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املطيري: نقل النفايات مسؤولية الشركات وندرس تعديل بعض العقود مستقبًال
أعداد اآلليات والعمالة بالعقود احلالية هي احلد األدنى الالزم الستمرار العمل

«البلدي» يبحث تخصيص جلنة ألمالك الدولة

احلاي لـ «األنباء»: السماح بالرحالت اجلوية
املباشرة يحمي االقتصاد من االنهيار

بداح العنزي

البلدي  يبحث املجلــس 
فــي جلســته العاديــة غدا 
برئاســة أســامة العتيبــي 
الكتاب املقــدم من األعضاء 
حمد املدلج، م.حمود العنزي، 
عبداهللا الرومي، عبدالوهاب 
الرقيب،  بورســلي، محمــد 
عبدالعزيز املعجل، وحمدي 
العازمي بشأن طلب تشكيل 
الدولة  أمــالك  جلنة حماية 
من خمســة أعضاء، وأيضا 

الرد على الســؤال املقدم من العضو عبداهللا 
الرومي بشــأن نقل برج كهربائي والرد على 
السؤال املقدم من العضو عبد الوهاب بورسلي 
حول جمعيات النفع العام، والســؤال املقدم 
من م.مها البغلي بشــأن تعيني مكتب محلي 

وعاملي من قبل البلدية لعمل 
تقريــر بيئي للمــرادم.  كما 
ســيناقش املجلــس اعتماد 
ترقيم القطع ٦ و٧ و٨ مبنطقة 
الشــويخ وطلب تخصيص 
موقع محطة حتويل ثانوية 
بأبعاد ١٢٫٥م ١٦٫٥م مبنطقة 
السرة كبديل موقع احملطة 
القائمــة واملالصقة إلحدى 
القســائم، وأيضــا االقتراح 
املقدم من العضو أحمد هديان 
بشأن السماح بزيادة نسبة 
الرابع بالســكن  الدور  بناء 
اخلــاص دون مســاحة ٣٧٥م٢ وآخر بشــأن 
تخصيص موقــع حديقة بني جنوب ســعد 
العبداهللا والدائري السادس، واقتراح العضو 
عبدالعزيز املعجل بشأن إنشاء جسر مشاة 

على طريق دمشق بني العديلية والروضة.

محمد راتب

اللجنــة  طالــب عضــو 
اجلــوي  للنقــل  العربيــة 
سابقا ياسر احلاي اجلهات 
املعنيــة بفتــح اخلطــوط 
والرحالت اجلوية املباشرة 
مع الدول األخرى تنشــيطا 
لالقتصاد الوطني وكبح حالة 
االســتنزاف التي يعيشــها 
أسوة بالبلدان األخرى التي 
فتحت مطاراتها الســتقبال 
املسافرين من مختلف الدول.

وأكد احلاي في تصريح لـ «األنباء»أهمية 
تغيير االســتراتيجيات وضرورة التعايش 
مــع الڤيروس مع أخــذ االحتياطات الالزمة 
واإلجراءات الوقائية ومنع االختالط وجتهيز 

املطار بــكل االحتياطات مع 
تشكيل فريق طبي للفحص، 
مبينــا أن اســتمرار احلظر 
سيؤدي إلى كوارث اقتصادية 
وخســائر كبيرة للخطوط 
اجلويــة والعاملــني في هذا 
املجال. وأشار إلى أن بعض 
الدول قامــت بفتح خطوط 
نحــو البحريــن ودبي لكي 
يتم احلجر فيهــا، مما فتح 
باب انتعاش للفنادق في تلك 
الدولتني ثم بعد ذلك يأتي إلى 
الكويت، متسائال: ملاذا ال يتم 
احلضور مباشرة للكويت وتكون االستفادة 
لالقتصاد الوطني والفنادق احمللية؟ الفتا إلى 
أن األزمــة قد تطول والعواقب غير معروفة 

واخلسائر غير متوقعة.

