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اعداد: بداح العنزي

ق����دم مدي�ر املكت����ب الفني لرئيس 
املجلس نايف ش���رار اقتراحًا باملوظف 

املثالي.
وأوض���ح أن االقت���راح يه���دف الى 
حتفيز املوظفني وخلق روح تنافس���ية 
لرفع مستوى األداء بني موظفي املجلس 

البلدي.

اقتراح الموظف المثالي في »البلدي«

)محمد ماهر(زيد العازمي خالل ترؤسه اجللسة 

جانب من األعضاء في اجللسة

»البلدي«: تخصيص موقع إلقامة مسجد
ومركز إسالمي لولي العهد في »الصدّيق«

اعتمد املجلس البلدي خالل جلسته العادية التي عقدت برئاسة زيد العازمي تخصيص موقع إلقامة مسجد ومركز 

اسالمي لسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بضاحية الصديق بجنوب السرة مبساحة 10 آالف متر مربع.

وكان املجلس قد شهد بداية عمله اشادة من قبل الرئيس بخصوص موافقة جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة 

بتأجيل ازالة االسوار الزراعية ملدة شهرين ينتهي مارس املقبل وذلك بناء على طلب املجلس حلني القيام بتعديل 

الئحة الزراعة، كما مت املوافقة على اقتراح د.فاضل صفر بش�أن انشاء نفق للمش�اة في شارع فهد السالم يكون بني 

مكتب بريد العاصمة ومبنى مواقف السيارات متعددة األدوار، كما متت املوافقة جلهاز األمن الوطني على تخصيص 

موقع مبساحة 5 آالف متر مربع غرب مشرف، كذلك أقر املجلس الترخيص إلنشاء مركز العبدلي الصحي.

وشهدت اجللسة قبل نهايتها مداخلة من العضو عبداهلل العنزي الذي أكد على الوحدة الوطنية وعدم شق الصف 

واحلرص على التنمية خاصة في ظل الوضع املالي الذي شهدته البالد خالل األيام املاضية ومطالبته ببيان من املجلس 

البلدي يؤكد على الوحدة الوطنية. وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

رئيس المجلس أشاد بقرار لجنة اإلزاالت تأجيل إزالة األسوار الزراعية في السكن الخاص

العنزي: ضرورة صدور بيان من »البلدي« يؤكد على الوحدة الوطنية وعدم شق الصف 
5 آالف متر مربع غرب مش�رف لمقر جهاز األمن الوطني مع توفير مواقف س�يارات

استحداث مخرج لدّوار الجوازات

مخرج من المسيلة على طريق الفحيحيل

مخرج من العمرية والرابية

قدم عضو املجلس البلدي محمد الهدية اقتراح باستحداث 
مخرج لدوار اجلوازات.

وقال الهدية في اقتراحه: نتقدم اليكم باقتراح لعمل مخرج 
فرعي من شارع املغيرة بن شعبة قبل دوار اجلوازات لالجتاه 
الى شارع عبدالكرمي اخلطابي من دون الدخول لدوار اجلوازات 
وذلك لتخفيف الضغط على دوار اجلوازات وتيسير األمر 

على من يريد ان يتجه لشارع عبدالكرمي اخلطابي.

افتتح نائ���ب رئيس املجلس 
الش���ايع اجللسة  البلدي شايع 

الساعة 10 صباحا.
األمني الع���ام: التصويت على 
البلدي 2009/3  محضر املجلس 
برفض قرار بشأن السماح بنقل 
موقع مح���ول كهرباء في منطقة 

سلوى.
محمد الهدية: إذا كان الرفض 
إليجاد موق���ع بديل فإننا نطلب 

توفير موقع بأسرع وقت.
العام: س���ؤال العضو  األمني 
محمد املفرج بشأن تقرير ديوان 

احملاسبة.
محمد املفرج: ارجو الرد على 

االسئلة دون تأخير.
مانع العجمي: ارجو الرد على 

االسئلة دون تأخير.
الهدية: جميع االسئلة  محمد 
تخضع مل���دة قانونية بالرد وال 
يوجد سؤال منذ بداية عمل املجلس 
لم يصل الرد، هل كل األسئلة لم 

