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العتل: تشغيل مستشفى اجلهراء اجلديد 
قبل انتهاء فترة الضمانات وكفاالت الصيانة والتشغيل

حــذر رئيــس جمعيــة 
املهندســني م.فيصل العتل، 
من استمرار تأجيل تشغيل 
مستشــفى اجلهراء اجلديد، 
الفتــا إلــى أنــه بــات مــن 
الضروري تشغيل املستشفى 
لالســتفادة من املدة الباقية 
الكفــاالت والضمانات  مــن 
القائمــة علــى املستشــفى 
ومبانيــه وجتهيزاته، الفتا 
إلــى أن املباني ُســلمت منذ 
نحو عام ولم يتم تشغيلها 
ولم تتم االستفادة من كفاالت 
وضمانــات الصيانــة علــى 
املشروع والتي ستظهر في 

مرحلة التشغيل.
وقال العتــل: إن الكوادر 
التطوعيــة املتخصصة في 

اســتعداد تام للتعــاون مع 
اجلهــات املعنية فــي وزارة 
الصحة أو غيرها من اجلهات 
لإلعداد وتشغيل هذا املبنى.
وزاد العتــل: مــن غيــر 
عــدم  اســتمرار  املعقــول 
استغالل املبنى ألعذار ميكن 
تالفيها فنيا مع اقتراب انتهاء 
مــدة الكفالــة علــى املبنى، 
مضيفا انــه يجب أن نحقق 
الفائدة املرجوة من املستشفى 
واالنتقال إليه وتشغيله فهو 
هدية املغفور له إن شاء اهللا 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، يرحمه اهللا، 

ألهالي اجلهراء.
ولفت رئيس «املهندسني» 
إلــى أنه مــن الواضح أننا 

نعاني فــي الدولة من عدم 
تلبيــة احتياجــات مرافق 
الدولة ومشاريعها من بعض 
الهندســية  التخصصــات 
وغيرها من املهن ذات العالقة 
باملستشفيات وغيرها من 
املرافق، مضيفا ان تشغيل 
مستشفى اجلهراء اجلديد 
بــات أمــرا ملحــا جــدا مع 
االزدحام املستمر والشديد 
في املستشفى القدمي، وكذلك 
ارتفاع عدد السكان بوجود 
مناطق سعد العبداهللا وجابر 
األحمــد وغيرهمــا وعــزم 
الدولة على البــدء بتأهيل 
العبــداهللا  جنــوب ســعد 
ومن ثــم املطــالع وغيرها 

من املناطق.

م.فيصل العتل

اجلمعية جاهزة للمساعدة 
في إطالق تشغيل مستشفى 
اجلهراء اجلديد، الفتا إلى أن 
جلنــة إدارة املرافق ورابطة 
الطبيــني علــى  املهندســني 

ندب مستشارين 
للعمل مبكتب 

وزيرة البلدية
أصدرت وزيرة األشغال 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د. رنا الفــارس قرارا بندب 

كل من:
نائل سليمان سالم حماده 
- املستشار باإلدارة القانونية 
فــي البلديــة، وفهد ســعود 
الصميطـ  املستشار باإلدارة 
القانونية في البلدية، وذلك 
للعمل مبكتب وزير األشغال 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
الكائن مقره في بلدية الكويت 
ملــدة ســنة قابلــة للتجديد 
باإلضافة إلى عملهما باإلدارة.
مــادة ثانيــة: ينهى ندب 
مرمي عباس حسني الكندري 
ـ املستشارة باإلدارة القانونية 
في البلدية من مكتب الوزير 
في البلدية، على أن تباشــر 
عملها كامال باإلدارة القانونية 
اعتبارا من تاريخ صدور هذا 

القرار.
مــادة ثالثة: علــى مدير 
عام البلدية واملستشار مدير 
القانونيــة ببلديــة  اإلدارة 
الكويت تنفيذ ذلك، كل فيما 

يخصه.
مــادة رابعــة: يعمل بهذا 
القــرار اعتبــارا مــن تاريخ 

صدوره.

الفارس تدعو إلى إعادة تعيني الكويتيني في اإلدارة القانونية للبلدية
ً بهدف زيادة فرص العمل للكوادر الوطنية بعد توقف هذا اإلجراء لنحو ١٥ عاما

تخصيص موقعني لتدوير النفايات اإلنشائية 
مبساحة ٢٫٦١٧ مليون م٢ في الشدادية وكبد

جلنة حولي تبحث تخصيص مبنى لرعاية املسنني

بداح العنزي

أوصت جلنة اجلهراء خالل اجتماعها أمس 
برئاسة برئاســة م.حمود العنزي باملوافقة 
على تخصيص موقعني مبساحة ٢,٦١٧,٠٠٠ 
متر مربع في الشدادية وكبد خاصة بتدوير 
وتأهيل النفايات اإلنشائية واألسمنت بناء 

على طلب الهيئة العامة للبيئة.
وقال م.العنــزي إن اللجنة وافقت على 
اقتراح العضو أحمد هديان بشأن استحداث 
طريق بطول ٦ كم يربط القطعة ١٢ مبدينة 
املطــالع مع طريق ســليل اجلهــراء، مع 

إلزام البلدية بتقدمي الدراسات واملخططات 
التفصيلية للمشــروع إلى املجلس البلدي 
خالل ٦ شهور، مشيدا بجهود أعضاء اللجنة 
التطوعية ملدينة املطالع، والذين شاركوا في 
االجتماع، ومؤكدا أن هذه اللجان شريكة في 
الرقابة الشعبية على أعمال املجلس البلدي 

واجلهات احلكومية.
وأضاف أنه متت إحالة تضمن طلب شركة 
البترول الوطنية الكويتية بشأن تخصيص 
موقع محطــة تعبئة وقود مبنطقة الصبية 
إلى اجلهاز التنفيذي إلعداد الدراسة ورفع 

تقرير إلى املجلس.

