
المجلسالبلدي
الجمعة

17  يوليو 2009

14

اتفقا على إيجاد آلية محددة إليصال أو قطع التيار الكهربائي عن القسائم السكنية المخالفة

العنزي لـ »الفنية« والمطيري لـ »القانونية« والهدية لـ »الهندسية« و»حولي« وسليم لـ »البيئة« والخالد لـ »العاصمة« والبغيلي لـ »الفروانية« وبورسلي لـ »الهيكلي« وبوشهري لـ »اإلصالح«

اتفق وزير األش����غال العامة 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاضل صفر مع وزير الكهرباء 
وامل����اء د.بدر الش����ريعان على 
ضرورة إيجاد آلية محددة يتم 
مبوجبها إيصال او قطع التيار 
الكهربائي عن القسائم السكنية 
املخالف����ة من خالل اس����تمرار 
التعاون والتنسيق بني أجهزة 

الوزارتني.
جاء ذلك خ����الل اجتماع مت 
صب����اح ام����س في مق����ر بلدية 
محافظة الفروانية بني الوزيرين 
بحض����ور كبار املس����ؤولني في 
الوزارتني ش����دد خالله الوزير 
د.صف����ر على ض����رورة إيقاف 
البناء املخالف لقس����ائم السكن 
املناطق االستثمارية وعدم  في 
قيام البلدية بإصدار كتب إيصال 
التيار او تقويته في القس����ائم 
املخالفة ألنظم����ة البناء وإلزام 
املكاتب الهندس����ية باالش����راف 
املباش����ر على املباني فضال عن 
تطبيق القوانني واللوائح حيال 
املخالفني، وذلك استهدافا للحد من 
املخالفات، كما اقترح الوزير صفر 

البلدية لن تفرط في اي حقوق 
الذين  ملوظفيه����ا ومفتش����يها 
يتعرض����ون احيان����ا لالعتداء 
عليهم أثن����اء تأديتهم ألعمالهم 
وذلك في اطار القانون واللوائح 
املنظمة للعمل. وضم فريق وزارة 
الكهرباء وكيل الوزارة م.يوسف 
الهاجري والوكيلني املساعدين 
اللنج����اوي وصال����ح  جاس����م 
الوزير احمد  املسلم ومستشار 
الدوسري ومن طوارئ خيطان 
سعد الرشيدي وم.مالح العجمي، 
فيما تش����كل فريق البلدية من 
نائب املدير العام لشؤون قطاع 
الفروانية واألحمدي  محافظتي 
م.فيص����ل ص����ادق ومدير فرع 
احملافظة م.خالد الرشيدي ومدير 
ادارة السالمة مبحافظة الفروانية 
فالح الشمري ومدير مكتب الوزير 
الرقابة  أمين السرحان وقطاع 
والتفتيش احمد الشريدة ومدير 
التراخيص باسم القعود ومدير 
النظافة سعد العتيبي ورئيس 
فريق الط����وارئ رياض الربيع 
وم����ن ادارة التراخيص م.خالد 

الرشيدي.

تشكيل فريق عمل مشترك بني 
وزارتي البلدية والكهرباء للقيام 
بالتفتيش وضبط أي متديدات 

غير قانونية ألي قسيمة.
ومن جهت����ه، اقترح الوزير 
د.الشريعان توحيد اإلجراءات 
املتبعة في إيصال التيار الكهربائي 
بني الوزارتني فيما يخص اآللية 
او قطعه تالفيا  احملددة للتيار 

التي تصدر  القضائية  لألحكام 
وتعطي للمخالف احلق في إعادة 
التيار دون الرجوع الى املخالفات 

املوجودة بالقسائم.
كما اقترح الوزير د.الشريعان 
الوزراء  ايضا مخاطبة مجلس 
لتشكيل وتكليف جهة قانونية 
الوزارتني لدى  محايدة لتمثيل 
القضاء للحد من اصدار احكام 

مخالف����ة للواقع، مؤكدا ان هذه 
االجراءات ستحد من التجاوزات 
وطالب في الوقت نفس����ه بعدم 
قطع التيار عن القس����ائم التي 
تسكنها عائالت كويتية مراعاة 
للحاالت اإلنس����انية فضال عن 
مطالبته ايض����ا بتحديد مواقع 
جديدة إلنشاء محوالت كهربائية 
في املناطق الس����كنية لتخفيف 

األحمال عن احملوالت املوجودة 
وقد وعد الوزي����ر صفر ببحث 
هذه املقترحات واملطالبات متهيدا 

إليجاد اآللية الالزمة للتنفيذ.
وأوضح الوزير د.صفر ان مدن 
العزاب الست التي سترى النور 
قريبا ستس����هم في حل مشكلة 
املخالفات املوجودة في قسائم 

منطقة جليب الشيوخ.

