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يعتذر عض���و املجلس 20
البلدي جسار اجلسار عن 
عدم استقبال رواد ديوانه 
وذلك لسفره خارج البالد 
على ان يعاود استقبالهم 
خ���الل ش���هر رمض���ان 

املبارك.

الجسار يعتذر لرواده

أكد ضرورة أن يصدر فيها قرار موافقة من المجلس البلدي

صفر: إنذار شركات االتصاالت وإزالة أبراجها غير المرخصة من المناطق السكنية
العازمي: منع العزاب من »السكن الخاص« وإقرار المدن العمالية أبرز المطروح على المجلس

للبلدي���ة وانهم جميع���ا اخوان 
ويعملون لصالح الوطن بقيادة 
صاحب السمو االمير، رافضا في 
الوقت ذاته م���ا يدور في بعض 
االوساط من تصنيف األعضاء على 

أنهم معينون او منتخبون.
وحول االقتراح املتعلق بزيادة 
الوحدات السكنية من 10 آالف الى 

يجدد له او يعني شخصا آخر خلفا 
له على ان يتم ذلك خالل اكتوبر 
املقبل، وان هذا األمر قيد البحث 
والدراسة، مؤكدا ان هذا املنصب 
يحتاج الى شخص قادر على حتمل 
املسؤولية ويؤدي االعمال املنوطة 
به على قدر من احلكمة واحلنكة 
السليم، واضاف ان  والتخطيط 
املشاورات مازالت قائمة للبت في 
هذا األمر مبشاركة الوزير صفر 

واألعضاء في املجلس البلدي.
وب���ني ان االقتراح الذي قدمه 
بشأن إعفاء من البصمة ملوظفي 
البلدية ملن عمل مدة العش���رين 
سنة او ذوي االحتياجات اخلاصة 
أسوة مبا هو معمول به في وزارة 
العامة جاء تقديرا لهم  األشغال 
على اخلدمات التي قدموها للدولة، 
متمنيا ان يعمم هذا االقتراح على 

جميع الوزارات.

30 ألف وحدة، اوضح العازمي انه 
»من حق املواطنني امتالك منازل 
خاصة بهم، خصوصا اننا نعيش 
في بلد غني وميتلك من اخليرات 
الكثير ولديه مساحات شاسعة من 
االراضي«، واكد ان هذه املسألة 
س���تكون ضمن جدول أولويات 

أعمال املجلس.
ابرز  ال���ى  العازمي  وأش���ار 
املواضيع التي ستطرح في املجلس 
خالل املرحل���ة املقبلة ومعاجلة 
العزاب وإق���رار املدن  مش���كلة 
العمالية وإجناز املسائل املتأخرة 
في املجلس السابق، وكل ما هو 
مهم على صعيد الوطن واملواطن 
وأي موضوع يكون املجلس البلدي 

عنصرا فعاال إلقراره.
وردا على سؤال بشأن تعيني 
االمني العام للمجلس البلدي أوضح 
ان امني عام املجلس البلدي اما ان 

انن���ي مؤمن ول���دي قناعة بأن 
القانون فيه بعض اجلوانب التي 

حتتاج الى مراجعة.
من جانبه، قال رئيس املجلس 
البلدي زيد العازمي ان مضمون 
هذه الدعوة هو التأكيد على روح 
احملبة والود واأللفة بني اعضاء 
املجلس البلدي واجلهاز التنفيذي 

املخالف. وأوض���ح ان التحقيق 
مازال جاريا بش���أن ال� 500 الف 
دينار التي صرفت كمخصصات 
النتخابات مجلسي البلدي واألمة 

وانه يتابعها بشكل يومي.
وفي حالة االنتهاء من التحقيق 

سيتم االعالن عن النتائج.
وذكر ان ه���ذا اللقاء األخوي 
خارج اروق���ة العمل فتحت فيه 
القلوب، ومن الطبيعي االختالف 
ف���ي اآلراء اال انه ال يوجد خالف 
بني االعض���اء، الفتا الى ان ابناء 
البلد جبلوا على العمل من اجل 

مصلحة الدولة وتنميتها.
وبخص���وص تطبي���ق نظام 
البصمة على موظفي البلدية قال: 
»لكل حادث حديث«، موضحا انه 

مير مبرحلة التجربة حاليا.
وعن املطالبات بتعديل قانون 
البلدي���ة احلالي )2005/5(، قال: 

بداح العنزي
أك���د وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر عدم السماح بإقامة 
أبراج اتصاالت غير مرخصة او 
صادر في شأنها قرار من املجلس 

البلدي.
وق���ال د.صفر خ���الل حفل 
العشاء الذي أقامه رئيس املجلس 
البلدي زيد العازمي مساء امس 
االول بحضور االعضاء وقياديي 
البلدي���ة انه أعط���ى أوامره الى 
بلدي���ات افرع احملافظ���ات ملنع 
تواجد تلك االبراج، مش���يرا الى 
ان هناك ضوابط واش���تراطات 
ورسوما يجب ان تدفع، مشيرا 
الى ان ديوان احملاسبة قد سجل 
بعض املالحظ���ات على البلدية 
بهذا اخلصوص، وأن اي شركة ال 
تلتزم سيتم إنذارها وإزالة البرج 

زيد العازمي وم. محمد مروي الهدية وجاسم الرندي خالل احلفل

مهلهل اخلالد وم. أشواق املضف ويوسف الصقعبي والزميل بداح العنزي وعبداحملسن أبا اخليل

م. منى بورسلي وم. أشواق املضف تتبادالن التحية

جهود مشكورة لـ »الشامري«
بذل االمني العام للشؤون املالية في املجلس البلدي 
محسن الشامري جهودا كبيرة في عملية الترتيب وتنظيم 
حفل العشاء وقد كان محل شكر من كل االعضاء الذين 

شاركوا في حفل العشاء.

