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اعداد: بداح العنزي

ديوانية 
الشايع اليوم

يستقبل نائب رئيس 
البلدي ش���ايع  املجلس 
الش���ايع رواد ديوانيته 

اليوم األربعاء.

اقترحت م.جنان بوشهري وم.اشواق 
املضف تنشيط وتشجيع املنتج احمللي 
من خالل الس���ماح للمزارعني بوضع 
بس���طات امام امل���زارع، وطالبتا في 
اقتراحهما بان يسمح للمزارعني بوضع 
بس���طات امام مزارعهم لبيع منتجات 
مزارعهم فقط، شريطة ان يكون البائع 

في البس���طة من عمال املزرعة وعلى 
اقامة صاحبها وان يكون حاصال على 
شهادة صحية تثبت خلوه من االمراض 
وال حتتاج البسطة الصدار ترخيص 
تسهيال على املزارعني وتشجيعهم حيث 
يكتفى بصدور قرار من املجلس البلدي 

باملوافقة على مزاولة هذا النشاط.

بوشهري والمضف  تقترحان السماح للمزارعين بوضع بسطات لبيع منتجاتهم
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

فاك�س :  24341307

 mail: almunayes@almunayes.com الربيد الألكرتوين

�سركة مواد غذائية كربى تطلب

للجمعيات التعاونية والأ�سواق املركزية

1- اأن يكون املتقدم حا�سل على موؤهل جامعي.

2- متابعة وتنفيذ خطط املبيعات.

3- الإملام باإ�ستخدام احلا�سب الآيل وبراجمه.

4- خربة ل تقل عن 3 �سنوات يف جمال املواد الغذائية 

يف اجلمعيات التعاونية.

5- ل يتجاوز العمر 40 �سنة.

6- تر�سل ال�سرية الذاتية على العنوان اأدناه.

م�سـرف مبـيـعـات

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

خالل ورشة العمل الخاصة بعقود النظافة بمشاركة الشركات المختصة

العنزي: الزيادة في أسعار عقود النظافة غير مبررة
الصراف: تقاعس الرقابة منع تطور عمليات النظافة

اكد رئي���س اللجنة الفنية في املجلس 
البلدي م.عب���داهلل العنزي ان الزيادة في 
االس���عار املتعلقة بعق���ود النظافة غير 

مبررة.
وقال العنزي بعد انتهاء اعمال ورشة 
العمل اخلاص���ة بعقود النظاف���ة والتي 
حضرها مسؤولون من اجلهاز التنفيذي 
وش���ركات النظافة إنه سيتم رفع تقرير 
جلميع املالحظات التي مت التطرق لها خالل 
االجتماع الى املجلس متهيدا الصدار توصية 

بشأنها.
واشاد العنزي بجهود اجلهاز التنفيذي 
لهذه الطفرة املتطورة ونقل عقود النظافة 
م���ن االهم���ال والتس���يب ال���ى التطوير 
والتكنولوجي���ا، خاصة ان االش���تراطات 
املوضوعة من قبل اجلهاز التنفيذي تأتي 
لتصب في املصلحة العامة وليس���ت غير 

مستحقة.
كما اش���اد ايضا بجهود جلنة النظافة 
برئاسة محمد العتيبي وذلك حلرصها على 

املال العام وتطوير النظافة.
وبني ان اغلب مالحظات االعضاء تتعلق 
باملواصفات وهي ليس���ت ضرورية مثل 
توفير االكياس القابلة للتحلل ونظام الكابح 
A.B.C اضاف���ة الى تكثيف اآلليات، مؤكدا 
حرص الش���ركة على عملها رغم مطالبته 

بعدم التدخل في بعض التفاصيل.
واضاف أنه مت االتف���اق على اال تقوم 
البلدية بتخصيص اي مواصفات واآلليات 
بهدف تقليل قيمة العقود واإلصرار على 

التمسك مبواصفات جلنة النظافة.
وذكر انه مت التحفظ على كمية العقود 
التي توزع والبالغة 17 عقدا، مش���يرا الى 
انه مت االس���تماع الى وجهة نظر البلدية، 
خاصة انها تسبب ضغطا على اجلهاز الذي 

ال ميكن ان يستوعب هذه العقود.
وبني انه مت التطرق الى املالحظة املتعلقة 
بعدم وجود سكن للعمال، كما مت التأكيد 
على ضرورة القيام بحملة توعوية بشأن 

عمليات فرز النفايات.

موس���ى الصراف: ان فقدان وتقاعس 
الرقابة من جهاز البلدية جعل الش���ركات 
تقدم عروضها بهذا الش���كل وانه ال يوجد 
تطور في عملية النظافة بالبالد رغم دفع 

مبالغ طائلة على العقود.
مانع العجمي: انه ال يوجد مبرر الرتفاع 
أس���عار العقود اجلديدة بالرغم من عدم 
القناعة بالنظافة احلالية بس���ب قصور 
الش���ركات واجلهاز الرقابي وان األسعار 

املقدمة من الشركات خيالية.
محسن بوشهري: ان الرقابة في العقود 
اجلديدة شديدة على الش���ركات وهو ما 
يجعلها حتافظ على تطبيقها بطريقة سليمة، 
وانه لن يكون هناك تالعب في اآلليات أو 
العمالة أو قصور في رفع القمامة حيث سيتم 
توزيع 440 ألف حاوية جديدة باالضافة 
الى ان قيمة املكبس احلديث تصل الى 80 
ألف دينار بينما الكباسة السابقة قيمتها 
20 ألف دينار. وان الشروط القاسية التي 
وضعتها البلدية هي في صالح الشركات 