الوزير د.فاضل صفر  وكان 
قد اس����تبق اجتماعه مع وزير 
الكهرب����اء بجولة ق����ام بها في 
الفروانية اطلع  بلدية محافظة 
خاللها على سير العمل ميدانيا 
وح����اور العديد م����ن املوظفني 
للوقوف على مشكالتهم التي قد 
تتسبب في إعاقة عملهم واستمع 
الى مقترحاته����م ومالحظاتهم 

الرامية لتطوير العمل، وش����دد 
على ضرورة االلتزام مبواعيد 
احلضور واالنصراف، فضال عن 
ضرورة حسن معاملة املراجعني، 
مؤكدا ان ثقته في موظفي البلدية 
كبيرة وان مبدأ الثواب والعقاب 
سيسود تش����جيعا للمتميزين 
وعقابا للمخالفني واملقصرين، 
مشيرا في الوقت نفسه الى ان 

صفر: ضرورة إيقاف البناء المخالف لقسائم السكن في المناطق االستثمارية
الشريعان لتكليف جهة قانونية محايدة للحد من إصدار أحكام مخالفة للواقع

المنتخبون في »البلدي« يحصدون رئاسة 7 لجان مقابل لجنتين للمعينين

بداح العنزي
أسفرت اجتماعات جلان املجلس البلدي 
امس املقررة الختيار رؤساء ومقرري اللجان 
عن اختيار العضو عبداهلل العنزي رئيسا 
للجن����ة الفنية بعد حصوله على 7 أصوات 
مقابل 6 أصوات ملنافس����ه جس����ار اجلسار 
ووجود ورقة بيضاء، كما متت تزكية أشواق 

املضف مقررا للجنة.
ومت اختيار العضو فرز الديحاني رئيسا 
للجن����ة القانونية واملالي����ة والعضو مانع 
العجمي مقررا لها والعضو منى بورس����لي 
رئيس����ة للجنة املخطط الهيكلي والعضو 
عبدالكرمي السليم مقررا لها، بينما مت اختيار 
العضو محمد الهدية رئيس����ا للجنة املهن 
الهندسية والعضو اش����واق املضف مقررا 

لها.
واختير العضو عبدالكرمي السليم رئيسا 
للجنة شؤون البيئة والعضو جنان بوشهري 

مقررا لها.
ومت تشكيل جلان 3 محافظات باختيار 
العضو مهلهل اخلالد رئيسا للجنة العاصمة 
والعضو محم����د املفرج مقررا لها والعضو 
محمد الهدية رئيسا للجنة محافظة حولي 

والعضو مانع العجمي مقررا لها.
واختير العضو احمد البغيلي رئيسا للجنة 
محافظة الفروانية والعضو فرز الديحاني 
مقررا لها ولم يتم حتديد رؤس����اء ومقرري 
جلان محافظات اجلهراء واألحمدي ومبارك 
الكبير لعدم تشكيل هذه اللجان في اجللسة 

السابقة.
من جانب����ه، أعرب رئيس اللجنة الفنية 
م.عبداهلل  العنزي عن شكره وتقديره ألعضاء 
اللجنة ملنحه الثقة لرئاس����ة اللجنة الفنية 

التي تعتبر عصب املجلس البلدي.
وقال العن����زي: اهلل يعينني على حمل 
األمانة خلدمة هذا الوطن الغالي، مؤكدا ان 

هذا اقل شيء يقدمه للوطن.
واشار الى ان انتخابات الرئاسة سادها 
جو دميوقراطي، حيث تنافس على املنصب 

