
أكد مدير عام البلدية احمد املنفوحي 
عدم تهاون البلدية في القضاء على 
مخالفات البناء اخلاصة بإنشاء غرف 
“كيربي “ غير مرخصة والزيادة في 
املساحة عن املساحة املرخصة في 
أسطح العقارات التجارية مبنطقة 
العاصمة ، موضحا أن  ما مت اكتشافه 
من قبل الفرق الرقابية مناظر تسيئ  
للمظهر العام  في  املدينة ولن نتردد 
في تطبيق القانون الزالتها  واحلفاظ 
على ال��ذوق العام للعاصمة  السيما 
وأن هناك عقارات شهاقة االرتفاع 

حول هذه العقارات.
وقال املنفوحي أن الفرق الرقابية 
تعمل على تكثيف اجل���والت لرصد 
أسطح العقارات التجارية لتحرير 
املخالفات بشأنها من خالل الكشف 
عن العديد من املخالفات  منها انشاء 
غ���رف وم���خ���ازن “كيربي “ دون 
ترخيص فضال ع��ن مخالفات بناء 
تتعلق ب��زي��ادة باملساحة بخالف 
مساحة البناء املرخصة ، مبيننا 
خ��ط��ورة وج���ود تلك املخالفات في 
اسطح العقارات في حال اندالع حريق 
الى جانب ضرورة االلتزام بالقرارات 
وال��ل��وائ��ح املنظمة ال��ت��ي متنع تلك 
املخالفات وما تتسبب به من تشويه 

للمظهر احلضاري للبلد.
ودعا مسئولي فرع بلدية محافظة 
العاصمة بالقيام مبسؤولياتهم 

مؤكدا متابعتة لعمل فريق الطوارئ  
ب��احمل��اف��ظ��ة ف���ي ت��ك��ث��ي��ف اجل���والت 
الرقابية على كافة العقارات التجارية 
مبدنية ال��ك��وي��ت  ل��رص��د املخالفات 
وامل��خ��ال��ف��ن وات���خ���اذ االج�����راءات 

القانونية على الفور.
وب�����دوره أوض����ح رئ��ي��س فريق 
ال��ط��وارئ بفرع بلدية محافظة زيد 

ال��ع��ن��زي ب��أن��ه تنفيذا لتوجيهات 
مباشرة من قبل مدير ع��ام البلدية 
م.أحمد املنفوحي بضرورة مواصلة 
العمل ال��رق��اب��ي للقضاء على كافة 
الظواهر السلبية التى تشوه املنظر 
احلضاري في مدينة الكويت السيما 
العقارات املتهالكة فضال عن رصد 
جميع مخالفات طبقا للقرار الوزاري 

206 لسنة 2009.
وتابع العنزي بأنه قد مت توجيه 
إن��ذارات ملالك العقارات بإزالة كافة 
املخالفات على م���دار اس��ب��وع وفى 
ح��ال ع��دم االستجابة سيتم حترير 
مخالفات وفق املواد اآلولي و التاسعة 
وث��الث��ون م��ن ال��ق��رار ال���وزاري 206 
لسنة 2009 فضال عن تطبيق املادة 

ثمانية وثالثون من قانون 33 لسنة 
2016 بشأن بلدية الكويت والتى 
ح��ددت  العقوية ب��أن  التقل عن الف 
دينار وال تزيد عن خمسة االلف دينار 

لكل متر مربع في املساحة.
ون��اش��د العنزي م��الك العقارات  
ب��االل��ت��زام باملساحات احمل���ددة لهم 
بالتراخيص جتنبا لالزالة والغرامة 

،الفتاً إلى أن مفتشى  الفريق سيكثفون  
اجلوالت التفتيشية على مدار الساعة 
لرصد كافة العقارات املخالفة  واتخاذ 
االج����راءات القانونية حيالها وفق 

اللوائح والنظم التى سنتها البلدية.
وب��دوره��ا دع��ت ادارة العالقات 
العامه املواطنن واملقيمن التعاون 
م��ع ك��اف��ة االج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة أثناء 

اجل���والت التفتيشية ، داع��ي��اً إياهم 
ف��ي ح��ال وج���ود اى ش��ك��وي تتعلق 
بالعمل البلدي التواصل عبر حساب 
البلدية مبواقع التوصل االجتماعي 
 @ أواالت��ص��ال على اخل��ط الساخن 
 139 kuwmun لتحويلها لالجهزة
املعنية بالبلدية التخاذ االج��راءات 

القانونية حيالها على الفور.