اسامة العتيبي

ياسر احلاي

هديان: ضرورة وجود آلية للسيطرة 
على اإلطارات منذ تبديلها حتى التخلص منها

أكد عضو املجلس البلدي 
أحمد هديان ضرورة وجود 
آلية خاصة للسيطرة على 
إتالف اإلطارات املستعملة 
بداية من تبديلها بالكراجات 
حتى وصولها إلى مصنع 
إتالفها في الساملي، مشيرا 
إلى أن ذلك يتطلب تشكيل 
جلنة خاصة مــن البلدية 
والهيئــة العامــة للبيئــة 
والهيئــة العامة للصناعة 
حتى يتثنى التخلص من 

ظاهرة الرمي العشوائي لإلطارات التي تتكدس 
بها املنطقة ملســافة ٣ كم، وهذا في حد ذاته 
تعد صريــح على أمالك الدولة. وبني هديان 
أن هناك تقصيرا واضحا من قســم اإلزاالت 
فــي بلدية اجلهــراء، حيث ال توجــد مراقبة 
مستمرة لهذه املنطقة، وبالتالي لم تتخذ أي 
إجراءات قانونية صارمة نحو املخالفني من 
أصحــاب الكراجات، وكان مــن املفترض أن 
تكون هناك تعليمات صريحة للمسؤولني في 
البلدية النتشال اإلطارات من احلاويات بعد 

رميها العشوائي من قبل أصحاب الكراجات 
واملواطنــني واملقيمني ووضعهــا في أماكنها 
املخصصة حتى نستطيع القضاء على هذه 
املشــكلة، كمــا أنه يجب مراقبــة أماكن رمي 
اإلطــارات من أجل اتخاذ إجــراءات قانونية 
ضــد املخالفني في اللحظة نفســها، متوقعا 
أن تصبــح منطقة الســاملي كمنطقة جنوب 
ســعد العبداهللا، حيث ســتواجه العديد من 
املشكالت في حالة عدم التحرك من املسؤولني 

في أقرب وقت.

أحمد هديان خالل تفقده موقع اإلطارات

العقيل: ضرورة التعاون ملجابهة حتديات وتداعيات «كورونا»
بشرى شعبان

الكويــت امس  ترأســت 
إدارة  الــدورة ٩٣ ملجلــس 
العربيــة،  العمــل  منظمــة 
حيث يأتي االجتماع ملناقشة 
اجنــازات املجلــس وتنفيذ 
القرارات املتخذة في االجتماع 
السابق الذي عقد في القاهرة 

خالل فبراير املاضي.
وفي بداية االجتماع أّبن 
املشاركون وأعضاء مجلس 
ادارة املنظمــة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
مؤكدين على جهوده الطويلة 
التــي كانت داعمة ملســيرة 

العمل العربي املشترك.
وعلى هامــش االجتماع 
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة 

التــي تناولهــا املجتمعون 
اإلطالع على اوضاع العمالة 

وتأثيره على سوق العمل.
وتابعــت: الظروف التي 
متر بهــا دول العالم صعبة 
وهناك أزمة طاحنة، وأوضاع 
اقتصادية واجتماعية خانقة، 
شملت مختلف مناحي احلياة 
وذلك نتيجة تفشي جائحة 
كورونا التي أفرزت العديد 
مــن األضــرار والتداعيــات 
والتأثيرات السلبية البليغة 
التــي علينــا  والتحديــات 
مجابهتهــا وجتاوزهــا لكي 
تستمر احلياة، مشيرة إلى 
أن الظروف الراهنة التي مير 
بها عاملنا اليوم يحتم علينا 
التكيــف مع هــذه األوضاع 
اجلديــدة والتعايــش معها 
حتــى تعــود احليــاة إلــى 

طبيعتها.

