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البلدية توافق على تسمية ١١ مدينة ومنطقة سكنية
بداح العنزي 

وافقت البلدية على اقتراح 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
السكنية بتســمية ١١ مدينة 
ومنطقــة بنــاء علــى قــرار 

مجلس الوزراء. 
وقال مدير عــام البلدية 
م.أحمــد املنفوحي إن قطاع 
املشــاريع ممثــال فــي إدارة 
اإلنشــاءات قامــت بدراســة 
إلــى أن  املوضــوع، الفتــا 
التسميات اجلديدة تتضمن 

التالي:

منها مدينة نواف األحمد و«االستقالل» و«البوادي» و«التحرير» و«املجد»

م.أحمد املنفوحي

الرومي تسأل عن مدد عقود النظافة وقاعدة بيانات النفايات
قدمــت عضــوة املجلــس 
البلدي م.فرح الرومي العديد 
من األسئلة بخصوص عقود 

النظافة.
وقالــت الرومــي: تعتبــر 
عقود النظافة من أهم العقود 
التي تبرمها البلدية والتي لها 
تأثير مباشر على نظافة املدن 
وصحة األفراد، باإلضافة إلى 
أهميتها للمساعدة في حتديد 
طبيعة النفايات وحجمها وآلية 
جتميعها وتسهيل إعادة تدوير 
النفايات، فضال عن التخلص 
منهــا بطريقة آمنــة، ونظرا 
لتدني مستوى األداء ملقاولي 
عقود النظافة والذي انعكس 
على عــدم رضا املتخصصني 
والعامة على حد سواء، كانت 
احلاجة لتقييم الوضع احلالي 
لعقود النظافة للوقوف على 
أسباب القصور ولنتمكن من 
املشاركة في تقدمي حلول بناءة 
وقابلــة للتطبيــق ملــا يخدم 
حتقيق الهدف املنشــود ملدن 
آمنة ونظيفة ودعم مســاعي 
االســتدامة ومتكــني حتقيق 
الغاية من وجود مدن خضراء 
وذلك برفــع مســتوى األداء 
ملقاولي النظافة من خالل طرح 
عقود نظافة متطورة وكذلك 
تبني حمالت تساعد على زيادة 
الوعي واملسؤولية املجتمعية 
لتقليــل النفايــات أو إعــادة 

االســتخدام وإعــادة تدويــر 
النفايــات وطبيعــة وحجــم 
النفايات املعاد استخدامها أو 

تدويرها؟
٤- ما اآللية املتبعة لدراسات 
مسح وتقييم احملافظات واملدن 
واملناطــق ومتابعــة طبيعة 

وحجم النفايات؟
عقود النظافة

٥- ما األســس التي يتم بناء 
عليها إعــداد اخلطة الزمنية 
واملالية إلعــداد وطرح عقود 

النظافة في البلدية؟
٦- هل يتم إعداد عقود النظافة 
من خــالل اجلهــاز الفني في 
بلدية الكويت أو تتم االستعانة 
مبكاتب هندسية استشارية؟
٧- هل يتم حتديث وتطوير 
عقود النظافــة ملواكبة تزايد 
متطلبات حتقيق االســتدامة 

وإعادة التدوير؟
٨- ما األطراف املعنية بعقود 
خدمــات النظافــة مــن داخل 
البلديــة وخارجهــا وما آلية 
التعــاون والتكامــل وتبادل 
البيانــات مع هــذه األطراف 
لتحقيــق األهــداف املرجــوة 

لهذه العقود؟
٩- مــا نطــاق عمــل عقــود 
اخلدمات االستشارية املتعلقة 
النظافــة، ســواء  بخدمــات 
اجلاريــة أو املطروحة حاليا 

الكويت؟ وآلية دفع مستحقات 
مقاولي عقود النظافة؟ وهل 
يوجد بند للغرامات املتعلقة 
بجــودة األداء؟ وكيــف يتــم 
اإلشــراف علــى أداء مقاولي 

عقود النظافة؟
١٦- كيف يتم حتديد طبيعة 
ونطــاق عمل مقاولــي عقود 
النظافة التي تطرحها البلدية؟
فــرز  إدراج  يتــم  ١٧-هــل 
وتصنيف النفايات في نطاق 
عمــل مقاولي عقــود خدمات 
النظافة وذلك لتمكني وتسهيل 
إعــادة االســتخدام وإعــادة 

التدوير للنفايات؟
١٨- هل يتم تقييم أداء مقاولي 
عقود خدمات النظافة للعقود 
السارية خالل مدة العقد وكيف 
يتم ذلك؟ وهل مت تقييم أداء 
مقاولي عقود النظافة بالعقود 

السابقة؟
الوعي املجتمعي

١٩- هل متتلك البلدية تقييم 
ودراســات خاصة مبستوى 
الوعي املجتمعي واملسؤولية 
املجتمعية فيما يتعلق بنظافة 

