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املجلس البلدي

اإلعالن عن الوظائف اإلشرافية في البلدي 
بانتظار تعيني أمني عام باألصالة للمجلس

بداح العنزي

مصــادر  كشــفت 
مطلعــة عــن التوجــه 
الى تأجيل اإلعالن عن 
الوظائــف اإلشــرافية 
الشــاغرة فــي املجلس 
البلــدي الى حــني يتم 
تعيني أمني عام للمجلس 

باألصالة.
وأوضحت املصادر 
انه سبق ان مت تشكيل 
جلنة ملقابلة املرشحني 
لشغل تلك الوظائف ومت 
إلغاء نتائج االختبارات 

بنــاء على كتــاب من رئيــس املجلس 
البلــدي، إضافــة الــى إلغــاء القرارات 
الالحقة الصادرة من أمني عام املجلس 
البلدي بندب ٤ موظفني لشغل وظائف 
إشــرافية في األمانــة العامة للمجلس، 
وذلــك بعد مخاطبــة اإلدارة القانونية 
إلبداء الرأي حول تلك القرارات، حيث 
أفاد مدير اإلدارة القانونية املستشــار 
رجعــان الغريــب بالتالي: وإذ أشــرمت 
للرأي القانوني بكتاب اإلدارة القانونية 
املشــار إليه أعاله بســريان قرار إلغاء 
كافــة نتائج االختبارات التي قامت بها 
اللجنة املشكلة ملقابلة املرشحني لشغل 
الوظائف اإلشرافية والقرارات اإلدارية 
املشــار إليها صدرت بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣
أي بعد قرار الوزير بإلغاء االختبارات، 
وإذ تطلبون اإلفــادة بالرأي عن وضع 
القرارات اإلداريــة الصادرة من األمانة 
العامــة للمجلس البلدي بناء على تلك 
االختبــارات واإلفادة عما اذا كانت تلك 

القرارات باطلة من عدمها.
وتنص املادة ٣٣ من مرسوم بالقانون 
رقم ١٥ لسنة ١٩٩٧ في شأن اخلدمة املدنية 
على انه: «يكون سحب القرارات الصادرة 
بالتعيني او بالترقية او مبنح العالوات 
التشجيعية املخالفة للقوانني واللوائح 

خالل سنة من تاريخ صدور القرار.
ويوقف هذا امليعاد في حالة اعتراض 
ديوان املوظفني او ديوان احملاســبة او 
اي جهة مختصة على القرار الى ان يبت 

في املوضوع...».
وإنه من املقرر قضاء ان تدخل اإلدارة 
لسحب القرار اإلداري املعيب ليس التزاما 

اختياريــا، بــل واجب 
التزاما  التدخــل  عليها 
منهــا بحكــم القانــون 
تصحيحــا لألوضــاع 
املخالفة له، إعماال ملبدأ 
املشــروعية او سيادة 

القانون.
احملكمــة  (حكــم 

اإلدارية العليا....)
وهو ما سارت عليه 
محكمة التمييز بقولها: 
«من املقــرر قانونا ان 
اإلدارة متلــك بل يجب 
عليها ســحب قراراتها 
غير املشــروعة التزاما 
منها بالشــرعية وتصحيحا لألوضاع 

املخالفة للقانون».
وقد عرفت محكمة التمييز السحب 
بأنه «إعدام القرار املسحوب وجتريده 
من كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن».

فاألصــل ان اإلدارة ال متلك ســحب 
القرار اإلداري إال اذا كان مخالفا للقانون 
أو جزاء لعدم مشــروعيته، فالســحب 

وسيلة الحترام مبدأ املشروعية.
وقد انتهى رأي اإلدارة القانونية انه 
تعتبر مبثابة قرار إداري بإلغاء نتيجة 
االختبارات التي أجرتها اللجنة املشار 
إليهــا، وبالتالي فــإن تنفيذ القرار كان 
يقتضي إعادة االختبارات للمرشــحني 
لشــغل الوظائف اإلشــرافية باملجلس 
البلدي بعد تدارك اي مثالب شكلية شابت 
عمــل اللجنة، فضال عن عــدم االعتداد 
بنتائج االختبارات التي أجريت في هذا 
الصدد، وإذ صــدرت القرارات اإلدارية 
األربعة الواردة محل طلب الرأي بندب 
املوظفني الواردة أسماؤهم بهذه القرارات 
لشغل الوظائف اإلشرافية املبينة بكل 
قــرار رغم موافقــة الوزير فــي تاريخ 
سابق على تاريخ تلك القرارات بإلغاء 
نتائج االختبارات التي أجرتها اللجنة 
املشكلة ملقابلة املرشحني لشغل الوظائف 
اإلشرافية ودون إجراء اختبارات جديدة 
للمرشــحني، ومن ثم فإن تلك القرارات 
تكــون قــد ســقطت فــي هاويــة عدم 
املشروعية وباملخالفة ألحكام القانون 
األمر الذي نرى معه سحب تلك القرارات 
وباعتبارهــا كأن لم تكن مع ما يترتب 

على ذلك من آثار.