املنفوحي:  جولة تفتيشية ومخالفات على غرف »كيربي« فوق أسطح العقارات التجارية بالعاصمة

 البلدية : ال تهاون في تطبيق القانون ولن نسمح بتشويه املنظر العام

منظر يسيئ الى الشكل اجلمالي للعاصمةغرف طيربي غير مرخصة على اسطح العقارات التجارية

باب االلتحاق مازال مفتوحًا حتى نهاية أغسطس احلالي

املزيني : اجلامعة املفتوحة قبلت كافة 
املتقدمني للفصل الدراسي األول

أك��دت رئيس قسم التسويق ف��ي اجلامعة 
العربية املفتوحة ن��دى صالح املزيني ان��ه مت 
قبول  كافة الطلبة املستوفن لشروط القبول 
للعام اجلامعي 2019/ 2020  وال��ذي تقدموا  

بطلب اإللتحاق للفصل الدراسي االول  .
واشارت املزيني الى أن باب اإللتحاق ال زال 
www. متاحا ً عبر موقع اجلامعة اإللكتروني
aou.edu.kw    لكافة الراغبن بإكمال دراستهم 
اجلامعية حيث ال ت��زال الفرصة متاحة لغاية 
نهاية شهر أغسطس  خلريجي الثانوية احلديثة 
أو القدمية  في تخصصات اجلامعة املعتمدة من 
مجلس اجلامعات اخلاصة وهي بكالوريوس 
تقنية املعلومات واحلاسوب ، بكالوريوس اللغة 
االجنليزية وآدابها ، بكالوريوس إدارة األعمال 
بتخصصاته  اخلمس : - تخصص اقتصاد- 
تخصص ال��ت��س��وي��ق- تخصص محاسبة- 

تخصص ادارة - تخصص نظم املعلومات.
وأش��ارت املزيني ان اجلامعة تتيح االج��واء 
اجلامعية املناسبة في تنمية مهارات طلبتها 
خالل العديد من األندية الطالبية ميارس خاللها 
انشطتهم  التي حتمل في طياتها خلق حياة 
اجتماعية جامعية متنوعة إضافة إلى املساهمات 
ذات القيم املشتركة في تنمية اخلبرات واملهارات 
والعمل اجلماعي والتطوعي الذي ينعكس على 
تنمية املجتمع بشكل عام وما يكتسبة الطلبة 
من احملاضرات وورش العمل ون��دوات تطوير 

املعرفة املستمره طوال العام اجلامعي.
واكدت املزيني  أن اجلامعة العربية املفتوحة 
تعد رائ��دة التعليم املدمج مبنهجها البريطاني 
وانتشارها في 9 دول عبر وطننا العربي  ،  فهي  
تتيح مرونة تسجيل احملاضرات مما يتماشى 

م��ع أرب���اب األس���ر وامل��وظ��ف��ن دون التعارض 
مع ساعات عملهم الرسمي كذلك دون احلاجة 
لتفرغ دراسي  مع حصول خريج  اجلامعة على 
شهادتن معتمدين محليا ودوليا وفقا ً لشراكة 

مع اجلامعة املفتوحة في اململكة املتحدة.

مبنى اجلامعة املفتوحة

»الداخلية«: إيقاف العمل
باإلشعار الورقي للضمان الصحي 

للعمالة املنزلية نوفمبر املقبل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 
أم���س األح����د ان���ه س��ي��ت��م إي��ق��اف 
العمل باإلشعار الورقي للضمان 
الصحي للعمالة املنزلية ومن 
في حكمهم حملة امل��ادة )20( من 
قانون إقامة األجانب اعتبارا من 

بداية نوفمبر املقبل.

وأوض���ح���ت اإلدارة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��ع��الق��ات واإلع�������الم األم��ن��ي 
بالوزارة في بيان صحفي أنه مت 
إل��غ��اء العمل باإلشعار الورقي 
للضمان الصحي والعمل بنظام 
خ��دم��ة ال��دف��ع اآلل���ي )أون الي��ن( 
حلملة م��واد اإلق��ام��ة كافة وذل��ك 
www. ( عبر موقع وزارة الصحة

moh.gov.kw( اعتبارا من 28 
يوليو املاضي )األحد املاضي(.