ترق الى املستوى؟

البد ان يشمل جميع اجلهات، حيث 
نثمن اس���تجابة جلنة  االزاالت 
لطلب املجلس وهو تعاون مثمر 

خلدمة املواطن.
مانع العجمي: األولى كان يصل 
الرد م���ن اجلهاز التنفيذي ولكن 
جلنة االزاالت قامت بالدور حيث 
خاطبت املجل���س باملوافقة على 
الطلب والبد من قيام اجلهاز بتقدمي 

تقرير الى املجلس.
غسان الثاقب: االقتراح لم يصل 
من املجلس وعن���د وصوله يتم 

بحث املوضوع.
شايع الشايع: نحن مخالفون 
لوجود كشك خارج مبنى املجلس 

البلدي.
غسان الثاقب: سيتم التنسيق 
بخصوص االكشاك املوجودة خارج 

مبنى املجلس البلدي.
األمني العام: استقالة العضو 
احمد املعوش���رجي م���ن اللجنة 

القانونية واملالية.
مانع العجمي: اقترح ان يكون 

غس���ان الثاق���ب: لدينا جلنة 
خاص���ة للردود وقد مت الرد على 
80 س���ؤاال اضاف���ة ال���ى وجود 
ردود حتتاج الى مشاركة جهات 

اخرى.
األمني الع���ام: اقتراح العضو 
السابق د.فاضل صفر بشأن نفق 
للمشاة في شارع فهد السالم داخل 

املدينة.
يوافق املجل���س على الطلب 
ب���ني مكتب  النفق  بحيث يق���ع 
العاصمة الرئيسي للبريد ومبنى 
مواقف سيارات متعددة االدوار 

حتت االرض.
األمني العام: كتاب رئيس جلنة 
ازالة التعديات محمد البدر بشأن 
تأجيل العمل بإزالة 61 قس���يمة 
زراعية ملدة شهرين حتى نهاية 

مارس.
العازمي: باسمي وباسم  زيد 
االعضاء نشكر استجابة رئيس 

جلنة االزاالت لطلب املجلس.
عبداهلل العنزي: هذا التعاون 

البديل عن العضو احمد املعوشرجي 
االخت اشواق املضف.

عبدالكرمي السليم: اطلب تأجيل 
املوض���وع حلني حضور العضو 
احمد املعوشرجي لالستماع الى 
رأيه. األمني الع���ام: ورقة العمل 
املقدمة من العضو جنان بوشهري 
في مؤمتر العمل البلدي حول تأثير 

النفايات االلكترونية.
االمني الع���ام: اجتماع اللجنة 
القانونية واملالية من مش���روع 
املالية  البلدية للس���نة  ميزانية 

.2011/2010
مانع العجم���ي: لم يصلنا رد 
بشأن االستفسارات حول امليزانية 
وهذا االمر لي���س غريبا عليكم، 

خاصة فيما يتعلق باملكافآت.
حزام طامي: االس���بوع املقبل 
يتم ارس���ال الردود الى املجلس 

ملناقشتها.
االمني العام: اقتراح زيد العازمي 
بشأن عمل مدخل ومخرج مع دوار 
طريق امللك عبدالعزيز آل سعود 

 ملنطق���ة فهد االحم���د القطعتني
1 و3.

يوافق املجل���س على رفض 
االقتراح.

العام: محضر اجتماع  االمني 
جلنة حول���ي � الكتاب املقدم من 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
اعادة عرض موضوع تخصيص 
الشهداء  موقع مس���جد مبنطقة 

قطعة 1.
يوافق املجلس على الطلب.

موقع في الصديق

الع���ام: طل���ب وزارة  االمني 
االوقاف والش���ؤون االس���المية 
تخصيص موقع إلقامة مس���جد 
ومركز اسالمي لسمو ولي العهد 
لضاحية الصديق مبنطقة جنوب 

السرة.
يوافق على التوصية التالية:

املوافقة على الطلب املقدم من 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
تخصيص موقع إلقامة مس���جد 
ومركز اسالمي لسمو ولي العهد 
 1 الشيخ نواف األحمد بالقطعة 
بضاحية الصديق بجنوب السرة 