وشــعب فلســطني وتعامل 
سلطات االحتالل معهم، الفتة 
الى دعم الكويت للشــرعية 
الدوليــة وإعطــاء الشــعب 
الفلســطيني حــق تقريــر 

املصير.
العقيــل عــن  وعبــرت 
استنكارها للممارسات التي 
تقوم بها ســلطات االحتالل 
وآخرهــا قرار بنــاء ٥ آالف 
وحدة استيطانية في الضفة 
الغربية، مبينة ان االجتماع 
تضمن كذلك موقف املؤمتر 
الســابع واالربعــني للعمل 
والــذي كان مقررا عقده في 
مسقط وتأجل بسبب جائحة 
كورونا حيث سيستعرض 
الــدول واملنظمــة  جهــود 
الڤيــروس  مــع  للتعامــل 

استنكرت خالل ترؤسها الدورة ٩٣ ملنظمة العمل العربية بناء ٥ آالف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

مرمي العقيل متحدثة لوسائل اإلعالم عقب االجتماع  (متني غوزال)

الدولة للشؤون االقتصادية 
مرمي العقيــل أن من النبود 

«البلدية»: صرف مستحقات شركات النظافة أوًال بأول

قــال نائب املديــر العام 
لشــؤون قطــاع اخلدمــات 
في البلديــة خلف املطيري 
إن البلديــة ملتزمة بصرف 
املســتحقات املالية الدورية 
النظافة شريطة  لشــركات 
تقدمي إثبات من الهيئة العامة 
للقوى العاملة والبنك يفيد 
العمالة  بصرف مستحقات 
عن الشهر السابق، الفتا الى 
أن اإلدارة العامــة للمــرور 
الداخليــة رفضت  بــوزارة 
اســتثناء ســيارات البلدية 
من قرار املنع في أوقاته وأن 
عقود النظافــة يتم إبرامها 
لتحقيــق نتيجــة مرجــوة 

وليست عقود أداء. 
وأضاف املطيري أن جمع 
ونقــل النفايات مســؤولية 
الشــركات مبوجــب بنــود 
العقد ووعد بدراسة تعديل 
العقــود مســتقبال  بعــض 
بحيث يكون هنــاك توافق 
بــني العقد وطبيعة املنطقة 
وأعد بدراسة إمكانية مشاركة 
الشركات للبلدية في حتديد 
أعــداد اآلليــات واملعــدات 
والعمالــة، مشــيرا الى انه 
ووفقا لالختصاص فإن إدارة 
العالقات العامة بالبلدية هي 
اجلهــة املعنية املنــوط بها 
إعداد برامج التوعية اخلاصة 
بأعمال عقود النظافة العامة 
باإلضافة إلى مواقع التواصل 

االجتماعي.
وعن اإلجراءات املشتركة 
واجلهــات  البلديــة  بــني 

البلدية من أوقات املنع ولكنها 
رفضت منحها االســتثناء، 
وأعد بدراسة تقدمي العطاءات 
بحيث تتضمن عرضا فنيا 
وآخر ماليا وســتتم دراسة 
هــذا الطلب مــن قبل جلنة 
النظافة العامــة حال إعداد 
مشــروع مناقصــات أعمال 
النظافة العامة املستقبلية.

وردا علــى ســؤال حول 
الدفعات املالية التي يتأخر 
صرفها، لفــت املطيري إلى 
أن البلديــة تقــوم بصرف 
الشــهرية  املالية  الدفعــات 
للشــركات أوال بــأول حال 
تقدم الشركة بطلب صرف 
الفاتورة الشهرية مرفقا به 
كشف للشهر السابق معتمد 
مــن البنك والهيئــة العامة 
للقوى العاملة يثبت تسلم 
العمالة والسائقني رواتبهم 
عن الشهر السابق، الفتا الى 
أن أعداد اآلليات والسيارات 
واملعــدات والعمالة الواردة 
بالعقــود احلالية هي احلد 
األدنــى الواجــب توافرهــا 

الستمرار العمل.
شروط العقود

وبخصوص إمكانية إلزام 
شركات الزراعة مبسؤوليتها 
بالنسبة ألحواض اجلزيرة 
الوســطى، قــال املطيــري: 
وفقا لشروط عقود النظافة 
٢٠١٧/٢٠١٦ الباب الرابع فان 
البنــد العاشــر ينص على: 
يلتزم املقــاول بجمع ونقل 