وأض��اف ان��ه يستثنى من ذلك 
العمالة املنزلية ومن في حكمهم 
حملة املادة )20( من قانون اقامة 
األج��ان��ب إذ لهم حرية االختيار 
لسداد قيمة رسوم الضمان إما من 
خالل التحصيل اإللكتروني عبر 
موقع )الصحة( أو التقدم لدى 
إدارات ش��ؤون اإلقامة أو مراكز 
اخلدمة لدفع الرسوم عبر خدمة 
)ك��ي ن��ت( وذل��ك حتى األول من 

نوفمبر املقبل.
وأوض���ح���ت ان���ه ب��ن��اء عليه 
سيكتمل ال��ع��م��ل ب��خ��دم��ة ال��دف��ع 
اإلل��ك��ت��رون��ي للضمان الصحي 

بشكل كامل جلميع م��واد اإلقامة 
في بداية نوفمبر املقبل.وأشارت 
إلى وج��ود ربط آلي بن اجلهات 
املعنية مبوضوع الضمان الصحي 
للمقيمن سواء وزارة الصحة أو 
وزارة الداخلية والهيئة العامة 
للمعلومات امل��دن��ي��ة لتبسيط 
املعاملة ف��وري��ا وم��ن خ��الل آليه 

حتقق أمن وسالمة املعلومات.
وبينت أن اعتماد )الداخلية( 
و)الصحة( آلية ميكنة خدمات 
الضمان الصحي التي يتم إجنازها 
عبر اإلدارات املختلفة وجعلها 
)أون الي��ن( فقط يأتي في إطار 
استكمال املنظومة اإللكترونية 

بشأن اقامة االجانب. 

الظفيري: إجمالي رواتب تعاونية »النعيم« 
70 ألف دينار اليتجاوز  

أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس ادارة جمعية 
النعيم التعاونية عبدالرزاق الظفيري 
ان اجمالي روات��ب العاملن باجلمعية 
الي��ت��ج��اوز ال 70 ال��ف دي��ن��ار شهريا، 
وتشمل 300 موظف، بينهم 26 مواطن، 
منوها ال��ى ح��رص مجلس االدارة على 
التدقيق في مصروفات اجلمعية املالية، 
وحتقيق صافي االرباح الذي يتوافق مع 

خطط املجلس.
واوض����ح ال��ظ��ف��ي��ري  “أن اجلمعية 
حريصة على تكويت بعض الوظائف 
فيها، وفق الشروط واللوائح والقوانن 
املعمول فيها بوزارة الشؤون وتوصياتها 
بهذا الصدد، وهي من اولويات املجلس، 
مبينا انه مت تعين مواطنن متقاعدين 
مساهمن باجلمعية، بينهم كمشرف على 
الفروع واخر كان مدير عام سابق، نظرا 
خلبرتهم باملنطقة،وحرصا على افساح 
املجال ام��ام املواطنن، س��واء املتقاعدين 
او غ��ي��ره��م ف��ي ش��غ��ل ه���ذه ال��وظ��ائ��ف، 

وتفضيلهم على الوافدين”.
وبن الظفيري ان اجلمعية العمومية 
عقدت مرتن مؤخرا، ومت تعليقها بناء 

على رغ��ب��ة املساهمن وبينهم اعضاء 
معزولن، منوها الى انه مت حجب توزيع 
االرب��اح والتي ك��ان من املقرر توزيعها 
بنسب %5 قياسا مبشتريات املساهم 
السنوية، بسبب عدم اعتماد التقريرين 
املالي واالداري للجمعية، مضيفا انه 

مخاطبة وزارة الشؤون مبامت خاللها.
واشار الظفيري الى انه عقد اجتماعا 
مع مسؤولي قطاع التعاون بالشؤون 
بهذا الصدد، حيث مت تشكيل جلنة بناء 
على طلب مجلس االدارة ملراجعة البيانات 
املالية واالداري���ة للجمعية، او اعتماد 
امليزانية املرفوعة من قبل املجلس، او 
تأجيلها حلن عقد جمعية عمومية مقبلة 

في ابريل 2020.
وت��اب��ع ان مجلس االدارة جن��ح في 
خفض امل��ص��روف��ات العامة للجمعية، 

وبنسبة تصل ل %20 خالل عام.
ون��وه، الى ان مجلس االدارة احلالي 
جنح في س��داد 2،750 مليون دينار من 
مديونياتها البالغة 3.7 مالين دينار، 
مؤكدا ان املديونية متراكمة على جمعية 
النسيم قبل انفصال “النعيم” عنها مطلع 

اكتوبر في 2017، مضيفا انها موزعة 
على 1.9 مليون للموردين و1.8 مليون 
دي��ن��ار ك��أص��ول ثابتة ، حيث ل��م يتبقى 

سوى 950 الف دينار.
وتابع الظفيري ان اجمالي مشترياتها 
بلغ 19.5 مليون دي��ن��ار خ��الل السنة 
املالية املنتهية في نهاية العام املاضي، 
الفتا ال��ى ان املبيعات بلغت عن الفترة 
ذاتها 22 مليون دينار، مؤكدا ان مجلس 
االدارة ماضي في تنفيذ سياساته الهادفة 
لالرتقاء مبستوى اخلدمات التعاونية، 
ومنو االرب��اح وتعزيز االستقرار املالي 
للجمعية، ل��دع��م وان���ش���اء امل��ش��اري��ع 

