
المجلسالبلدي
الخميس

16  يوليو 2009

4

أع���رب عض���و املجلس 
البل���دي محم���د املفرج عن 
شكره وتقديره جلميع إخوانه 
وأخواته االعضاء متمنيا لهم 
التوفيق ف���ي خدمة الوطن 

واملواطنني.
وق���ال املفرج ف���ي بيان 
صحافي إن املرحلة القادمة 
التعاون بني جميع  تتطلب 
االعض���اء إلجن���از واقرار 
املشاريع التنموية والتركيز 
الكويت مركزا  على حتويل 

ماليا وجتاريا.
واضاف ان جميع االعضاء 

يتطلعون الى اقرار هذا املشروع احليوي الكبير واضعني نصب 
اعينهم مستقبل الكويت.

ودعا املفرج اجلهاز التنفيذي في البلدية إلى ان تكون جميع 
املعامالت املس���لمة الى املجلس مدروسة من النواحي القانونية 
والتنظيمية وش���املة املخططات دون اي نقص وكذلك ضرورة 

ان تشمل ردود جميع اجلهات احلكومية.
وقال إن جلان املجلس لن تبت في أي معاملة ناقصة.

وعد وزير األشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر بوضع 
حلول جذرية لقضايا محافظة اجلهراء خاصة القضايا البيئية 
ومشاكل الطرق واإلس����راع في اجناز املشاريع املعلقة بسبب 
الروتني املهني، مش����يرا الى ان وزارة األشغال والبلدية عليهما 

دور كبير من أجل ان نعيش جميعا في كويت أفضل.
وأكد الوزير د.صفر ان سكراب السيارات مت صدور قرار بإزالته 
وسيتم تسليم األرض الى وزارة اإلسكان، مشيرا الى ان هناك 

خطة موضوعة لتحويل أرض السكراب الى حديقة عامة.
وحول سكراب اإلطارات اش����ار الى انه متت ازالة 800 ألف 
اطار من خالل مناقصة وجار ازالة املليون اطار األخرى خالل 

الفترة املقبلة.
وحول مرادم املواد العضوية أوضح الوزير انه من خالل مدير 
فرع بلدية اجله����راء عبداهلل العلي ومدير ادارة النظافة نواف 

الهمل مت رصد منطقة املرادم وجار متابعة ازالة االنقاض.

صفر: إزالة سكراب السيارات وتسليم األرض لـ »الرعاية السكنية«

البراك: »البلدي« لديه كفاءات منتخبة لتسّلم المناصب وليس بحاجة ألعضاء معينين
أكد أن الحكومة ال تملك الوصاية على المجلس وال على األعضاء
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سيارات األعضاء التي تسلموها أمس

الشامري: توزيع مكاتب وسيارات وهواتف األعضاء بروح أخوية
أكد األمني العام للشؤون املالية 
واإلدارية في املجلس البلدي محسن 
الش����امري أن آلية توزيع مكاتب 
وسيارات وأرقام هواتف األعضاء 
قد متت أمس بروح أخوية ومنظمة 
وذلك بحضور األعضاء أو من ينوب 

عنهم.
وأشار الشامري الى ان اآللية 
التي اتبعت في التوزيع تضمنت 
القرعة بوضع أرقام لوحات املركبات 
واملكاتب والهواتف داخل صندوق، 
مشيدا بالروح األخوية التي متتع 
بها اجلميع في تعاونهم مع األمانة 
مما يدل على عدم وجود أي خالف 
فيما بينهم. وأعرب عدد من األعضاء 
عن شكرهم للدور الذي قامت به 
األمانة والطريق����ة التي متت بها 
التوزيع حيث شكر نائب  عملية 
رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
األمانة، مؤكدا انها متت حسب قرعة 
الرسول ژ التي أرضت اجلميع، 
مؤك����دا أنه مس����تعد للتنازل عن 
مركبته أو هاتفه ألي من األعضاء 
الذين يرغبون فيها. من ناحيته، 

قال العضو محمد الهدية ان العملية 
التي متت كانت بطريقة سلس����ة 
وهادئة أرضت اجلميع. فيما قال 
العضو عبداهلل العنزي ان القرعة 
ارضت الكل ولم يعترض اي عضو 
وهذا دليل على التعاون والتفاهم 
بينن����ا. بدوره اك����د العضو مانع 
العجم����ي ان عملية التوزيع متت 
باالنصاف والتآخي ويحيطها الود 
واحملبة بني األعضاء ومناديبهم.

