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اعداد: بداح العنزي

تبحث اللجنة القانونية واملالي���ة في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها األربعاء ميزانية البلدية للسنة املالية 2009/2008.

ويتضمن جدول االعمال التالي: ميزانية البلدية للسنة املالية 
2009/2008، تعاون اجلهات احلكومية بشأن حتصيل مستحقات 
الدولة من املس���تفيدين بخدمات الكهرباء واملاء، طلب الشركة 
الكويتية املتحدة لالعالنات والنشر والتوزيع اخلاص بتعديل 
بند اعالنات اعمدة االنارة في الئحة االعالنات، طلب مؤسس���ة 

بيت الدعاية واالعالن ترخيص اعالن اس���تثماري متمثل بجهاز 
»PROjCTOR«، طلب مجموعة كاظمة الدولية للدعاية واالعالن 
والنشر والتوزيع ترخيص اعالنات على شاشات عرض بالزما، 
طلب شركة برودوكش ارت للتجارة العامة واملقاوالت ترخيص 
وسيلة اعالنات، التقرير االحصائي العمال بلدية الكويت للسنة 
املالية 2009/2008 حسب القانون 2005/5 بشأن بلدية الكويت، 

احلساب اخلتامي لبلدية الكويت للسنة املالية 2009/2008.

»قانونية البلدي« تبحث ميزانية 2009/2008

جانب من املشاركني في البرنامج التريبي

احمد البغيليم. أشواق املضف م. عبداهلل العنزي

العنزي: لم نتلق أي مشاريع كبرى من البلدية
أكد رئيس اللجنة الفنية في املجل���س البلدي م.عبداهلل فهاد 
العنزي ان اللجنة لم تتلق اي معامالت تتعلق مبشاريع كبرى من 
جهاز البلدية للدراسة حتى اآلن، اال اعداد دراسة تتعلق بتطوير 
الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق والقاهرة. وقال عقب اجتماع 
تنس���يقي للجنة الفنية بحضور مقرر اللجنة م.اش���واق املضف 
والفريق الفني ان اللجنة عقدت اجتماعا تنسيقيا لبحث ما سيتم 
مناقش���ته خالل اجتماع اللجنة االول اخلميس املقبل، وان الهدف 
من هذا االجتماع هو عدم تراكم املعامالت واالنتهاء منها أوال بأول 

ومن ثم عرضها على اجللسة االولى للمجلس البلدي.
واضاف ان سياسة اللجنة الفنية خالل الفترة املقبلة ستقوم 

على عدم املجاملة أو احملاباة في دراسة املشاريع.

قراءة في مشروع مجالس بلديات المحافظات هناك غرض من اي تشريع واهداف 
يراد الشارع حتقيقها من ورائه، وهكذا 
يكون في كل تشريع او قانون يتم سنه 
من املؤسسة التشريعية املنوطة بذلك، 
البلديات واملجلس  بالنظر الى قانون 
البلدي احلالي واملع���روف بقانون 5 
لسنة 2005 جند ان املذكرة االيضاحية 
له اوضحت انه جاء لتالفي املشكالت 
والصعوبات التي جنم���ت عن العمل 
بقانون البلدية القدمي 15 لس���نة 1972 
ومراعاة التطوير االجتماعي واالقتصادي 
والتوسع العمراني ووضع اساس لبناء 
جديد في ادارة الشؤون البلدية يتالءم 
مع ظروف املجتمع ومن اجل ذلك اعد 
القانون املذكرة ملعاجلة االمور السابقة 
مبا يتفق مع التطورات التي استحدثت 
منذ صدور القانون احلال���ي سنة 1972 
ويس���دد النقص والقص������ور اللذين 
كش���ف عنهما التطبيق العملي من���ذ 

ه��ذا التاري��خ.. 
وقبل ان تعطى الفرصة الكافية في 

التطبيق للقانون 5 لسنة 2005 اذ لم 
ميض على سريانه سوى اربع سنوات 
فقط ال غير فاجأنا بعض اعضاء مجلس 
األمة باملشروع مستندين في اصداره 
الى نفس االسباب التي دعتهم قبال الى 
اصدارهم قانون البلدية احلالي والسالف 
االشارة اليها وهذا عبث تشريعي يجب 
أال يكون من مؤسسة تشريعية لها كل 
االحترام هي مجلس األمة وبخصوص 
مرفق هام وحيوي مرتبط ارتباطا لصيقا 
بحياة املواطن وبنشاطاته العامة هو 
مرفق البلدية، وسنحاول في السطور 

