ال��س��ي��ارات امل��خ��ال��ف��ة في 

الساحات املقابلة للمساجد.
ف��ي ه��ذا ال��ص��دد أعلنت إدارة 
العاقات العامة ببلدية الكويت 
عن قيام مراقبة النظافة العامة 
التابعة إلدارة النظافة العامة 
وإش��غ��االت ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية 
محافظة حولي عن قيامها بحملة 
م��ي��دان��ي��ة اس��ت��ه��دف��ت بتنظيف 
ال��س��اح��ات امل��ق��اب��ل��ة للمساجد 

باحملافظة.
وبينت إدارة العاقات العامة 
إلى أن احلملة قد ش��ارك فيها 20 
ع��ام��ل ن��ظ��اف��ة وع���دد 4 ت��ري��ات 
ونساف وجرافة وشوكية ولوري 
وبوبكات،مسفرة ع��ن رف��ع عدد 
10 سيارات وحترير 6 مخالفات 
إش��غ��ال الطريق إل��ى جانب رفع 
حمولة نساف وه��اف ل��وري من 

األنقاض.

وب��ي��ن��ت إدارة ال��ع��اق��ات 
العامة بأن إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق قد وضعت خطة 
ميدانية تستهدف ال��ت��ج��اوزات 
للمقاهي واملطاعم الذين يستغلون 
امل��س��اح��ة ق��ب��ل احل���ص���ول على 
ترخيص من البلدية إل��ى جانب 
تنظيف الساحات املقابلة ملساجد 
احمل���اف���ظ���ة ق��ب��ل وخ�����ال شهر 

رم��ض��ان. نوهت إدارة العاقات 
العامة بالبلدية ألصحاب خيام 
املناسبات الرمضانية بضرورة 
استخراج موافقة إدارة النظافة 
ال��ع��ام��ة وإش��غ��االت ال��ط��رق إلى 
ج��ان��ب اس��ت��خ��راج م��واف��ق��ات من 
اجل��ه��ات املعنية ح��ت��ى يتسنى 
إلدارة النظافة وإشغاالت الطرق 

الستخراج التراخيص األزمة.

رفع السيارات املهملة

6 مخالفات 10 سيارات وحترر  بلدية »حولي« ترفع 
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ريا�ض عواد 

أك��د رئ��ي��س اللجنة القانونية 
واملالية في املجلس البلدي املهندس 
علي املوسى حرص األعضاء علي 
توفير جميع احتياجات الشباب 
ودعمهم في مشاريعهم ومحاولة 
ت��س��ه��ي��ل إج���راءات���ه���م وتبسيط 
م��ع��ام��ات��ه��م اخل���اص���ة ب��إص��دار 
التراخيص الازمة ملشاريعهم التي 

تعتبر فخر لكل كويتي.
وق�����ال امل���وس���ى ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحفي أن احلكومة تعمل حاليا 
من خال جميع مؤسساتها املختلفة 
علي توفير فرص العمل املناسبة 
لهذه الفئة الشبابية التي سيكون 
لها ال��ري��اده مستقبا في الشؤون 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغيرها من 
املجاالت باعتبارها فئة حتب العمل ورفع شأن بلدها 

في احملافل الدولية املختلفة وعلي كافة األصعدة.
وأض��اف املوسى أن االهتمام ال��ذي ينصب حاليا 

سواء في مجالس ال��وزراء أو األمة 
وح��ت��ى ال��ب��ل��دي ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة لهو 
دليل علي مدي االعتماد عليها في 
ال��ق��ي��ادة مستقبا وخ��ص��وص��ا أن 
الشباب أصبح ال يفكر حاليا في 
العمل احلكومي ق��در اهتمامه في 
مشاريعه اخلاصة والتي سيكون 
لها شانها ليس في الكويت فقط بل 

علي مستوى الدول األخرى.
وكشف املوسى انه يعمل حاليا 
م��ع زم���اءه األع��ض��اء ف��ي املجلس 
ال��ب��ل��دي وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��از 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف��ي ال��ب��ل��دي��ة وبعض 
امل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة األخ���رى 
إلق��رار الئحة س��ي��ارات امل�أكوالت 
املتنقلة والتي تنتظرها هذه الفئة 
من الشباب مشيرا إلى أنه تقرر عقد اجتماع خاص يوم 
األربعاء املقبل للجنة القانونية واملالية ومت توجيه 
الدعوات للمعنيني لبلورة األفكار واملقترحات ومحاولة 

إقرار الائحة لتبصر النور والعمل فيها قريبا.