بعد إلغاء نتائج االختبارات للمرشحني وكذلك قرارات الندب الصادرة ألربعة موظفني

رجعان الغريب

«األحمدي»: تخصيص موقع إلقامة
مخازن لشركة ناقالت النفط في الفحيحيل

إزالة ٦٨ مخيمًا مخالفًا في منطقة عبداهللا املبارك
واصــل الفريــق الرقابي في بلدية محافظــة الفروانية 
بتكثيف جوالته امليدانية للكشف عن التعديات على أمالك 

الدولة من أجل فرض هيبة القانون وإزالة التجاوزات.
وأوضح رئيس قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير 
م.نــواف الكندري أن الفريق الرقابي قام بإزالة ٦٨ مخيما 
تعدى على أمالك الدولة مبنطقة عبداهللا املبارك، الفتا إلى 
أن البلدية حريصة على إزالة كل ما يشوه املنظر العام او 

يتعدى على أمالك الدولة.
وأكد على تواصل اجلوالت التفتيشــية املكثفة للفرق 
الرقابيــة في جميع مناطق احملافظة لرصد وحصر جميع 
التجاوزات واتخاذ كل اإلجراءات القانونية بحق املخالفني 
للحد من جميع املظاهر الســلبية بجميع مناطق احملافظة 
سواء تعديات صريحة باستغالل مساحات على أمالك الدولة 
أو ممارسة نشاط دون احلصول على ترخيص من البلدية.

بداح العنزي

أوصــت جلنــة األحمــدي فــي 
املجلــس البلــدي خــالل اجتماعها 
أمس برئاسة عضو اللجنة سعود 
الكندري باملوافقة على طلب شركة 
ناقالت النفط الكويتية بتخصيص 
موقع الســتغالله مخازن ومكاتب 
وورشا ضمن القطاع رقم ١٢ مبنطقة 
الفحيحيل مع االستغناء عن األرض 
املخصصة للشركة من قبل في منطقة 

ميناء عبداهللا.
وعقــب اجتمــاع اللجنــة قــال 
الكنــدري إنه مت تأجيل طلب إلغاء 
البند رقم ١ من قرار املجلس البلدي 
بشــأن إعادة تنظيم اجلزء اإلداري 
ضمن القطعة رقم ٥ مبنطقة العقيلة 

مركز الفنطاس سابقا.
وذكــر أنــه متــت إحالــة طلب 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
تخصيص مواقع ألحواض جتميع 
مياه األمطار وقناة مائية وخطوط 

ربط حلماية منطقة ميناء عبداهللا 
KNPC مــن الســيول إلــى اجلهــاز 

التنفيذي للدراسة.
وأضاف الكندري انه متت املوافقة 
على طلــب الهيئة العامــة للطرق 
والنقل البري تخصيص مسار للربط 
بني التجميــع رقم ١ مبدينة صباح 
األحمد السكنية ومجرور صرف مياه 

األمطار خلدمة املناطق اجلنوبية.

وذكر أنه متت املوافقة علي طلب 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
تخصيص طريق خلدمة مستودع 
األحمدي للمشتقات البترولية من 
شارع ميناء األحمدي إلى مستودع 
األحمدي للمشتقات البترولية الواقع 

في منطقة جنوب األحمدي.
وبني أنه متت إحالة كتاب وزارة 
الكهربــاء واملاء والطاقــة املتجددة 

بشأن تخصيص أراض في مختلف 
مناطق محافظة األحمدي إلى اجلهاز 

التنفيذي.
ووافقــت اللحنــة علــى طلــب 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
تخصيص موقع مســجد ومواقف 
ســيارات بطريق الدائري الســابع 
بجــوار محطــة الوقود فــي اجتاه 

الفنطاس.
هــذا، وأبقت اللجنة على جدول 
الداخليــة  أعمالهــا طلــب وزارة 
استحداث شارع بربط الشارع رقم 
٣ بشــارع رقــم ٥٠ مبنطقــه هدية 
قطعة (٤)، كما مت إبقاء طلب وزارة 
املالية تخصيص ممشى مع مواقف 
للسيارات مبنطقة بنيدر على جدول 

األعمال.
وحفظت اللجنة االقتراح املقدم 
من العضوين نصار العازمي، وناصر 
الكفيف، بشأن تخصيص أرض غرب 
الصباحية شرق األحمدي للمؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.