م.عبداهلل العنزي

العنزي: معالجة الخلل في عمل »الفنية« واستكمال المشاريع
عقد رئيس اللجن���ة الفنية م.عبداهلل العنزي 
ومقررة اللجنة م.أشواق املضف اجتماعا تنسيقيا 

مع الفريق الفني للجنة أمس.
وقال العنزي ان االجتماع يهدف الى االطالع على 
املشاريع السابقة ومحاضر االجتماعات التي متت، 
مشيدا في هذا اخلصوص بجهود كل من رئيسي 
اللجنة السابقني م.عادل اخلرافي وم.ماجد املطيري 

اللذين بذال جهودا كبيرة في اللجنة.
وأضاف أن���ه مت االطالع عل���ى جتربة اللجنة 
واللوائ���ح التي مت اقرارها م���ع بيان أوجه اخللل 
والنقص التي تعاني منه اللجنة سواء في اجلانب 

اإلداري او الفني متهيدا ملعاجلتها.
وأشار الى ان نقص العنصر البشري سواء كان 

في العنصر التنفيذي أو املجلس البلدي هو السبب 
في تأخر الردود على اسئلة األعضاء. واضاف أنه مت 
االطالع على الدورة املستندية للمعامالت اخلاصة 
للجنة حيث لم يكن هناك اي مشروع متعطل خاصة 

ان هناك معامالت أحيلت للدراسة.
واشار الى ان وزير الدولة لشؤون البلدية أبلغهم 
بانه سيتم ارس���ال العديد من املشاريع اجلديدة 
الى املجلس لبحثها في اللجنة الفنية خالل دورة 
االنعقاد املقبل. وحتدث العنزي عن ان أهم املشاريع 
التي سيتم النظر فيها واستكمالها خالل املرحلة 
املقبلة )مدينة احلرير � جسر الشيخ جابر األحمد 
� مدينة صب���اح األحمد � عريفجان � نظام الفرز � 

نسب البناء في السكن اخلاص(.

فتح البسطات بعد شهرين وفق شروط

الجسار: حل مشكلة أصحاب البسطات بشبرة الخضار
اكد عضو املجلس البلدي جسار اجلسار ان 
هناك تعاونا مثمرا بني املجلس واجلهاز التنفيذي، 
مشيرا الى ان معاناة اصحاب بسطات اخلضار 
الذين مت سحب بسطاتهم منهم ملخالفتهم بعض 
قوانني البلدية مت حلها بعد اجتماع مت امس بني 
عدد م���ن االعضاء ومدير ع���ام البلدية م.احمد 

الصبيح.
وقال اجلسار انه ومبشاركة االعضاء احمد 
الديحاني  املعوش���رجي، ومهلهل اخلالد وفرز 
قاموا امس مبقابلة مدير عام البلدية وعرضوا 
عليه معاناة اصحاب البسطات، مشيدا بتجاوب 
الصبيح معهم حلل تلك املعاناة عن طريق إلزام 
اصحاب البسطات بكتابة تعهد خطي بالتزامهم 
بالقوانني وباالخص التزامهم باملادة 14 من قانون 

البلدية اخلاص باخلضار.
وبني اجلسار ان م.الصبيح حدد مدة شهرين الصحاب البسطات 

النهاء التعهد واعادة فتح تلك البس���طات مرة 
اخرى وذلك بناء على شروط وقوانني.

وقال ان هناك شروطا اخرى وضعها م.الصبيح 
مهمة في انهاء هذه املعاناة منها عدم تأجير املالك 
بس���طته بالباطن الى شخص آخر، مشيرا الى 
ان هذا األمر سيعيد املشكلة مرة اخرى وسيتم 

سحب البسطة.
ومن جانبه اثنى عضو املجلس البلدي مهلهل 
اخلالد على تفهم مدير عام البلدية م.احمد الصبيح 
لظروف املواطنني الكويتيني بشأن مشاكل بسطات 
اخلضار الن عدم حلها يؤدي الى ارتفاع اسعار 
اخلضار والفواكه، خاصة ونحن مقبلون على 

شهر رمضان املبارك.
وبني اخلالد انه ب���ات واضحا تفاهم اجلهاز 
التنفيذي م���ع احتياجات ومطالب املجل���س البلدي الذي ميثل 

احتياجات الشعب الكويتي.

جسار اجلسار

)سعود سالم(د.فاضل صفر وزيد العازمي يتوسطان عددا من األعضاء


