
املجلس البلدي
الثالثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢

03
b-alenzi@hotmail.com إعداد: بداح العنزي

أعضاء «البلدي» إلعادة اختبارات املتقدمني لوظيفة «محام» في البلدية

بداح العنزي 

دعا عدد من اعضاء املجلس 
البلدي خالل اجللسة التي عقدت 
أمس برئاســة عبداهللا احملري 
وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د.رنــا الفارس إلعــادة اختبار 
املتقدمني لوظيفــة محام (ب) 
في البلدية والذي عقد السبت 
املاضي في جامعة الكويت نظرا 
لصعوبة االسئلة والتي وصفها 
املتقدمون بـ«التعجيزية» وان 
اغلبها يخــص القطاع النفطي 
ولم يحصل سوى   ٨ ٪ فقط من 
الطلبة على النســبة املطلوبة 
الجتياز االختبــار واملقررة بـ 

.٪٧٠  
واكد األعضاء خالل اجللسة 
على ضرورة انصاف املتقدمني 
للوظيفة وعدم قتل طموحهم 
خاصــة انهــم ينتظــرون هذه 
الفرصــة منــذ ١٧ عامــا، فيما 
أشــار مديــر اإلدارة القانونية 
في البلدية املستشــار رجعان 
الغريــب خــالل رده على أحد 
األعضاء إلى ان االختبار وضع 
من قبل املتخصصني في جامعة 
الكويــت، وليــس للبلدية أي 

عالقة به.
من جانب آخر، اعلن مدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
عن االنتهاء من اعداد الدراسة 
اخلاصة باحلضانات في السكن 
اخلاص والتي تضمنت حتديد 
حضانة واحــدة في كل قطعة 
سكنية، مشيرا إلى ان الدراسة 
سترفع الى املجلس البلدي قريبا 
إلقرارهــا، الفتــا الــى ان قيمة 
عقــود النظافــة اجلديدة تبلغ 
١٢٣ مليون دينار بعد ان كانت 
٢٨٣ مليونــا، وايضا تخفيض 

العمالة وزيادة اآلليات.
افتتح رئيس املجلس البلدي 

أكدوا خالل اجللسة شكوى املتقدمني بأن األسئلة «تعجيزية» وتخص القطاع النفطي

األعضاء خالل اجللسة

د.حسن كمال وخالد املطيري وفهد العبداجلادر ناصر الكفيف وإسماعيل بهبهاني وسعود الكندري  (محمد هاشم) عبداهللا احملري وم.أحمد املنفوحي واملستشار رجعان الغريب خالل اجللسة

ندب املطيري مديرًا لـ «السالمة»  في اجلهراء
أصــدر مدير عام البلديــة م.أحمد املنفوحي قرارا بندب 
حمود عايض املطيري بالدرجة (ب) عامة برنامج (الشؤون 
الهندسية) للقيام بأعباء وظيفة مدير إدارة السالمة - فرع 

بلدية محافظة اجلهراء - قطاع العاصمة واجلهراء.
وعلــى املذكور أعاله ضرورة تقدمي إقــرار الذمة املالية 
للهيئــة العامة ملكافحة الفســاد (نزاهة) خالل ٦٠ يوما من 
تاريخ صدور هذا القرار طبقا لنص املادة رقم ٢ من القانون 
رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد. 
وعلى جميع اجلهات املختصة، وســائر القطاعات بالبلدية 
املبــادرة إلى تنفيذ هذا القرار وإبالغه ملن يلزم، ويعمل به 

حمود املطيريمن تاريخ صدوره.

شروط ترخيص احلضانات
 في السكن اخلاص

حددت البلدية عدداً من الشروط الالزمة 
للســماح باحلضانات في السكن اخلاصة 

ومنها:
ـ موافقة وزارة الشؤون.

ـ موافقة إدارة التنظيم العمراني بالنسبة 
للموقــع شــريطة ان تكون على شــوارع 

تخدميية.
ـ موافقة قوة اإلطفاء العام.

ـ يجوز إقامة حضانــة خاصة في مناطق 
الســكن اخلــاص شــريطة أال يزيــد عدد 
احلضانات بالقطعة الواحدة على حضانتني 
فقط وموافقة اجليران املالصقني للقسيمة 
وال يجوز استعمالها ألي نشاط آخر ويجوز 
إقامــة حضانة خاصة في مناطق الســكن 

االستثماري والتجاري.
ـ يجب أال تقل مساحة القسيمة املخصصة 
للحضانة عن ٥٠٠ م٢ في الســكن اخلاص 
و١٠٠٠م٢ في مناطق الســكن االستثماري 

والتجاري.
ـ يسمح بالبناء بحد أقصى طابقني أرضي 
أول بنسبة ٥٠٪من مساحة القسيمة كحد 
أقصى لكل طابق إضافة الى سرداب ال يدخل 
ضمن النسبة ويستغل كمواقف للسيارات.