النتيجة املطلوبة وهي نظافة 
مناطق العقد، وميكن الرجوع 
مناقصــات  إلــى شــروط 
النظافــة احلالية للتأكد من 
هذا األمر الذي يتضح بشكل 
جلي، وعلى سبيل املثال ال 
احلصر في األبواب من الثاني 
إلى الســادس من الشروط 
اخلاصة ملناقصات النظافة 
وال ميكن أن ينظر إلى عقود 
النظافــة احلاليــة على أنها 
عقود إيجار آليات ومعدات 
وعمالة بسبب حتديد أعداد 
اآلليات واملعدات والعمالة، 
حيث إن اجلداول التحليلية 
للكميــات واألســعار والتي 
ذكرت فيها األعداد املطلوبة 
من اآلليات واملعدات والعمالة 
هــي احلــد األدنــى للعــدد 
املطلــوب للقيــام بأعمــال 
النظافة لكل عقد على حدة 
وحسب احتياجات املنطقة 
الســكانية  وفقــا للكثافــة 

والنفايات الصادرة عنها.
وعــن تأخيــر حتديــد 
التشوين،  وتسليم أراضي 
ووفقــا  أنــه  إلــى  أشــار 
فــإن قطــاع  لالختصــاص 
التنظيم العمراني واملخطط 
الهيكلي بالبلدية هو اجلهة 
تخصيــص  بهــا  املنــوط 
وتسليم وإصدار تراخيص 
مواقع التشــوين للشركات 
املتعاقدة مع البلدية لتنفيذ 
عقود النظافة العامة، واعدا 
بدراسة طلب أكثر من عرض 

للمناقصة الواحدة.

الناجتة  املنزليــة  النفايات 
عــن أعمــال الزراعة وكذلك 
تقطيع األشجار أينما وجدت 
بواسطة املنشار املخصص 
لهذا الغرض ويلتزم بإزالة 
العالقــة بالنباتات  األوراق 
واحلشــائش التي تنمو في 
الســاحات الفضــاء وعلــى 
جوانــب الطــرق وتنظيف 
الشبك من الداخل واخلارج 
من بقايا األوراق واألشجار، 
وأيضــا تنص املــادة ٧ من 
الباب اخلامس على تنظيف 
الشوارع بارتداد ٥٠ مترا من 
حد الشبك، والتزام املقاول 
بتنظيف الشــبك مما جتمع 
حولــه وعلــى اجلانبني من 
النفايــات مهمــا كان نوعها 
وبناء عليه فإن مســؤولية 
تنظيف أحــواض اجلزيرة 
الوسطى تقع على شركات 
النظافة املتعاقدة مع البلدية.

وتعقيبا على مالحظات 
الشركات على العقود احلالية 
بني أن عقود النظافة العامة 
السابقة واحلالية يتم إبرامها 
لتحقيــق النتيجة املرجوة 
واملتمثلــة فــي نظافة املدن 
بالكويت، حيــث إن املعيار 
املســتخدم في تقييــم أداء 
الشــركات هو«نظافــة مدن 
العقــد» والذي يتم قياســه 
من خالل التزام الشــركات 
بشــروط العقد، وهي التي 
توضح بشــكل دقيق اآللية 
الواجــب اتباعهــا مــن قبل 
إلــى  الشــركات للوصــول 

شريطة تقدمي ما يثبت تسليم رواتب العمالة عن الشهر السابق

خلف املطيري

احلكومية املعنية التي تتسم 
بالبــطء خصوصا من قبل 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
التي تتسبب في تأخير جلب 
العمالة، قال: عقود النظافة 
مت تضمينها فترة ٦ شهور 
كتجهيــز تبــدأ مــن تاريخ 
توقيعهــا باإلضافــة إلى ٣ 
شهور من تاريخ بداية العقود 
لتسليم البلدية كشفا باالسم 
والرقم املدني جلميع العاملني 
من عمالة وســائقني مطابقا 
للبطاقــات املدنية وبالتالي 
فإن فترة ٩ أشهر كافية جللب 
العمالة وحتويلها على كفالة 

الشركة.
وحــول عمل الشــركات 
الذي يتطلب إعفاء شاحنات 
البلديــة مــن قــرار منــع 
الشاحنات في أوقات محددة، 
أكد أن قرار املنع خارج سلطة 
البلدية وقــد قامت البلدية 
العامــة  مبخاطبــة اإلدارة 
للمرور الســتثناء سيارات 

ملشاهدة الڤيديو