املستقبلية وفق اخلطط املدروسة.
واش���ار الظفيري ال��ى ان��ه ومبقارنة 
مبيعات واي���رادات اجلمعية خالل فترة 
ماقبل وبعد عزل بعض االعضاء، يتبن ان 
املبيعات كانت خالل الفترة من اكتوبر عام 
2017 وحتى مايو 2018 هي 8،8 مليون 
دينار، ومن اكتوبر 2018 وحتى مايو 
2019 وصلت ل 9،6 مليون، وباجمالي 

زيادة تصل ل 824 الف دينار.
واوض�������ح، ان اجل��م��ع��ي��ة وق��ع��ت 

بروتوكول تعاون مع احلاضنة املعتمدة 
التابعة للصندوق الوطني للمشاريع 
الصغيرة مؤخرا، بهدف اتاحة الفرصة 
للشباب الكويتي لالنخراط في العمل 
احل��رف��ي احل���ر، ف��ض��ال ع��ن خ��ل��ق ف��رص 

جتارية حقيقية تخدم املجتمع.

عبدالرزاق الظفيري
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باب تقدمي الطلبات مازال مفتوحاً

ندى املزيني

لتدريب املعلمني املساعدين لتدريس اللغات 
2020-2021 األجنبية  للعام 

السفارة األميركية 
تعلن فتح باب التسجيل 

لبرنامج فولبرايت 
 

تدعو السفارة األمريكية في الكويت املواطنن الكويتين 
معلمي اللغة اإلجنليزية اجل��دد وحديثي التخرج في 
تخصصات اإلعالم والصحافة واألدب اإلجنليزي للتقدم 
لاللتحاق ببرنامج الفولبرايت لتدريب املدرسن املساعدين 
لتدريس اللغات األجنبية. آخر موعد الستقبال الطلبات  
يوم األحد  1 سبتمبر 2019 وسيعقد البرنامج في الفترة 

بن سبتمبر 2020 إلى يونيو 2021.
وبرنامج الفولبرايت لتدريب امل��درس��ن املساعدين 
ل��ت��دري��س ال��ل��غ��ات األجنبية مم��ول بالكامل م��ن وزارة 
اخلارجية األمريكية، ويقضي خاللها املشارك تسعة شهور 
في إح��دى اجلامعات األمريكية لتدريس اللغة العربية 
للطللبة األمريكين، مما يساهم في صقل مهارات التدريس 
لدى املشاركن وزيادة إتقانهم للغة االجنليزية وتوسيع 
مدى معرفتهم باملجتمع األمريكي والثقافة األمريكية. هذا 
ويساعد البرنامج على تعزيز طرق تدريس اللغة األجنبية 
في الكليات واجلامعات األمريكية من خالل عمل املشاركن 
في البرنامج كمساعدي معلمن يقومون بتدريس لغتهم 

األم داخل صفوف الدراسة.
 ويشترط على امللتحقن بالبرنامج إج���ادة اللغة 
اإلجنليزية بطالقة، على أن ال تقل درج��ة اختبار اللغة 
االجنليزية كلغة أجنبية )التوفل( عن 79-80 أو 6.0 في 
 .)IELTS( اختبار نظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي
ويتمتع املرشحون املثاليون لهذا البرنامج مبهارات القيادة 
والرغبة في التعرف على الثقافات واملجتمعات األمريكية 
املضيفة م��ن خ��الل املشاركة ف��ي الفعاليات املجتمعية 

واألنشطة الثقافية واالجتماعية داخل احلرم اجلامعي.
 وعلى الراغبن في املشاركة تعبئة طلب الترشح آلياً 

 https://apply.iie.org/FLTA2020  :على املوقع
وإحلاق املستندات التالية مع الطلب: * سجل العالمات 
األصلي مع توفير ترجمة مصدقة باللغة اإلجنليزية و 
شهادة التخرج  و ثالث رسائل توصية  وتقرير نتيجة 
التوفل )TOFEL( أو االيلتس )IELTS(. ستغطي 
السفارة رس��وم امتحان التوفل ))TOEFL iBT لعدد 

محدود من املتقدمن.
وستتم دعوة املرشحن النهائين ملقابلة في السفارة 
وإع��الم املقبولن رسمياً اب��ت��داًء من شهر أبريل 2020. 
سيعقد البرنامج في الفترة من سبتمبر 2020 إلى يونيو 

.2021