القادمة ايضاح ذلك:
1� املدة التي جرى فيها سريان قانون 
البلدية احلالي 5 لس���نة 2005 والتي 
لم تتعد السنوات االربع بعد تعد غير 
كافية بأي حال من االحوال للقول بالفائد 
واستبداله بالقانون املقترح السيما ان 
القانون احلالي للبلدية جاء بفكرة جديدة 
جدا وهي فكرة الدور واالختصاصات لكل 
منهما فأعطى لألول التشريع والرقابة 

الق���رارات  واص���دار 
وللثاني تنفيذ القرارات 
اللوائ���ح  وتطبي���ق 
والنظم املقرة من قبل 
املجلس، وكان االجدى 
بدال م���ن االقتراح هو 
تعديله مبا يحقق فكرة 
الكامل والتام  الفصل 
البلدية  بني جناح���ي 
واجلهاز  )املجل���س، 
التنفيذي( مع اعطاء 
ادوات رقابية للمجلس 
يقوم من خاللها بدوره 
الرقابي املنوط به من 

قب���ل القانون ولذا كان يفترض اعطاء 
قانون البلدي���ة احلالي الفترة الكافية 
في التطبيق مع اجراء التعديالت عليه 

كلما دعت احلاجة ثم 
يتم التقييم الكامل له 
في ضوء ذلك وهذا هو 
منطق االمور، والقول 
بغير ذلك عبث ال مبرر 

له.
2� املشروع املقترح 
وبشكله املقدم لم يحمل 
في طياته ما من شأنه 
ان يؤدي الى طفرة في 
مجال العمل البلدي ولم 
يضع يده على مكامن 
اخللل ومن ثم اصالحها 
بل جاء بفكرة هالمية 
عامة بأن استبدال املجلس البلدي بستة 
مجالس بلدية ف���ي كل محافظة وكأن 
املشكلة انحصرت في وجود مجلس بلدي 

واحد مع العلم ان اختصاص املجلس 
البلدي ينحصر في النظر في املسائل 
العامة الداخلة في اختصاص البلدية 
القرارات وهذا ليس مبشكلة  واصدار 
على االط���الق ولم يكن املجلس مقعدا 
ف���ي ذلك، واذا كان هذا هو النهج فإننا 
بدورنا نقترح ان يكون هناك مجلس 
امة بكل محافظة حتى يلبي االحتياجات 

املتزايدة بكل محافظة.
3� املش���روع املقترح ل���م يبني لنا 
ماذا سيكون الوضع بالنسبة للجهاز 
التنفيذي للبلدية والى اي جهة يتبع 
ومن سيتولى اداراته وما سلطة املجلس 
املقترحة عليه اضافة الى انه جاء بوضع 
غريب وشاذ وهو انه جعل على فوق 
راس املجلس املنتخب رئيسا معينا من 
قبل السلطة التنفيذية وهو احملافظ كما 
ألغى االستغاللية التي كانت للبلدية على 
مدار تاريخه كله ولم يسلبها اياها اي 
من القوانني املختلفة التي نظمتها بأن 
جعل تبعية املجلس واالدارات البلدية 

اي ما يسمى باملجلس األعلى للمحافظات 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهناك 
مساوئ عديدة وعالمات استفهام كثيرة 
جاء بها املشروع املقترح يكثر احلديث 
بشأنها لكننا في النهاية نشير الى ان 

املجتمع بحالته الراهنة.
وما يس���وده من ثقاف���ات ونعرات 
طائفية وتخندق���ات قبلية وانتماءات 
تتمحور حول الطائفة والقبيلة ال حول 
الوطن ومصاحله العليا غير مهيأ ملثل 
هذا الطرح الذي جاء به املشروع املقترح 
م���ن وجود مجلس بلدي بكل محافظة 
االغلبية في���ه للمنتخبني مما يكرس 
فكرة التكتالت والتكتالت املقابلة داخل 
املجلس نفسه لصالح الفئة املنتمي لها 
اعضاء املجلس دون النظر الى الصالح 

العام.
ويجب أال ندفن رؤوسنا في التراب 
محاولني نفي ذل���ك فهذا واقع مريض 
نحياه ونحاول تغييره بكل الوسائل 

املمكنة ولكننا مازال الطريق طويال.

