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عدنان املطوع

المطوع يستنكر إلغاء »البلدية« لمناقصات نظافة المدن 
ويحذر صفر من التالعب في الشروط الفنية

استنكر عضو جلنة املرافق 
العامة البرملانية النائب عدنان 
املطوع إلغ���اء البلدية وجلنة 
املناقصات املركزية ملناقصات 
نظافة املدن ذات الشروط الفنية 
املتطورة والتي تقدمت لها 17 
شركة وطنية بحجة واهية هي 
ارتفاع قيمة العروض املقدمة 
التقديرية، مشيرا  القيمة  عن 
الى ان هذا القرار يعد إحراجا 
شديدا لوزير البلدية د.فاضل 
صف���ر الن الوزير هو صاحب 
مش���روع تطوي���ر وحتديث 
البالد  التنظي���ف في  عمليات 
لتتواكب م���ع ما هو متبع في 
املتقدم���ة واملجاورة،  ال���دول 
مضيف���ا ان إلغ���اء مناقصات 
التنظيف بع���د طرحها ليس 
بجديد عل���ى البلدية لتحقيق 
مصالح الشركات املتعاقدة مع 
البلدية بتمديد العقود القائمة 
والتي ال تتوافر فيها ش���روط 

التطوير والتحديث.

تطوير قطاع النظافة

وقال املط���وع في تصريح 
الوزير  ل���م يكن  إذا  صحافي: 
قادرا على تطوير قطاع النظافة 
وعاجزا عن الدفاع عن رؤيته 
للتطوير فهذه مصيبة، ناصحا 
د.صفر باالنتباه ملا يجري داخل 
البلدية حاليا لتفريغ مناقصات 
نظاف���ة املدن م���ن مضمونها 
وغايتها عبر الغاء وحذف أهم 
الش���روط واملواصفات الفنية 
منه���ا قبل إع���ادة طرحها من 

التنظيف لديها، وقال املطوع: 
نحن مع التكنولوجيا احلديثة 
حتى لو زادت قيمة املناقصات 
ألنه يجب حتديث تكنولوجيا 
التنظيف أسوة بالدول املتقدمة 
ويجب التخلص من املخلفات 
آمنة، ومن  والنفايات بطريقة 
مصلحة املواطن تطوير عقود 
النظافة فالفائدة ستعود على 

صحته.

استبعاد موظفين

وأضاف املط���وع قائال: ان 
الوزير عليه ان ميارس سلطاته 
ويستبعد املوظفني غير القادرين 
على تطوير عقود النظافة وغير 
القادرين على وضع مواصفات 
التنظيف  متطورة ملناقصات 
وغير املدركني ألهمية حتديث هذا 
القطاع احليوي، وعلى الوزير 
محاسبة موظفيه الذين تسببوا 

جدي���د بحجة تقلي���ل القيمة 
التقديرية للع���روض، بينما 
الهدف احلقيقي حتقيق مصالح 
الشركات صاحبة العقود القائمة 
الفنية املتخلفة  ذات الشروط 
والتي سيتم متديدها ملا يقرب 
من سنة حلني االنتهاء من اعادة 
طرح املناقصات اجلديدة مرة 

ثانية.

ارتفاع األسعار

ورأى املطوع انه من الطبيعي 
ارتفاع أسعار عروض الشركات 
بس���بب الش���روط الفنية في 
مناقصات نظافة املدن واخلاصة 
بتحديث املعدات واس���تخدام 
تكنولوجيا األقمار الصناعية 
وزيادة رواتب العمالة وتطوير 
سكن العمال وحتديث السيارات 

واآلليات. 
ولفت الى ان كل هذا التطوير 
يحت���اج الى تكالي���ف كبيرة 
مؤكدا انه���ا تكاليف واقعي���ة 
ألن الشروط الفنية بها مميزات 
جدي���دة وحتدي���ث لعمليات 