ـ أال يقل ارتداد البناء الرئيســي عن احلد 
املطل على الشــارع الرئيســي عن مترين 
في مناطق الســكن اخلــاص و٥ أمتار في 

«االستثماري» و«التجاري».
ـ احلد األقصى الرتفاع البناء ١٠ أمتار حتسب 
من متوسط منسوب حجر الرصيف جلهة 
الشوارع الداخلية األكثر ارتفاعا الى مستوى 
السطح على أال يتجاوز البناء عن طابقني.

ـ يجوز اقامة بيت الدرج وغرفة املصعد مبا 
يجاوز احلد األقصى الرتفاع البناء على أال 
يزيد ارتفاعهما على ٣ أمتار، واحلد األقصى 
الرتفاع تصوينة سطح البناء الرئيسي ٣

أمتار واحلد األدنى ٢٫٥٠ متر.
ـ توفيــر ســاحات مفتوحــة بحيث ميكن 
استغاللها كمالعب لألطفال، ويجوز تغطية 

الساحات املفتوحة مبظالت.
ـ عدم الســماح بعمل مالعب أو أي نشاط 
على ســطح البناء وكذلك ال يسمح بعمل 

بلكونات.
ـ السماح بعمل ملحقات مبساحة ال تـــزيد 
علــــى ٥ أمتــــار من مــــساحة القسيمة في 
الساحة األرضية بدون ارتداد وبـــارتفاع 

ال يزيد على ٤ أمتار.

١٢٣ مليون دينار قيمة عقود النظافة اجلديدة وتخفيض العمالة وزيادة اآللياتاملنفوحي: عرض دراسة لتحديد حضانة لكل قطعة سكنية على املجلس قريبًا

وطالب اجلدعــان مبعرفة 
احلضانــات املرخصــة وغير 

املرخصة.
عقود النظافة

وانتقل املجلس إلى مناقشة 
بند الرد على اســئلة االعضاء 
ومن ضمنها الرد على ســؤال 
العضو منيرة األمير بشأن عقود 

النظافة.
وأكــد م. املنفوحــي انه مت 
االتفاق مع شركات متخصصة 
القيمــة  تســاهم بتخفيــض 
التعاقدية مــع املقاول والتزام 
الشركة بنقل النفايات مع مراقبة 

عمال النظافة.
وقال ان قيمة عقود النظافة 
٢٨٣ مليون دينار مت تخفيضها 
الــى ١٢٣ مليونا، كذلك ســيتم 
تخفيــض العمالة فــي العقود 

اجلديدة وزيادة اآلليات.
واشار الى انه سيتم اللجوء 
الــى املجلس البلدي كشــريك 

وتتعلق بالبدائل واالستفادة من 
النفايات العضوية االنشائية. 
وقد مت احلصول على املوافقات 
التشريعية، اضافة الى التعاون 

مع عدد من اجلهات.
وقالــت منيــرة األميــر ان 
اوضاع النظافة دون املستوى 

املطلوب.
وذكر م.أحمد املنفوحي ان 
هناك بعض املواقع تخص هيئة 

الزراعة.
تقارير «احملاسبة»

وانتقل املجلس الى الرد على 
سؤال العضو فهد العبداجلادر 
بشأن مالحظات تقارير ديوان 
احملاســبة عن تنفيذ ميزانية 

البلدية.
العبداجلادر: نحتاج  وقال 
ملعرفــة ملــاذا لم يتم تشــكيل 
جلان حتقيق بشأن أعمال ردم 
النفايات فــي منطقتي النعامي 

وميناء عبداهللا.

ولذلــك نطلــب تعديل نســبة 
النجاح الى ٤٠٪ أسوة بالنيابة.

٭ ناصر اجلدعان: هل مت اطالع 
البلدية على االسئلة، خاصة أن 

االختبار لم يكن عن البلدية.
بخصــوص االســئلة فــإن 
هناك جلنة مشكلة من التطوير 
والتدريــب ملتابعــة االســئلة، 
وبخصوص االسئلة مت وضعها 

من قبل اجلامعة.
وقال د.حسن كمال إن هذا 
املوضوع مهم ومت فتحه بعد ١٨
سنة وقد تقدم أكثر من ٣٠٠٠

طلــب وكانت هناك شــكاوى 
مــن أن االختبار لم يركز على 
اجلانب القانوني، كما ان بعض 
االســئلة غير واضحة خاصة 
فيما يتعلــق بأكثر من اجابة 
للســؤال والتي لــم يتم ابالغ 
الطلبــة بها، ولذلــك نؤكد أن 
الوزيرة حريصة على مراجعة 
االختبار إلنصــاف املتقدمني، 
خاصــة أن املرحلــة االخيرة 

مع اجلهــاز التنفيــذي لبحث 
التعديالت.