جسار اجلسار.
التهنئة لزميلته أش����واق املضف  وقدم 

لتزكيتها ملنصب املقرر.
وتطرق العنزي الى حريق سكراب أمغرة 
حي����ث أوضح ان وزير البلدية قد تأخر في 
عملية نقل الس����كراب رغم صدور قرار من 

واوضحت ان املجلس سيقوم بشكل كبير 
بتدعيم القطاع الذي سيكون له دور كبير في 
حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري وهو 

ما نطمح اليه خالل الفترة املقبلة.
وافادت بأن اقرار بعض املشاريع واالجتاه 
الى تنمية حقيقية يتطلب تعاونا كامال بني 
جميع االعضاء والعمل بروح الفريق الواحد 

الن املصلحة تتطلب عدم التفرقة.
وقالت رئيس جلنة االصالح والتطوير 
م.جنان بوشهري ان ما مييز عملية انتخاب 
اللجان انها متت بالتزكية وهذا يعطي انطباعا 
ممتازا يؤكد على ان هناك توافقا بني جميع 

االعضاء.
واش����ارت ال����ى انه يجب ان يت����م إلغاء 
املسميات واملصطلحات التي تصنف االعضاء 
ال����ى منتخبني ومعينني فكلنا 16 عضوا في 
املجلس البل����دي جئنا خلدمة البلد والرقي 

به.
واك����دت أنه ال يوجد اي اقصاء ألحد من 
االعضاء فهناك تعاون وتفاهم يؤكد على وجود 
الدميوقراطية بني االعضاء، الذين اجمعوا على 

اهمية جميع اللجان املوجودة.
وش����كر رئيس جلنة محافظة العاصمة 
مهلهل اخلالد االعضاء الذين منحوه ثقتهم 
وتزكيته لتولي رئاس����ة اللجنة، مؤكدا أنه 
س����يعمل جاهدا على ان يت����م اقرار جميع 
املشاريع والقرارات التي تساهم في حتويل 
العاصمة الى واجه����ة حضارية للبلد وان 
تكون مركزا ماليا وجتاريا واعدا وذلك لتنفيذ 

الرغبة االميرية لصاحب السمو.
وطالب اخلالد اجلهاز التنفيذي ممثال في 
الوزير واملدير العام بالتعاون مع املجلس 

البلدي خالل الفترة املقبلة.
وقال رئيس اللجن����ة القانونية واملالية 
فرز املطيري ان اهتمامه بهذه اللجنة يرجع 
الى عمله مبهنة احملاماة ولديه خبرات في 
اللجنة يحتاج  القانونية وعمل  الش����ؤون 

لذوي االختصاص.
واكد على عدم وجود صراعات في املجلس 
البلدي ما بني االعضاء املنتخبني واملعينني 
مش����يرا الى ان جميعهم يسعون الى خدمة 

الوطن واملواطن.
وع����ن اولويات اللجنة ق����ال ان اللجنة 
السابقة برئاسة خالد اخلالد اجنزت اعمالها 
على اكمل وجه وستكون بداية اللجنة من 

مسبقة او ترتيبات لالطاحة ببعض االعضاء 
وظه����ر واضحا انه ال يوجد مس����مى عضو 

منتخب وآخر معني.
واضافت ان هذا املجلس سيكون من اهم 

املجلس ومنذ ذلك الوقت حصل العديد من 
احلرائق التي س����ببت تلوثا بيئيا، ما يدل 

على ضعف الرقابة.
وأشار العنزي الى ان العناية اإللهية قد 
حمت رواد السكراب وانتهت الفاجعة دون 
أي خسائر بش����رية تذكر، مضيفا ان موقع 
السكراب يفتقد الى اشتراطات السالمة محمال 
هيئة الصناعة هذا اخللل والتقصير، داعيا 
اجلهاز التنفيذي الى عدم اهمال تلك املواضيع، 

كما ان أرواح املواطنني غالية علينا.
ودعا العنزي املسؤولني بالبلدية لضرورة 
االهتمام وتشجيع املوظفني مبنح احلوافز 

حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه.
وردا على س����ؤال عم����ا اذا كانت نتيجة 
رئاسة اللجنة محس����ومة، قال ان النتيجة 
لم تكن محس����ومة وانتهت الى االنتخابات 