الراغبة في العمل بطريقة صحيحة.
جسار اجلسار: لدي استفسار: من سيدير 
جهاز GPS فإذا كانت البلدية هي التي ستقوم 

بذلك، فهل هي مؤهلة لهذا العمل؟
محمد املفرج: هل وضعت البلدية بعني 
االعتب���ار زيادة روات���ب العمال والتأمني 

الصحي؟
الوطنية  ادارة الشركة  رئيس مجلس 
للتنظيف فؤاد دشتي: ال يوجد قانون لسكن 
العمال أو زي���ادة رواتب العمال بينما مت 
تنظيمها حاليا من خالل حتديد راتب العامل 
ب� 60 دينارا باالضافة الى تكاليف السكن 
اجلديد لهذه العمالة مؤكدا ان الش���ركات 
مجبرة على حتمل قيمة اآلليات االحتياطية 

ضمن عقود النظافة.
محسن بوشهري: أرجو من جهاز البلدية 
دراسة األسعار املقدمة وان تتم احملافظة 
على األداء املمتاز في املواصفات وخصوصا 
ان الرواتب ستصل الى 1300 مليون دينار 

فقط.

وفيما يلي تفاصيل الورشة:
عبداهلل العنزي: ان الورشة تهدف الى 
معرفة اوضاع النظافة واملستجدات على 
العقود اجلديدة، مش���يرا الى ان هناك من 
يهاج���م اجلهاز التنفيذي وآخر ش���ركات 
النظافة على خلفية الغاء عطاءات النظافة 

اجلديدة.
وقال مدير عام الشركة الوطنية للتنظيف 
محسن بوشهري ان احتاد شركات النظافة 
يق���وم باحملافظة على مصال���ح اجلهات 
الش���ركات،  احلكومية وحقوق ومصالح 
حيث كان له دور بارز في التنسيق أوقات 

االضرابات.
كما ان الكويت من اوليات الدول التي 
النظاف���ة ومت تطوير  خصخصت قطاع 
العقود من خالل وضع حد أدنى لآلليات، 
والب���د من وجود منافس���ة ش���ديدة بني 

الش���ركات في البالد، خاص���ة ان قطاع 
النظافة حيوي وعند تخصيص النظافة 
كانت تستخدم البلدية 12 ألف عامل وبعد 
25 عاما مازال ع���دد العمال كما هو رغم 
زيادة عدد الس���كان، وكذلك اآلليات، وان 
االسعار السائدة في ذلك الوقت افضل من 
احلالية نتيجة املنافسة الشديدة، كما ان 
التش���ريعات اجلديدة قضت على جتارة 

العمالة وحفظت حقوقهم.
وان احلكومة حاليا حتفظ حقوق العمالة 
من خالل دعمها وتوفير جميع مستلزماتهم 
في الشركات وهو ما انعكس على العمالء 
نتيجة ارتفاع اسعار العقود، وان البلدية 
حتاول تخفيض اجلوانب الفنية في العقود 

اجلديدة لتخفيف االسعار.
وكذلك ان الشركات ضمن العقود اجلديدة 
لن تس���تطيع التقصير في عملها نتيجة 

الش���روط املوجود ضمنها، باالضافة الى 
استحداث آليات وتطوير أنواع الكناسات، 
باالضاف���ة ال���ى ادخال حاوي���ات جديدة 
واستبدال املوجودة حاليا أمام املنازل من 
خالل وضع حاويات حديدية متطورة، كما 
انه ألول مرة في العقود سيكون فيها فرز 
النفايات باملصدر، وانه سيتم االستعانة 
باحلاويات للنفاي���ات العضوية واخرى 
للنفايات العامة، حيث ان العقود اجلديدة 

متطورة وحسب املواصفات االوروبية.
كما ان البلدية تقوم بزيادة عدد وقيمة 
بن���ود الغرامات لضب���ط األداء وبذلك لن 
تستطيع الش���ركات التالعب بل االلتزام 
بالعقود لوجود ش���روط قاس���ية سيتم 

تطبيقها عليها.
كما ان البلدية أدخل���ت نظام املراقبة 
GPS لآللي���ات باالضافة الى وضع بصمة 

للعمال عند الدخ���ول واخلروج من أجل 
حتسني األداء وحفظ حقوق البلدية وأما 
رس���وم النفايات االنشائية فهي مجهولة 
حاليا وقامت الشركات بوضعها على العقود 
ألنه���ا تصل الى حوال���ي 3 ماليني دينار، 
باالضافة الى انه يتوجب على املقاول ان 
يأخذ باالعتبار أي مشاريع مستقبلية داخل 

حدود العقد.
كما ان البلدية مسؤولة عن ارتفاع األسعار 
الى اجلانب الفني في العقود اجلديدة وكذلك 
قوانني وزارة الش���ؤون من أجل احملافظة 
على حقوق العمال، وان ارتفاع األس���عار 
كان طبيعيا ويوازي العقود املوجودة في 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
جنان بوش���هري: نش���يد بالش���روط 
واملواصفات التي وضعتها البلدية والبد 

من عدم تخفيض هذه املواصفات.

عدد من ممثلي شركات النظافة خالل ورشة العمل مع أعضاء البلدي

)فريال حماد(م.عبداهلل العنزي متوسطا محمد املفرج وم.جنان بوشهري  محسن بوشهري: توزيع 440 ألف حاوية جديدة على جميع المناطق في المحافظات