اللجنة أوصت باملوافقة على تخصيص طريق خلدمة مستودع األحمدي للمشتقات البترولية

خالل جولة الفريق الرقابي مبحافظة الفروانية إلزالة املخيمات املخالفة

سعود الكندري مترئساً اجتماع اللجنة ويبدو األعضاء م.عبداللطيف الدعي وم.شريفة الشلفان وم.فرح الرومي

آليات «البلدية» خالل إزالة أحد املخيمات املخالفة

بدء مقابالت وظيفة «محام ب» في «البلدية» األربعاء املقبل
بداح العنزي

أعلنت البلدية عن بدء إجراء املقابالت 
الشخصية للمتقدمني لوظيفة «محام ب» 
اعتبارا من يوم األربعــاء املقبل املوافق 

أول فبراير.
وأوضحت البلدية أنه ســيتم إرسال 

رســائل نصية تتضمن اليوم والتاريخ 
والوقــت احملــدد لــكل متقــدم، مضيفة 
أن املقابالت ســتجرى فــي مبنى اإلدارة 

القانونية باملرقاب الدور ٧.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد الذين 
حصلوا على نسبة ٦٠٪ فأكثر في االختبار 
التحريــري من املتقدمــني لهذه الوظيفة 

يبلــغ ٤٥٣ متقدما من أصل ١٢٧٦ تقدموا 
لها. وكان عدد كبير ممن حصلوا على أقل 
من ٦٠٪ في االختبار قد تقدموا بتظلمات 
نظرا لصعوبة أسئلة االختبار التحريري 
والتــي وصفوها بأنهــا تعجيزية وأنها 
بعيــدة عن متطلبات هــذه الوظيفة، إال 

أنه مت رفض جميع التظلمات.

«الشباب»: فتح باب التسجيل 
في أكادميية الفنون واإلعالم

العامة  الهيئــة  أعلنــت 
للشــباب عــن فتــح بــاب 
التســجيل فــي أكادمييــة 
الفنون واإلعالم، ويتضمن 
برنامجها التدريبي عددا من 
املواد مثل ورشــة صناعة 
البودكاســت وأساســيات 
التسويق باحملتوى الرقمي 
وكيفيــة صناعة احملتوى 
اإلعالمــي وفــن التعليــق 

الصوتي.
وقالت الهيئة، في بيان 
صحافي أمس، ان األكادميية 
البرنامــج  أيضــا  تقــدم 
الســينمائي الذي يحتوي 
بدوره على كتابة السيناريو 
والتصويــر  الســينمائي 
واملونتــاج  واإلخــراج 
الذي  وبرنامج املوســيقى 
يسعى إلى تعليم املتدرب 
مهارات اآلالت املوســيقية 
مثل الكمان والعود وعزف 

األوركسترا.
وأضافــت أن برنامــج 
األكادميية يتضمن برنامج 
املسرح الذي يحتوي على 
التمثيل  مواد تدريبية في 
واإلخــراج املســرحي وفن 
النــص املســرحي  كتابــة 
وبرنامج الغرافيكس الذي 
يــدرب علــى أساســيات 
اجلرافيكــس  تصميــم 
وتقنيات الرسوم املتحركة.

وذكرت الهيئة أنها تقدم 
جميع دوراتهــا في برامج 
األكادميية مجانا للشــباب 
الكويتي من عمر ١٦ إلى ٣٤

ســنة، وذلك ضمن توجه 
الدولــة فــي دعم الشــباب 
ودمجهــم بســوق العمــل 
في املجال اإلبداعي، مبينة 
أنهم بإمكانهم التسجيل في 
األكادميية عن طريق املوقع 
www. :اإللكتروني للهيئة

.youth.gov.kw
األكادمييــة  أن  يذكــر 
تعتبــر مركــزا متخصصا 

في مجال الفنون املختلفة 
واإلعــالم لتدريب وتنمية 
القدرات الشبابية، كما أنها 
تتماشــى مع خطة الدولة 
بشــأن العمل على التنمية 
املستدامة واستثمار قدرات 
الشباب من الناحية الفنية 

واإلعالمية.