إيجاد نظام إليقاف الهدر المائي وإرفاقه بالئحة النظافةافتتاح البرنامج التدريبي »فن إدارة الوقت« في البلدية
يترأس وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر صباح اليوم 
االجتماع التنس���يقي لقيادات البلدية حيث 
سيبحث وضع نظام لوقف الهدر املائي في 
الشوارع وارفاقه في الئحة النظافة، ويتضمن 

جدول االعم���ال املواضيع التالية: س���رعة 
الرد على اس���ئلة االعضاء، مشروع ارشفة 
البلدية االلكتروني، مش���روع تطبيق نظام 
البصمة، »اصدار التراخيص عن طريق الدور 
االستشارية«، جتديد التراخيص »الصحية 

واالعالنات واشغاالت الطرق من خالل احلكومة 
مول وعبر شبكة االنترنت«، موضوع مختبر 
البلدية، املواقع اجلديدة حلجز مضبوطات 
البلدي���ة، الرب���ط اآللي ب���ني ادارة االغذية 

املستوردة ووزارة الصحة واجلمارك.

البغيلي لإلسراع بتنفيذ مواقف سيارات مستشفى الفروانية
دع���ا عضو املجلس البل���دي ورئيس جلنة 
الفروانية احمد البغيلي املسؤولني عن مشاريع 
تنفيذ املواقف متعددة االدوار في مستش���فيات 
وزارة الصحة لالستعجال وانهاء مشروع املواقف 
في مستشفى الفروانية والذي طال انتظاره وساهم 
في تعطيل عمل املراجعني واملوظفني باالضافة 
الى التسبب في االزدحامات املرورية لقلة املواقف 
في محيط املستشفى، حيث ادت هذه االزدحامات 
الى تأخر املرضى ع���ن مواعيدهم في العيادات 
باالضافة ال���ى تأثيرها على االطباء واملمرضني 

وعلى الكادر العامل في هذا املرفق املهم بحيث 
يستغرق دخولهم الى مكاتبهم أكثر من نصف 
ساعة، مش���يرا الى ان املواقف اجلديدة تتسع 
الكثر من 1070 مركبة وستساهم في انسيابية 
احلركة املرورية في املستشفى وانهاء تلك املشكلة 

املزمنة.
واختتم بأن املشروع بدأ العمل فيه منذ شهر 
اغس���طس من العام املاضي داعيا الى ضرورة 
االنتهاء منه بأس���رع وقت ممكن ليكون مدخال 

ملشاريع حيوية اخرى في احملافظة.

افتتح مدير ادارة التطوير والتدريب 
البلدية خلف املطي���ري البرنامج  في 
التدريب���ي »ف���ن إدارة الوقت« والذي 
يعقد خالل الفترة من 11 الى 15 اكتوبر 
اجلاري بقاعة امل���ورد مبعهد االبحاث 
العلمية، وذلك بالتعاون مع شركة االمناء 
لالستشارات االدارية والتدريب. وقال 
املطيري ان البرنامج يهدف الى االستفادة 
من الوقت وتزويد املشاركني باملهارات 
واملعرفة وتطوير العمل وتنظيم ادارة 
الوقت مبا يحقق االس���تفادة الفعلية 
للمش���اركني م���ن مختل���ف قطاعات 
وادارات البلدي���ة. واضاف: ان االدارة 
العليا بالبلدية حت���رص على تفعيل 
البرامج التدريبية للمشاركني من مختلف 
مستوياتهم الوظيفية بالبلدية واكسابهم 
ومدهم باخلبرات مبا يحقق تطوير العمل 
في املج���االت البلدية وصوال لتحقيق 
الهدف الذي يرقى لتطوير العمل واالداء 

مبختلف االدارات ببلدية الكويت.

بقلم: شايع الشايع