التنظيف.
وحذر املطوع من ان تقليل 
املواصفات الفنية لعقود النظافة 
ق���رارا خاطئا  اجلدي���دة يعد 
سيدفع ثمنه املواطن الكويتي 
من صحته وراحته، وسيرجع 
بالكويت الى الوراء، بينما كانت 
املواصفات احلديثة س���تتقدم 
بالكويت ال���ى األمام وتضعها 
في مصاف ال���دول اخلليجية 
واألجنبية التي طورت من أنظمة 

في إلغاء مناقصات نظافة املدن 
الت���ي مت طرحها قبل أكثر من 
10 أش���هر، الفتا الى ان اإللغاء 
القائمة  العق���ود  يعني متديد 
في مخالفة واضحة لتعليمات 
ديوان احملاس���بة بعدم متديد 
العقود القائمة وطرح مناقصات 
جديدة للحصول على عروض 
أفضل في ظل تنافس شريف 

بني الشركات.

ضغوط

ودعا املطوع الوزير صفر الى 
الدفاع عن خطته لتطوير قطاع 
النظافة وال يستسلم للضغوط 
التي قال الوزير في تصريحات 
انها مورست من  صحافية له 
داخل وخ���ارج البلدية إللغاء 
مناقصات نظافة املدن املتطورة، 
مطالبا الوزير مبنع ما يحدث 
حاليا من مح���اوالت من قبل 
البلدية إللغاء بعض الشروط 
من املناقص���ات اجلديدة التي 
العروض  ألغيت لتقليل قيمة 
ان  اعادة طرحها، مضيفا  بعد 
الوزير موقفه ضعيف ويجب 
ان يق���وم مبحاس���بة اجلهات 
الغاء مناقصات  املسؤولة عن 
التنظيف والتالعب في الشروط 

الفنية احلديثة.
وقال املطوع: انني اعترض 
على متديد عقود النظافة القائمة 
ألنه ليس م���ن مصلحة البلد 
جتديدها فالعمالة الهامش���ية 
كثيرة والنظاف���ة بها قصور 
وجتاوزات واملعدات والسيارات 

غي���ر متطورة، الفت���ا الى ان 
الكويت عانت كثيرا بس���بب 
املخلفات واملرادم غير املطابقة 
للمواصف���ات، وه���ذا يتطلب 
تطوي���ر وحتدي���ث كل عقود 
النظافة أو عدم متديد العقود 
القائمة للتغلب على السلبيات 
السابقة س���واء في املعدات أو 
اعداد العمالة الوافدة أو طريقة 
التنظيف، والشركات التي لم تؤد 
واجبها يجب ان يتم استبعادها، 
وعلى الشركات التقدم بعروض 

حديثة ومتطورة.

تطوير وتحديث

وأوض���ح ان البالد بحاجة 
الى تطوير وحتديث الشروط 
الفنية ف���ي مناقصات النظافة 
التكنولوجيا  وحتديثها وفق 
التنظيف حتى  ف���ي  احلديثة 
لو أدى ذل���ك الى ارتفاع قيمة 
عروض الشرك�������ات، مؤكدا 
ان العقود احلالية بها قصور 
ش���ديد في مواصفات املعدات 
وأع���داد املوظف���ني وكث���رة 
العمال���ة الهامش���ية، وهو ما 
يتطلب حتديث عقود النظافة 
لتتماشى مع املتغيرات العاملية 
في هذا املجال عبر اس���تخدام 
التكنولوجي���ا احلديث���ة مثل 
النظافة  األقمار الصناعية في 
والتخلص اآلمن من النفايات، 
فضال عن تطوير املعدات وتقليل 
الهامش���ية، ليستفيد  العمالة 
الش���وارع  املواط���ن وتصير 

نظيفة.