في جو دميوقراطي.
وحول حصول األعضاء املنتخبني على 
أغلب املناصب فقد أشار الى ان عملية التوزيع 
متت من خالل االتف����اق والتزكية بطريقة 

أخوية.
وأشاد بكفاءة اخوانه االعضاء املنتخبني 
اال ان االعضاء املعينني ايضا يعتبرون من 
أهل الكفاءة ولكن االعض����اء املنتخبني هم 
األقرب الى الشعب ويحملون همومه كما انهم 

وصلوا الى كرسي املجلس من قبله.
وحول أعمال اللجنة وآلياتها أكد انه مت 
االتفاق على آلية واضحة وسلسلة من خالل 
تطوير ما انته����ى اليه اآلخرون، خاصة ان 
املشاريع التنموية حتظى باالهتمام اضافة 
الى التجميل ومعاجل����ة االزدحام املروري 
واالس����تمالك وحتويل بع����ض املناطق الى 
القطاع  اس����تثماري وجتاري، وعن دع����م 
اخلاص، اكد على اشراك القطاع اخلاص في 
عملية االستمالك حتى يساهم في حل املشكلة 
االسكانية وتطوير البنية التحتية بالكويت، 
باالضافة الى تطوير الس����احل االجتماعي 

.»B.O.T« �وتفعيل نظام ال
واكد العنزي ان املجلس يعمل على التعاون 
مع اجلهاز التنفيذي في ظل وجود حكومة 
ورئيس اصالحي مما يس����اعد على تطوير 

العمل.
ومن جهته����ا قالت مقررة اللجنة الفنية 
اشواق املضف ان اختيار مقررة في اللجنة 
الفنية يعني بشكل قاطع انه ال توجد اتفاقات 

نهاية من توصل اليه السابقون.
من جانبه ذكر مق����رر اللجنة القانونية 
واملالية مانع العجمي ان اولويات االعضاء 
س����تكون في كل ما يخدم املصلحة العامة 
ويدخل ضمنها التطوير واالرتقاء باملجلس 
البلدي بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة.

وشدد على االبتعاد عن تصنيف االعضاء 
الى منتخبني ومعينني ملا له من نتائج سلبية 
على عمل املجلس، مؤكدا ان اجلميع يضعون 
مصلح����ة البلد نصب اعينهم، وانهم جاءوا 

ألجل التنمية والتطوير.
واكد رئيس جلنة البيئ����ة د.عبدالكرمي 
الس����ليم على ان يعمل االعضاء على اثراء 
املواضيع التي تهم البيئة واالهتمام بالصحة 
العام����ة لالفراد ووضع اخلط����ط واآلليات 
املناسبة التي من ش����أنها احلد من التلوث 
البيئي باالضافة الى وضع اس����تراتيجيات 
مدروسة على املدى البعيد واخلاصة بانتاج 
الطاق����ة النظيفة والبديل����ة واعادة تدوير 

النفايات واملخلفات الصناعية.
وقال رئيس جلنة حولي محمد الهدية انه 
كان يتطلع مسبقا لرئاسة اللجنة وقد اسفر 
االجتماع عن تزكيته رئيسا للجنة موضحا 

انه سيكون عند حسن ظن اجلميع.
واض����اف ان محافظة حولي حتتاج الى 
الكثير من اجلهد خصوصا تطوير ش����ارع 
سالم املبارك ومشيرا الى ما قامت به م.فاطمة 
الصباح بجهد كبير نشكرها عليه في تطوير 
هذا املشروع اضافة الى تثمني بيوت السكن 
اخلاص في الساملية وتطوير اخلدمات في 
احملافظة بش����كل عام، واوضح ان االعتماد 
على القطاع اخلاص مهم جدا خالل الفترة 
القادمة وانا من اشد املشجعني له النه ميثل 
عصب االقتصاد في الكويت وتشجيعه يحد 

من هجرة رؤوس االموال للخارج.
واكد ان محافظة حولي حتتاج الى جهود 
خاصة النها تقع بها منطقة الس����املية التي 
تعتب����ر العاصمة التجاري����ة للبالد ويجب 
ان تظهر بالص����ورة اجلمالية التي تعكس 

حضارة البلد.
وطالب وزير البلدية باستثناء من جتاوز 
20 سنة في اخلدمة وذوي االحتياجات اخلاصة 
في البلدية من تطبيق نظام البصمة، وذلك 
ملساواتهم بنظرائهم في وزارة االشغال العامة 

النه وزير للوزارتني.