تبحــث جلنة حولي في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعها اليوم برئاسة العضو عبداهللا الرومي طلب 
وزارة الشؤون إنشاء وإجناز وصيانة مبنى وحدة 

رعاية املسنني بحولي.
ويتضمن الرأي الفني التالي: املوافقة على طلب 
وزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢١ املتضمن 
طلب تخصيص مواقف ســيارات سطحية باألبعاد 
ومبســاحة ٢٠٢٥٫١٥م٢ تقريبا خلدمة موقع رعاية 
املســنني في منطقة حولي بالقطعة رقم ٨٨ باملوقع، 
شريطة االلتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق 

واخلدمات العامة.

جلنة اجلهراء وافقت على استحداث طريق إلى «املطالع» 

م.حمود العنزي مترئسا اجتماع اللجنة

مراقبات اإلدارة القانونية.
وشــددت علــى ضرورة 
التعيينــات  إيقــاف  إنهــاء 
باإلدارة القانونية لفتح باب 
إجراء التعيني بدرجة (محامي 
ب) وفقا للضوابط التي يتم 
إعدادها وعرضها على مجلس 
اخلدمة املدنية إلقرارها إعماال 
للمــادة األولى من مرســوم 
نظام اخلدمة املدنية، واألخذ 
فــي االعتبــار التوســع في 
ضوابط واشتراطات القبول 
نظرا لطول فترة التوقف عن 
التعيني بوظيفة (محامي ب) 
وذلك لزيــادة فرص العمل 

لكوادرنا الوطنية.

مشيرة إلى كثرة عدد القضايا 
التي تباشرها اإلدارة لدى كل 
اجلهــات واحملاكم بالكويت 
وكذلــك مــا تبديه مــن آراء 
قانونية لكل إدارات اجلهاز 
التنفيــذي وإعداد وصياغة 
اللوائح واملراسيم اخلاصة 
البلديــة وإجــراء  بنشــاط 
التحقيقات اخلاصة باملوظفني 
فيــه إعماال للمادة (٣٧) من 
قانون البلدية رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦، ولكل ما سبق فإن ذلك 
يستوجب تعيينات جديدة 
لســد العجــز ومقابلة تلك 
الزيــادة واالختصاصــات 
املوكلة لإلدارة وذلك مبختلف 

(٢٦) من الدستور الكويتي، 
فإن «الوظائف العامة خدمة 
وطنية تناط بالقائمني بها، 
ويستهدف موظفو الدولة في 
أداء وظائفهم املصلحة العامة 
وال يولى األجانب الوظائف 
العامــة إال في األحوال التي 
يبينها القانون»، ومع توافر 
التــي  الوطنيــة  الكفــاءات 
لديها القدرة واخلبرة لســد 
وشغل الوظائف القانونية، 
إال أن التعيني على الوظائف 
اخلاصة في اإلدارة القانونية 
ســبق إيقافه مبوجب قرار 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
املؤرخ في ١٣ أغسطس ٢٠٠٥، 

الدولة وأهمية متكني الكوادر 
الوطنيــة مــن شــغل تلــك 
الوظائف واستنادا إلى املادة 

بداح العنزي

دعــت وزيرة األشــغال 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د. رنــا الفــارس، إلى إعادة 
تعيني املواطنيني الكويتيني 
في اإلدارة القانونية بالبلدية 
بدرجــة (محامــي ب) بعــد 

توقف دام ١٥ عاما.
وقالــت د. الفــارس في 
كتــاب وجهتــه إلــى وزير 
التجــارة والصناعــة وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
فيصل املدلج، إنه انسجاما 
مع التوجــه احلكومي نحو 
تكويت الوظائف العامة في 

د.رنا الفارس

توجيه ١٧ إنذارًا لتعديات على أمالك الدولة في الشريط الساحلي

كشفت إدارة العالقات العامة في 
البلديــة عن قيام الفريــق الرقابي 
بإدارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
بفرع بلدية محافظة العاصمة، ممثال 
بقســم متابعة املخالفات الهندسية 
مبركز جابر األحمد، بتنفيذ جوالت 
ميدانية إلزالة كل التجاوزات على 
الشريط الساحلي مقابل منطقة شمال 

غرب الصليبخات.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير 
إدارة التدقيق واملتابعة الهندســية 
م.يوسف البذالي أن اجلولة امليدانية 
التي نفذها الفريق الرقابي بقســم 
متابعة املخالفات الهندسية في مركز 
جابر األحمد أســفرت عــن توجيه 
١٧ إنــذارا وتنبيها إلزالة جتاوزات 

بالشريط الساحلي.
وأكد تواصــل الفريــق الرقابي 
بــاإلدارة لرصد جميــع التجاوزات 
التخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.

ودعا أصحاب العقارات التعاون 
مع الفــرق الرقابيــة للبلدية أثناء 
جوالتهم امليدانية جتنبا للمساءلة 

القانونية.

ودعــت إدارة العالقــات العامة 
املواطنــني واملقيمني الــى االتصال 
على اخلط املباشر ١٣٩ الذي يعمل 
على مدار الساعة أو التواصل عبر 
حسابات البلدية kuwmun@ مبواقع 
التواصل االجتماعي أو عبر الواتساب 
٢٤٧٢٧٧٣٢ في حال وجود أي شكوى 

تتعلق بالبلدية.

نفذتها إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية بالعاصمة

من مظاهر التعديات على الشريط الساحلي توجيه أحد اإلنذارات

عبداهللا الرومي