الجسار: ما نظام االختيار من المتقدمين حذر من تقليل المواصفات الفنية للعقود الجديدة
لشغل منصب عميد كلية العلوم؟

عسكر إلنشاء منطقة خدمات حكومية
قريبة من مدينتي سعد العبداهلل وجابر األحمد

اكد النائب عس����كر العنزي ان محافظة اجلهراء 
شهدت تطورا عمرانيا واسع النطاق وينتظرها املزيد 
في املستقبل القريب، حيث يظهر ذلك جليا مع نشوء 
املدينتني اجلديدتني سعد العبداهلل وجابر االحمد، 
وقال في اقتراح برملاني: لقد استرعى انتباهي حاجة 
هذه امل����دن اجلديدة الى منطقة للخدمات احلكومية 
تتوافر فيها كل اخلدمات التي تقدمها اجهزة ووزارات 
الدولة للمواطنني، والتي من ش����أنها تيس����ير انهاء 
املعامالت االدارية واحلكومية على سكان هذه املدن 
وتخفف ضغط املراجعني على العاصمة، وفي السياق 

عينه س����تكون هذه املدن اجلديدة بحاجة الى مركز 
اداري وجتاري تتوافر فيه االسواق واحملالت تلبية 
ملتطلبات سكان هذه املدن اجلديدة، ناهيك عن ضرورة 
ان تتوافر لها مناطق ترفيهية من حدائق ومتنزهات 
ومساحات خضراء. واقترح ان تتم مخاطبة البلدية 
لتخصيص مس����احات كافية من االرض تس����تغل 
كمنطقة خدمات حكومي����ة ومنطقة ادارية واخرى 
جتارية وثالث����ة ترفيهية، تكون قريبة من مدينتي 
س����عد العبداهلل وجابر االحم����د بحيث تراعى فيها 

التوسعات املستقبلية احملتملة.

وجهت النائبة د.سلوى اجلسار 
س���ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: ان املتبع في تش���كيل 
جلان اختيار عمداء الكليات كما 
نص عليه القانون رقم 66/29 في 
نظام اختيار العمداء ينبغي اختيار 
ممن لهم حضور على مس���توى 
الكلية واجلامع���ة، كما يجب ان 
تتوخى جلن���ة االختيار أقصى 
درجات املوضوعية ثم احليادية 
في اعمالها ومن ثم ترتيب املرشحني 
حسب: ان يكون اكادمييا متميزا 
)استاذا مساعدا على األقل( والتمتع 
بصفات قيادية واحترام وتأييد 

اعضاء هيئة التدري���س، اال انه ومن خالل متابعتي 
العمال جلنة االختيار وقراءة العريضة املقدمة ملدير 
اجلامع���ة واحلديث مع مجموعة م���ن اعضاء هيئة 
التدريس – كلية العلوم، يرجى افادتي عن اآلتي: ما 
النظام الذي اتبعته جلنة االختيار في ترتيب املتقدمني 
لش���غل منصب عميد كلية العلوم؟ برجاء تزويدي 
باآللية التي استخدمتها اللجنة والتي على اثرها مت 
ترتيب املتقدمني؟ كما ارجو تزويدي بنسخ من اجلداول 

التي مت تفريغ نتائج املقابالت مع 
املرشحني، وكذلك مقابلة اعضاء 
هيئة التدريس مصحوبا مبحاضر 
اجتماعات اللجنة؟ وملاذا لم يتم 
اخ���ذ رأي اعضاء هيئة التدريس 
اثناء عملي���ة البحث واالختيار، 
علما بتقدمي عريضة من اعضاء 
هيئ���ة التدري���س بالكلية مذيلة 
بأسمائهم وتوقيعاتهم الى مدير 
اجلامعة تطالب فيه بتعيني احد 
املتقدمني ملنصب العميد من اعضاء 
هيئة التدريس بسبب حضورهم 
االكادمي���ي واخلب���رة التراكمية 
واالس���هامات واالجن���ازات على 
مستوى القس���م العلمي والكلية 
واجلامعة، باالضافة الى خدمة املجتمع والتميز على 
مستوى املشاركات احمللية والعاملية؟ ويرجى تزويدي 
بنس���خة من التقرير النهائي املرفوع من قبل جلنة 
االختيار الى مدير اجلامعة؟ وملاذا قامت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي ومدير اجلامعة باستدعاء احد 
املرشحني للعمادة ومساومته لشغل منصب العميد 
املساعد؟ وهذا منحنى خطير ويعتبر سابقة في تاريخ 

اجلامعة في اختيار املناصب القيادية؟

د.سلوى اجلسار