املجالس البلدية في تاريخ الكويت لوجود 
8 مهندس����ني فيه كما ان هناك التزاما كامال 
من جميع االعضاء امام القيادة السياس����ية 

لتحقيق التنمية املطلوبة.

اش����اد نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع بالقرار الذي اتخذه وزير 
االشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل 
صفر بشأن إزالة سكراب السيارات بأمغرة 

وحتويله الى حديقة عامة.
واضاف انه بقيام د.صفر بهذه اخلطوة 
يك����ون قد انهى اجل����دل احلاصل ورفع 
املعاناة عن املواطنني من قاطني مدينة 
العبداهلل املالصقة لهذا السكراب  سعد 
حيث ال يفصل بينهم سوى شارع رئيسي 
فقط، موضحا ان االهالي عانوا من وجود 
العمالة السائبة والنفايات السامة وكذلك 
احليوانات الضالة املنتشرة وذلك كله شكل 

خطرا على صحتهم وصحة ابنائهم.

وبني ان ال����كل يعلم ان ق����رار ازالة 
السكراب صدر منذ عام 2004 ومت توفير 
ارض بديلة له على طريق الساملي ومت 
توزيع االنذارات منذ فترة على اصحاب 
احملالت إلزالتها لكن القرار مت وقفه ألسباب 
ال نعلم بها وهذا كله سبب إحباطا لدى 
قاطني هذه املنطقة الذين تراكمت املشاكل 
عليهم وشكلت هاجسا لهم مشيرا الى ان 
وجود حديقة عامة ومكان ترفيهي بديل 
سيساهم في حتويل املنطقة الى منطقة 
منوذجية ترفع من مكانتها خاصة وهي 
حتمل اسم سمو االمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل - رحمه اهلل - والذي له مكانة 

في جميع قلوب الكويتيني.

الشايع يشيد بقرار وزير البلدية 
نقل سكراب السيارات بأمغرة

فرز الديحاني ومانع العجمي ومهلهل اخلالد عبداهلل العنزي ومحمد املفرج خالل اختيار الرؤساء واملقررين

 د. فاضل صفر خالل جولة في بلدية الفروانيةد. بدر الشريعان ود. فاضل صفر يبحثان إيجاد آلية مشتركة بني الوزارتني

)سعود سالم( م. منى بورسلي وم. جنان بوشهري وم. موسى الصراف

أصدر مدير عام البلدية د.احمد الصبيح قرارا بنقل محمد 
املوس����وي من وظيفة مدير ادارة العالقات العامة الى وظيفة 
مدير ادارة مكتب مدير عام البلدية. كما صدر قرار بنقل خلف 
املطيري م����ن وظيفة مدير ادارة مكتب مدير عام البلدية الى 

مدير ادارة التطوير االداري والتدريب.

الموسوي مديرًا لمكتب الصبيح
والمطيري للتطوير والتدريب نفذت بلدية األحمدي حملة واسعة النطاق 

الزالة االعالنات املخالفة في منطقة الصباحية 
باالضافة الى القيام بجولة تفتيشية على 
طريق الوفرة التي قامت بها مراقبة النظافة 

العامة.
وفي هذا السياق، اوضح مدير فرع بلدية 
محافظة األحمدي م.فه����د الفهد ان مراقبة 

النظافة العامة  ش����نت حملتني مختلفتني 
على منطقة الصباحية وطريق الوفرة متت 

حتت اشراف جواد الهاشم.
وبدوره اوضح الهاشم أنه قد متت ازالة 24 
اعالنا انتخابيا، و18 اعالنا جتاريا، و16 اعالن 
افراح، بذلك يكون مجموع االعالنات املزالة 

58 اعالنا وذلك في منطقة الصباحية.

إزالة 58 إعالنًا في الصباحية

توصيات اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي 
الختيار رئيس ومقرر كل لجنة كما هو مبين بالجدول

المقررالرئيساللجنةم
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