علي املوسى

املوسى: »البلدية« حريصة على 
تبسيط معامالت مشاريع الشباب

اعلنت ادارة ال��ع��اق��ات العامة ببلدية 
الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة االحمدي بجولة تفتيشية واسعة 
النطاق على امل��خ��ازن واالس���واق الغذائية 
واملطاعم ف��ي منطقة الفحيحيل وال��ت��ي قد 
اسفرت عن حترير عدد 18 محضر مخالفة 
واغاق مخزن وذلك ضمن استعدادات البلدية 

في التصدي لبيع وت���داول امل��واد الغذائية 
الفاسدة. وأش��ارت إدارة العاقات العامة 
إلى إن اجلولة ج��اءت في إط��ار احلملة التي 
أطلقتها، إلدارة حتت شعار #صحتك_أمانة 
مشيرة إلى أن املخالفات تضمنت التخزين في 
ظروف غير صحية وعدم التقيد باشتراطات 
النظافة العامة والعمل قبل احلصول على 

ش��ه��ادة صحية وف��ت��ح وإدارة محل ب��دون 
ترخيص من قبل البلدية. واضافت العاقات 
العامة ب��أن األج��ه��زة الرقابية ستكثف من 
دورها الرقابي على املطاعم واسواق اجلملة 
واحملات التجارية قبل وخال شهر رمضان 
املبارك وذل��ك للحد من ظاهرة بيع وت��داول 
االغذية الفاسدة وحرصا على سامة املواطن.

 ودع��ت ادارة العاقات العامة ببلدية 
الكويت جميع املواطنني واملقيمني في حال 
وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل 
البلدي بعدم التردد باالتصال على اخلط 
الساخن )1844448( والذي يعمل على مدار 
الساعة او التواصل عبر املواقع التواصل 

kuwmun@ االجتماعي للبلدية

بلدية »األحمدي« تكثف اجلوالت التفتيشية قبل شهر رمضان

ريا�ض عواد 

أشار الوكيل املساعد للشؤون 
االداري���ة والتطوير االداري فهد 
الغيص إلى أنه مت توفير 9970 
درج��ة للترقية باالختيار للعام 
للدراسي 2016 – 2017 للعاملني 
ب��وزارة التربية واش��اد الغيص  
ب����دور دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة 
ووزارة امل��ال��ي��ة لتعاونهم مع 
وزارة التربية لتوفير هذا العدد 
من الدرجات ملا يعادل 110000 
موظف وموظفة ب��وزارة التربية 
ب��ج��م��ي��ع امل���ج���االت التعليمية 
واالداري���ة والفنية، موضحا أنه 
مت ت��وزي��ع ه��ذه ال��درج��ات حسب 
ال��ش��روط وال��ض��واب��ط اخلاصة 

بديوان اخلدمة املدنية.
 وق��ال الغيص أن��ه قد مت درج 
الترقيات على ع��دة ب��رام��ج مثل 
البرنامج األول املتعلق بوكيل 
ال�����وزارة وال���وك���اء املساعدين 
ومكتب  وزير التربية وموظفيهم 
وادارة املوارد البشرية واخلدمات 
ال��ع��ام��ة وال���ش���ؤون القانونية 
واالدارة امل��ال��ي��ة وال��ت��وري��دات 
وامل���خ���ازن وال��ع��اق��ات العامة 
واالعام التربوي وادارة التخطيط 
ومركز املعلومات وادارة التصميم 
وامل��ن��ش��آت وادارة ال��ص��ي��ان��ة، 
باالضافة ال��ى البرنامج الثاني 
املتعلق برياض األطفال والبرنامج 
ال��ث��ال��ث ب��امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
وال��ب��رن��ام��ج ال���راب���ع باملرحلة 
املتوسطة والبرنامج اخلامس 
باملرحلة الثانوية والبرنامج 
السادس ب��ادارة م��دارس التربية 

اخلاصة وادارة التعليم الديني 
واملعاهد الدينية، باالضافة الى 
البرنامج السابع املتعلق ب��ادارة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
وادارة األنشطة املدرسية وادارة 
التقنيات التربوية وادارة املكتبات 
وادارة تطوير امل��ن��اه��ج وادارة 
البحوث والتطوير االداري وادارة 
تقييم جودة التعليم، كذلك موظفي 
ادارات املناطق التعليمية الستة 
ومكتب التنسيق ب��دي��وان عام 

الوزارة والتوجيه الفني العام. 
وأوض��ح عن البرنامج الثامن 
امل��ش��م��ول مب��وض��وع ال��ت��رق��ي��ات 
باالختيار املتعلق باألمانة العامة 
للجنة الوطنية للتربية والعلوم 
والثقافة ) اليونسكو ( واألمانة 
العامة للمجلس األعلى للتعليم 
واملركز الوطني لتطوير التعليم 
واالمانة العامة للتربية اخلاصة 
واالدارة العامة للتعليم اخلاص، 
حيث أكد الغيص أن األمانة العامة 
للتربية اخلاصة قد ألغيت ومت 

ايقافها. 
وبني الغيص أن هذه البرامج قد 
مت التوزيع عليها مبا يقارب 9970 
درج��ة للترقية باالختيار وكان 
نصيب الوظائف العامة منها 954 
درج���ة تشمل 15 م��ن الوظائف 
اخلاصة باملعاونة ودرجة واحدة 
للوظائف املساعدة. وقدم الغيص 
ش��ك��ره اجل��زي��ل ل��وزي��ر التربية 
ووزي��ر التعليم العالي د. محمد 
ال��ف��ارس ووك��ي��ل وزارة التربية 
د. هيثم األث��ري العتمادهم لهذه 

القرارات.  