املدن؟
٢٠- هــل يتم تبنــي حمالت 
الوعــي  لزيــادة  توعويــة 
واملسؤولية املجتمعية؟ وإن 
وجدت ما آلية حتقيق االنتشار 

والتأثير املرجو منها؟

أو املدرجة مستقبليا في خطة 
البلدية؟

١٠- فــي حالــة االســتعانة 
مبكاتب استشارية إلعداد عقود 
النظافة هل يتم إدراج شروط 
للتدريــب أو تفعيل شــروط 
التدريــب إن وجدت لتدريب 
منتســبي البلديــة للنهوض 
بأدائهم واالســتفادة من هذه 
العقود االستشارية، وإن كان 
يتم إدراجها ومتت االستفادة 
فعــال من التدريــب في عقود 

استشارية سابقة.
١١- ما أسس تأهيل وتصنيف 
مقاولي عقود النظافة احلالية؟ 
ومــا آلية اســتبعاد املقاولني 
الذيــن تبني ضعــف أدائهم؟ 
وهل مت اســتبعاد أي مقاول 

في العقود احلالية؟
١٢- مــا حجــم وقيمــة ومدد 
وطبيعة عقود النظافة القائمة 

حاليا؟
١٣- مــا األســس واملعاييــر 
احلاليــة املتبعة لطرح عقود 
خدمات النظافة على محافظات، 

ومدن ومناطق الكويت؟
١٤- هــل يتم األخذ باالعتبار 
تباين طبيعة النفايات في املدن 
واملناطق املختلفة واحتياجاتها 
النفايــات واحلاجة  وحجــم 

إلعادة تدويرها؟
١٥- ما طبيعــة ونوع عقود 
النظافــة التي تطرحها بلدية 

م.فرح الرومي

اســتخدامها وتدويرها، لذلك 
نقدم هذه األسئلة والتي تعد 
خطوة أولى لتحقيق األهداف 

املتوافقة مع رؤية ٢٠٣٥.
البيانات والدراسات اإلحصائية

١- هل متتلــك البلدية قاعدة 
بيانــات ميكــن مــن خاللهــا 
بيان طبيعة وحجم النفايات 
وتوزيعها وتصنيفها حسب 

مناطق الكويت؟
٢- هل متتلك البلدية دراسات 
النفايات  إحصائيــة حلجــم 
وطبيعتها متكنها من التخطيط 
وتقدير طبيعة االحتياج لعقود 

النظافة؟
٣- هل متتلك البلدية دراسات 
إحصائية حلجم صناعة إعادة 

دعوة ٧ جهات الستكمال
بحث الئحة االتصاالت

بداح العنزي

بحثت اللجنة املشتركة من اعضاء 
اللجنتــني الفنية والقانونية واملالية 
خالل اجتماعها امس برئاسة د. حسن 
كمــال الئحة البناء واخلاصة بالئحة 
االتصاالت ومواصفات إلقامة محطات 
رادارية عامة في جميع املناطق، مشيرا 
إلى ان الالئحة تشمل العديد من البنود، 
ومن ابرزها نوعيــة الهوائيات فوق 
االســطح، واألماكن املفتوحة، اضافة 
إلى االشتراطات الفنية اخلاصة بإقامة 

محطات وابراج االتصاالت والضوابط 
واالجراءات اخلاصة بترخيص محطات 

اتصاالت رادارية.
وذكـــــــر انــه متت مناقشــة تلك 
البنود ومت تأجيــل االجتماع لدعوة 
اجلهــات املختصــة الهيئــة العامــة 
لالتصاالت، الصحة، املؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية والهيئــة العامة 
للبيئة، الطيران املدني، االطفاء واإلدارة 
القـــــانونية فــي البلديــة واللجنــة 
اخلاصة بالبلدية املكلفة بإعداد الئحة 

البناء.

د.حسن كمال مترئساً االجتماع

الفارسي لضّم عمال النظافة إلى كادر «البلدية» 
وعدم جتديد عقود العاصمة

قدمت عضــوة املجلس 
الفارســي  البلدي م.علياء 
اقتراحــا بتوظيــف عمال 
النظافــة بالبلديــة وعــدم 
التجديد للعقود في محافظة 

العاصمة.
وقالــت الفارســي فــي 
النـــــظافة  اقتراحهــا: إن 
ســلوك حضاري ومؤشــر 
قــوي على حتضر وتطور 
البــالد وهــي مســؤولية 
مجتمعية، وال يخفى على 
اجلميــع التدنــي الواضح 
فــي مســتوى النظافة في 
الكويت، وارتفاع النفايات 
سواء على مستوى األفراد 