الهدية: رئاسة »الفنية« محسومة للعنزي
والتأكيد على تحويل قطع بالسالمية لـ »االستثماري«

وأض���اف ان عضويت���ي في 
جلنة نزع امللكية تتعلق بشكل 
كبير بالسكن اخلاص بالساملية 
التي يجب ان يتم حتويل بعض 
القطع فيها الى استثماري او نزع 

ملكيتها.
وأوضح ان وزير البلدية يجب 

بشأن تدخل وزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة في عملية اختيار رئيس 
املجلس البلدي والتي من ش���أنها 
التأثير سلبا على طبيعة العالقة 
بني البلدي والبلدية. وطالب وزير 
البلدية بااللتزام باجلانب الفني فقط 
ام���ا عملية تدخله في اختيار أحد 
االعضاء املعينني لم تكن للصالح 
وسيكون هناك انعكاس طيب للبلدي 
بعد النتائج االيجابية االخيرة وعلى 
الوزير ان يعلم ذلك. وبشأن قانون 
2005/5 اش���ار البراك الى انه في 
فترة من الفترات حدثت ربكة ولم 
جند مسؤولية عن اي قرار واصبح 
رئيس املجلس البلدي شخصا ال 
ميكن محاسبته سياسيا وان الوزير 
هو املشرف على املجلس البلدي وال 
ميلك صالحيات مما جعلنا نسعى 
لتغيي���ر القانون واعطينا الوزير 
مسؤوليات محاسبته على القرارات 
املتخذة مع اتاحة مس���احة اوسع 
للمجلس البلدي، وقال في الوقت 
نفسه البد ان يصدق الوزير، على 

ذكر عض���و املجلس البلدي 
محم���د الهدية ان رئيس اللجنة 
الفنية القادم س���يكون العضو 
عبداهلل العنزي الذي أعلن ترشحه 
خلوض انتخابات رئاسة اللجنة 
الى ان العنزي  اليوم، مش���يرا 
ميتلك من اخلبرات الفنية التي 
متكنه من ادارة هذه اللجنة التي 
تعتبر عص���ب املجلس البلدي، 
واشار الى انه ترشح في عضوية 
جلان حول���ي والعاصمة ونزع 
الى تفعيل  امللكية ألنها االقرب 
برنامجه االنتخابي الذي عبر من 
خالله ع���ن طريق الناخبني الى 
املجلس، مش���يرا الى ان منطقة 
حولي ه���ي املنطقة التي خاض 
الى  فيها االنتخابات، باالضافة 
ان عضويته في جلنة العاصمة 
جاءت عن قناعة، خصوصا ان 
العاصمة هي واجهة البلد وحتتاج 

الى الكثير من العمل.

ان يك���ون متعاون���ا مع اعضاء 
البلدي خالل الفترة املقبلة حتى 

نستطيع ان ننجز املشاريع.
وقال ان زيد العازمي استحق 
منصب رئاسة املجلس ملا ميلكه 
من خبرات س���ابقة وس���يكون 
م���ن اكثر الرؤس���اء تعاونا مع 
األعضاء سواء كانوا معينني او 

منتخبني.
القانوني���ة  واته���م االدارة 
بعجزها عن ادارة جلسة البلدي 
االولى، حيث انها لم تتدخل بشكل 
ناجح عند تشكيل اللجان وكان 
املفترض من مديرها خالد العبيد 
ان يقوم بشرح عملية التصويت 
على اللجان لالعضاء إال ان ذلك لم 
يحدث فحدث ما حدث، مؤكدا في 
الوقت نفسه ان جلنة حولي التي 
مت تشكيلها اذا لم تكن قانونية 
فحلها هو خروج جنان بوشهري 

وعودة مانع العجمي.