من جانبه أوض��ح مدير ادارة 
امل��وارد البشرية سعود اجلويسر 
عن وظائف الترقيات باالختيار 
للعام ال��دراس��ي 2016 – 2017 
أن عدد الدرجات املتوفرة لوزارة 
التربية للسنة احلالية هي 9970 
درج���ة م��وزع��ة ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف 
العامة والفنية واملساعدة، مشيرا 
أن عملية الترقية باالختيار قد 
مت التجهيز لها من قبل ال��وزارة 
بالعام 2016 م��ن خ��ال اعتماد 
تقرير الكفاءة للعاملني باملدارس 
ي��ت��ب��ع��ه��ا ت���خ���زي���ن االج�������ازات 
بأنواعها وتخزين العقوبات أو 
محو العقوبات ملا لها تأثير على 
الترقية باالختيار، باالضافة الى 
اجتماعات ادارة امل��وارد البشرية 
مع جميع قطاعات ال��وزارة خال 
ش��ه��ر 12 امل��اض��ي لاستعجال 
بتقييم الكفاءة للعاملني بديوان 
ع���ام ال�����وزارة ودي����وان املنطقة 

التعليمية، فقد مت حت��دي��د الية 
لانتهاء منها الى تاريخ 15 يناير 
2017حتى تقوم ادارة امل��وارد 
ال��ب��ش��ري��ة باستكمال اج����راءات 
الترقية باالختيار وحصر األعداد 
وتوزيعها حسب تصنيفات وزارة 
املالية املتضمة الثمانية برامج 
التي ذكرها الوكيل الغيص سابقا. 

وأك���د اجل��وي��س��ر أن درج���ات 
ال��ت��رق��ي��ة ب��االخ��ت��ي��ار للعاملني 
بالوزارة مثل درجة ) أ ( أو) ب ( ال 
يحصل عليها املوظف اال بالترقية 
ب��االخ��ت��ي��ار، أم��ا ب��اق��ي ال��درج��ات 
فيحصل عليها املوظق بالترقية 
باألقدمية، مشيرا أن درج��ة ) أ ( 
ب��دي��وان ع��ام ال���وزارة تشمل 13 
درج����ة، و110 درج����ة ل��ري��اض 
األط��ف��ال، و202 درج��ة للمرحلة 
االبتدائية، و164 درجة للمرحلة 
امل��ت��وس��ط��ة، و107 للمرحلة 
الثانوية، و21 درج��ة للمعاهد 

املختلفة، و73 خلدمات التعليم 
ال���ع���ام، و32 درج����ة للخدمات 
االخرى. وذكر اجلويسر التفاوت 
ب��ني ب��رام��ج الترقية باالختيار 
الثمانية أن نسبة ع��دد العاملني 
الكويتيني في كل برنامج يحدد 
عدد الدرجات املعمول بها من قبل 
ديوان عام ال��وزارة، مؤكدا أنه مت 
ت��وزي��ع ال��درج��ات بعد التنسيق 
مع وزارة املالية، حيث مت ترقية 
722 موظف وموظفة الى الدرجة 
) أ ( وترقية 1633 الى الدرجة ) 
ب ( و1829 ال��ى الدرجة األول��ى 
و1850 ال���ى ال���درج���ة الثانية 
و2841 الى الدرجة الثالثة و708 
ال��ى ال��درج��ة الرابعة و138 الى 
ال���درج���ة اخل��ام��س��ة و222 ال��ى 
ال��درج��ة ال��س��ادس��ة، م��ش��ي��را أن 
الترقية باالختيار ال��ى الدرجة 
الرابعة ب��ال��وزارة تشمل العدد 
األكبر بالترقيات باالختيار خاصة 

أعضاء الهيئة التعليمية. 
وق���ال اجل��وي��س��ر أن ش��روط 
الترقية ب��االخ��ت��ي��ار ق��د حددها 
ق����رار م��ج��ل��س اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة 
رق��م 18 – 2011، على ضوئها 
ارت��أت ال��وزارة باألعداد الكبيرة 
للعاملني بها وأع���داد ال��درج��ات 
احملددة للترقية باالختيار وذلك 
بالتنسيق م��ع دي����وان اخل��دم��ة 
املدنية بوضع ال��ش��روط لقرار 
مجلس اخلدمة املدنية في النظام 
املتكامل  للترقية وه��ي األق��دم 
بالدرجة املالية واملرقى بالدرجة 
املالية احلالية وشاغل الوظائف 

االشرافية.

فهد الغيص وسعود اجلويسري
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