أو املؤسسات.
كان  وملــا  وأضافــت: 
للكويــت جتربــة للنظافة 

الســابق واحلالي مميزاته 
وعيوبه مــن ناحية مالية 
وإدارية، واستنادا إلى املادة 
٢١ من قانون ٣٣ لسنة ٢٠١٦

في شأن بلدية الكويت.
لذا أقترح:

النظافــة  ٭ ضــم عمــال 
إلــى هيــكل وزارة البلدية 
بحيث يتم توظيفهم حتت 
إدارة  مديــر  مســؤولية 
الطرق  النظافة وإشغاالت 
بالهيكل التنظيمي اخلاص 
بالــوزارة، وذلــك ملدينــة 
الكويت مبحافظة العاصمة 

فقط.
٭ عــدم التجديــد لعقــود 
النظافــة اخلاصــة مبدينة 
الكويت مبحافظة العاصمة 

بعد انتهائها.

٭ متييز زي عمال النظافة 
التابعني للبلدية واملسؤولني 
عن نظافــة مدينة الكويت 
مبحافظــة العاصمــة عــن 
العقــود اخلاصــة األخرى 
الفاحت مع  باللــون األزرق 

شعار البلدية.
٭ توفيــر جميــع اآلليات 
واألدوات احلديثة اخلاصة 
لعمليات الفرز والتنظيف.

٭ تأهيل عمال نظافة مدينة 
الكويت بأســاليب النظافة 
النفايات  احلديثــة وإدارة 

البلدية الصلبة.
وميكــن حتديد املنطقة 
اخلاصــة بنظافــة مدينــة 
الكويت حسب ما هو معمول 
بــه حاليــا بعقــود نظافة 

محافظة العاصمة.

م.علياء الفارس

في الثمانينيات من القرن 
املاضــي، حيــث كان عمال 
النظافة جميعهم موظفني 
تابعني للبلدية وليس لعقود 
خاصة، كما هو معمول به 
حاليا، وملا لألسلوبني املتبع 

حترير ١٧ مخالفة متنوعة في حولي
وجه نائب املدير العام 
حملافظة حولي واألحمدي 
الدبوس فريق  م.ســعود 
طــوارئ حولي برئاســة 
بالقيام  السبعان  إبراهيم 
بجوالت ميدانية في منطقة 

حولي.
وأسفرت اجلوالت عن 
حترير ١٧ محضر مخالفة، 
تضمنت إقامة إعالن خاص 
بالنشــاط دون ترخيص 
الرخصة  وعــدم جتديــد 
الصحية وعرض البضائع 
خارج احملــل، إضافة إلى 
توجيه إنذارات تعد على 
أمــالك الدولــة لعــدد من 

وضع ملصق إندار على موقع مخالفاملقاهي متهيدا لإلزالة.

إغالق محل وحترير ٧ مخالفات في الفروانية
كشــفت إدارة العالقــات العامة في 
البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية تنفيذ 
جولة تفتيشــية على احملالت مبنطقة 
الفروانيــة للتأكــد من التــزام أصحاب 
احملالت بالشروط والضوابط املعمول 

بها في البلدية.
وفي هذا السياق، قال نائب املدير العام 

لقطاع الرقابة والتفتيش باإلنابة ومدير 
إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
مبحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي إن 
اجلولة على احملالت مبنطقة الفروانية 
قد أســفرت عن إغالق محل وحترير ٧
مخالفــات متثلت في إضافة إعالن دون 
ترخيص، عدم التقيد باالشتراطات التي 
صدر على أساسها الترخيص، عدم وضع 

الترخيص في مكان بارز وتشغيل عمالة 
بشــهادة صحية منتهية، باإلضافة إلى 

توجيه ٦ إنذارات.
ودعا الرشيدي أصحاب احملالت الى 
التقيد وااللتزام باالشتراطات والضوابط 
املعمول بها في البلدية جتنبا للمخالفة 
والغرامة التي تصل في بعض األحيان 

الى اإلغالق اإلداري.

االسم املقترحاسم (املدينة/ الضاحية) احلاليم

مدينة ١
مدينة نواف األحمدجنوب سعد العبداهللا

مدينة ٢
مدينة االستقاللجنوب صباح األحمد

مدينة ٣
البوادينواف األحمد

ضاحية خيطان اجلنوبي ٤
التحرير(القطعتني ١، ٢) + خيطان اجلديدة

ضاحية ٥
البومشمال غرب الصليبخات

االسم املقترحاسم (املدينة/ الضاحية) احلاليم

ضاحية ٦
اخلزاميشرق صباح األحمد

ضاحية ٧
املجدغرب عبداهللا املبارك

مشروع املساكن امليسرة ٨
(Nاملساكن منخفضة التكاليف ٥)الليوان

ضاحية ٩
الدانةشرق تيماء

ضاحية جنوب١٠
السورعبداهللا املبارك

النويرضاحية جنوب القيروان١١