بداح العنزي
أشاد النائب مسلم البراك مبا قام 
به أعضاء املجلس البلدي املنتخبني 
باختيارهم رئيس املجلس ونائبه 
من األعضاء املنتخبني الذين أفرزتهم 
العملية االنتخابية الشعبية. وقال 
خالل زيارته للمجلس البلدي صباح 
أمس لتقدمي التهنئة للرئيس زيد 
العازمي ونائبه شايع الشايع ان 
االعضاء لديهم الكثير من اخلبرات 
الفنية واإلدارية التي تؤهلهم للدفع 
بعجل���ة التنمية، مش���يرا الى ان 
احلكومة كانت في فترة من الفترات 
حتاول س���د النقص في اجلوانب 
الفنية واإلدارية من خالل التعيني. 
واضاف قائ���ال ان املجلس البلدي 
اليوم لم يصبح بحاجة لألعضاء 
املعينني مؤكدا انه متت ممارس���ة 
الضغوط على االعضاء املنتخبني 
لتغيير موقفه���م وانتخاب عضو 
معني لرئاسة املجلس البلدي ونائبه 
واستطرد لقد كان واضحا التزام 
االعضاء املعينني مبا مت توجيههم 
اليه النهم في النهاية لم يأتوا بإرادة 
شعبية. قائال: ومع احترامنا للعضو 
موسى الصراف، إال أننا نقول له انك 
لم تأت بإرادة شعبية، حتى تكون 
رئيسا للمجلس البلدي إضافة الى 
ان احلكومة ال متلك الوصاية على 
البلدي وال على اعضائه  املجلس 
خصوصا املنتخبني الذين ميلكون 
اخلب���رات والكف���اءات واملؤهالت 
املؤهلة لتس���لمهم منصب رئيس 
ونائب رئيس املجلس البلدي. وقال 
يجب ان يسود التعاون بني األعضاء 
املنتخبني واملعينني للنهوض بالبلد 
على جميع املس���تويات، متمنيا 
عدم صحة املعلومات التي سمعها 

قرارات املجلس املتخذة في جلساته 
ولكن السؤال من ميلك ان يصدر 
القرارات التي يصادق عليها الوزير 
وال ميلك اي طرف آخر ان ينوب عن 
املجلس البلدي في صنع القرارات، 
مشيرا الى إمكانية تعديل القانون 
في ظل وجود ه���ذه الكوكبة من 
االعضاء الفنيني واالداريني. وقال ان 
وزير البلدية له خبرات كبيرة في 
العمل البلدي وله دور ميداني متميز 
وفي الوقت نفس���ه هو رجل فني 
ولكنه صرح بشأن جليب الشيوخ 
تصريحا حسم اجلدل وخصوصا 
فيما يتعلق ببيوت الدخل احملدود 
التي جاءت بها مبادرة اميرية حللها 
في ظ���ل الواقع الكارثي بس���بب 
العمالة، والشق الثاني هو اجلانب 
التنظيمي في املنطقة حيث كانت 
البلدية تسمح بعملية املبايعات ألن 
هناك فكرة بتثمني املنطقة. وقال 
لو صدر قرار لتغيير استخدامات 
االراضي في املستقبل فهو لصالح 
الدولة وس���يضخ امللي���ارات لها 
ألن موق���ع املنطقة ممي���ز ويقع 
في محي���ط ذهبي وه����ي منطقة 
جتاري����ة بها اس����تثمارات كبيرة 
لكن بع����ض املتنفذين يحاولون 
التجارة باملنطقة على الرغم من 
عدم انتمائهم لها، لكن اآلن اختلف 
االمر. وقال ان كلمة الوزير صفر 
بأنه ال ميلك الب����ت في هذا االمر 
كلمة ممتازة ألن من ميلك ذلك هو 
املجلس البلدي وجاء الوقت اآلن 
ليقوم املجل����س بدوره حيث اكد 
الوزير ان االمر لو عرض عليه فلن 
يعترض وبالتالي تبني للجميع ان 
صفر حدد خارطة الطريق وهذا امر 

ممتاز إلنهاء هذه املشكلة.