من جانبها، أعربت العضو 
منيرة األمير عن شكرها ملدير 
عــام البلديــة على الــرد على 
سؤالها وتوضيح كافة األمور 

وأبدت استعدادها للتعاون.
وقــال انــه مت رفــع كتاب 
بشأن خطة البلدية للتخلص 
مــن النفايــات مــن خــالل ٣

مراحل، األولــى التخلص من 
النفايات املنزلية وقد مت ايقاف 
هذا املشروع مما احدث ربكة 
للبلدية كما توجهت البلدية الى 
شركة اسمنت الكويت ملنحها 
مرادم نفايات إلنتاج االسمنت 
ومت عمل مذكرة تفاهم ومتت 
املوافقة عليها من قبل مجلس 

الوزراء.
من جانبه، قال مدير إدارة 
البيئة م.عدنان سيد إنه مت عمل 
اســتراتيجية متكاملــة إلدارة 
النفايــات ٢٠١٦ ومت حتديثهــا 

وقــال م. أحمــد املنفوحي 
فيمــا يخص حريــق املباركية 
فإن البلدية غير معنية بحريق 
سوق املباركية ولم يكن ضمن 
االشراف اخلاص للبلدية وهناك 
جلــان حتقيــق، كمــا مت طرح 
مزايدة ملوضوع حجز املركبات 
خاصة في ظل وجود مشــاكل 
ويتــم وضــع حلــول جذرية 

للمركبات.
اختبارات محامي البلدية

وانتقل املجلس الى مناقشة 
طلب من عدد من االعضاء بشأن 
شــكوى محامــي البلديــة من 

أوضاع االمتحان.
وقال ناصر الكفيف إن هناك 
شكاوى من املتقدمني لوظيفة 
محــام (ب) بالبلديــة تتعلــق 
بصعوبــة االختبــار ونســبة 
النجــاح، خاصــة أن االختبار 
لم يكن مختصا بالبلدية رغم 
التركيز على أسئلة عن النفط، 

تتعلق باملقابالت. وذكر العضو 
فهــد العبداجلادر أن االختبار 
تعجيزي، خاصة أنه لم يحصل 
على ٧٠٪ اال ٨٪ من املتقدمني. 
كذلــك فإن ٦٠٪ مــن االختبار 
عن القطاع النفطي وأدعو الى 

اعادة االختبار.
وأكد العضو ناصر الكفيف 

على اعادة االختبار.
وانتقــل املجلس الى بحث 
توصيات اللجان، وأعاد املجلس 
طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االســالمية تخصيــص موقع 
مسجد ومواقف سيارات ضمن 
القطعة رقم ١٦ مبنطقة الرقعي 

الى اللجنة.
ووافق املجلس على الكتاب 
املقدم من مختار منطقة العمرية 
ســعد الطشة بشــأن ضرورة 
تنظيم الساحة الواقعة شمال 
روضة ابن حزم وحتويلها الى 
مواقف منظمة مرتبة مبنطقة 

العمرية قطعة ٥.
ووافق املجلس على إعادة 
طلب توطني القطاعات الصناعية 
مبنطقــة النعــامي الصناعيــة 
(املنطقــة الغربية) قطعة رقم 
١ موقع الصناعات التحويلية 

وتشكيل املعادن الى اللجنة.
ووافــق املجلس على طلب 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
اإلسالمية تخصيص موقع سكن 
عائلي لإلمام واملــؤذن بجوار 

(مسجد مقبرة اجلهراء).
ووافق املجلس على تصميم 
وتنفيذ خطي أنابيب ٨ بوصات 
و١٠ بوصــات تابعني لشــركة 
الكويتية  الوطنيــة  البتــرول 
للربط بني مســتودع األحمدي  
للمحروقات البترولية ومصفاة 
مينــاء عبداهللا شــريطة عدم 
تعارضه مع مسار السكة احلديد 

واملترو.

عبدهللا احملري اجللسة الساعة 
١٠٫٠٠ صباحا.

انتقل املجلس إلى مناقشة 
املواضيع املدرجة على جدول 
األعمال ومن ضمنها مناقشــة 
اوضاع احلضانات في السكن 

اخلاص.
وأوضح نائب املدير العام 
لشؤون بلدية األحمدي وحولي 
م. فهــد الشــتيلي انه مت عمل 
محضر مخالفة بالعقار وأخرى 
باستغالل العقار بغير املرخص 
لــه رغــم مخاطبة الشــؤون 
ولــم يتــم إصــدار أي موافقة 
بالترخيــص.  وقــال ناصــر 
اجلدعان انه لم يتم اتخاذ أي 
اجراء حتــى اآلن، وكان هناك 
أراض سابقا للحضانات وقد 
سمح للقطاع اخلاص بإنشاء 
حضانــات وقــد مت صــدور 
الئحة حتديد حضانة واحدة 
لــكل قطعة ســيتم رفعها الى 

املجلس قريبا.