3 أعضاء يقترحون توفير 30 ألف وحدة سكنية سنوياً

»الخدمة المدنية« يجدد االستعانة بخدمات 300 موظف

قدم االعضاء محمد املفرج وشايع الشايع ومهلهل 
اخلالد اقتراحا جاء فيه: نظرا القرار املجلس البلدي 
توفير 10000 وحدة سكنية سنويا اال ان املالحظ 
خالل الس���نوات املاضية ان عدد الوحدات املقررة 

لم يسهم في حل املشكلة االسكانية والتي لالسف 
بدأت بالزيادة، وملعاجلة تلك املش���كلة االسكانية 
وتقلي���ل عدد الطلبات فإننا نقترح توفير 30000 

وحدة سكنية سنويا.

وافق ديوان اخلدمة املدنية على جتديد االستعانة 
بخدمات 300 موظف ملدة عام بدءا من 1 ابريل املاضي. 
وقال رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن في كتابه الى مدير 
عام البلدية: املوافقة على جتديد االستعانة بخدمات 
300 موظف ملدة س����نة تبدأ من 2009/4/1 وباملكافأة 
ذاتها التي س����بقت املوافقة عليها وعلى اال يكون من 

بني املستعان بخدماتهم من بلغ سن اخلامسة والستني 
مع ض����رورة موافاة الديوان بعقد االس����تعانة الذي 
س����يتم ابرامه وفقا لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
5 لسنة 2007 مع التأكيد على ضرورة ادراج بيانات 
االستعانة على النظم املتكاملة، وان يتم الصرف من 

بند املكافآت )مكافآت اعمال اخرى(.

المفرج يدعو الجهاز التنفيذي 
لعدم إرسال أي معامالت ناقصة

العازمي: نتطلع إلنجاز المشاريع وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري

اعرب رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
عن ش���كره وتقديره لصاحب السمو االمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
على تهنئته حلصوله على ثقة اخوانه االعضاء 
في رئاس���ة املجلس البلدي وحتميله هذه 

املسؤولية.
وقال العازمي بعد حفل االستقبال امس 
عقب انتخابه رئيسا للمجلس إن العمل يتطلب 
تعاون اجلميع خاصة ان االنظار تتجه الى 
املجلس إلقرار املش���اريع التنموية وتوفير 
االراضي االسكانية والعمل على تنفيذ رغبة 
صاحب الس���مو األمير حفظه اهلل لتصبح 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا وهذا هو هاجس 

جميع االعضاء.
واضاف ان اعض���اء املجلس اكدوا خالل 
اجللسة االفتتاحية على مد يد التعاون مع 
اجلهاز التنفيذي إلعداد الدراسات واملشاريع 
وارس���الها الى جل���ان املجلس لدراس���تها 

واقرارها.

وذكر ان عمل جلان املجلس س���يبدأ بعد 
انته���اء العطل���ة الصيفية لدراس���ة جميع 
املواضيع املرس���لة من اجله���از التنفيذي 
متهيدا إلقرارها واعتمادها خاصة ان االعضاء 
يتطلعون الى ان يكون هذا املجلس لإلجناز 
وإقرار املشاريع رافضا القول ان دور املجلس 

اصبح استشاريا.
من جهة اخرى، وجه نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع شكره لصاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء على تهنئتهم أعضاء املجلس البلدي 

مؤكدا انه سيكون عند حسن ظنهم.
من جانب آخر، وجه رئيس املجلس البلدي 
زي���د العازمي الدع���وات لألعضاء حلضور 
اجتماع���ات اللجان املق���ررة اليوم الختيار 
رئيس ومقرر كل جلنة. ويش���مل الدعوات 
اللجان الفنية، العاصمة، الفروانية، القانونية 
واملالية، املخطط الهيكلي، املكاتب الهندسية، 

االصالح والتطوير، حولي والبيئية.

وجه الدعوة لألعضاء الختيار رؤساء ومقرري اللجان