وذلك وفق اآلتي:
مساحة املوقع 10000م2 ويترك 
جزء من املوقع كمواقف سيارات أو 
ساحة جتميلية للموقع، وال يتم 
البن���اء عليها لقربها من خطوط 

الضغط العالي.
يتم تعديل موقع مركز الشباب 
التاب���ع للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة باس���تقطاع جزء منه 
لتوفير مواقف سيارات واستحداث 
مدخل ومخرج للمنطقة من شارع 

دمشق.
يتم التنسيق مع وزارة االشغال 
العام���ة واالدارة العامة للمرور 

بشأن الشارع املستحدث.
التنسيق مع وزارات اخلدمات 
قب���ل التنفيذ للمس���جد واملركز 
االس���المي ومواقف الس���يارات 

والشارع املستحدث.
االمني العام: طلب جهاز األمن 
الوطني تخصيص موقع مبساحة 
10 آالف مت���ر مربع بجوار قصر 

السيف أو قصر بيان.
الهدية: سبق ان وافق  محمد 
املجلس على محطة بالقرب من 

املوقع، وليس هناك مشكلة.
موسى الصراف: وجود جهة 
حكومية يساهم بإزعاج املناطق 
السكنية القريبة من املوقع، خاصة 

ان املوقع غرب مشرف.
يوافق املجل���س على الطلب 
وتخصيص املوقع مبس���احة 5 
آالف متر مربع مع توفير مواقف 
سيارات جنوب منطقة السفارات 

غرب مشرف.
االمني العام: استقالة العضو 

احمد املعوشرجي.
احمد املعوشرجي: اطلب سحب 

االستقالة.
جسار اجلسار: اشكر اجلهاز 
التنفيذي لسرعة االستجابة الزالة 

السيارات املهملة امام املخافر.
مان���ع العجم���ي: نتمنى من 
اجلهاز االسراع بالرد على اسئلة 

االعضاء.
العام: محضر اجتماع  األمني 

جلنة اجلهراء.
الع���ام: طل���ب وزارة  األمني 
الصحة الترخيص بانشاء مركز 
العبدلي الصح���ي باالضافة الى 

طلب توسعته.
يوافق املجل���س على الطلب 
بحيث تكون املساحة 4030 مترا 

مربعا.
االمني العام: بند ما يس���تجد 
من اعمال – يوافق املجلس على 
فتح باب ما يس���تجد من اعمال 
بشأن تكليف احد منفذي املعامالت 
لرئاس���ة فريق عمل ف���ي بلدية 

العاصمة.
احمد البغيلي: هناك تكليفات 
من مدير الفرع واطلب من املدير 
العام دون االس���تناد الى جلنة 

شؤون املوظفني.
احمد الصبيح: سيتم دراسة 
املوضوع واستدعاء مدير الفرع 

النهاء املوضوع.
فرز املطيري: ال يجوز ان يتم 
اسناد رئاس���ة فريق العمل الى 

منفذ معامالت.
جنان بوشهري: تعتمد على 
طبيعة عمل الفريق وميكن األمر 

يتعلق بالسجالت.
شايع الشايع: هناك اشخاص لم 
نرهم منذ عمل املجلس اجلديد وقد 
ثبت ذلك فعال، وباملقابل جند هناك 
فس���ادا اداريا بالعاصمة وهناك 
شكاوى بوجود سكان عزاب في 
ضاحية عبداهلل الس���الم لم يتم 
اتخاذ قرار بش���أنها رغم وجود 
كتاب مختار املنطقة واستغرب 
الس���كوت على املوضوع خاصة 
ان ذلك فيه اذالال للمواطن وهناك 
م���ن يتل���ذذ بتعطي���ل وتأخير 
معامالت املواطن���ني واطلب من 
مدير ع���ام البلدية تقدمي تقرير 

بهذه االمور.
احمد البغيلي: هناك اصحاب 
محال س���وق الطيور قد كسبوا 

قضايا ضد البلدية.
فرز املطيري: هناك معامالت 
مت توقيعها من قبل مدير الفرع 
بتواريخ قدمية، ولذلك نناشد بنقل 

املدير الى موقع آخر.
العجم���ي: مالحظات  مان���ع 
االعضاء تقدم للمدير العام التخاذ 

اجراءات الزمة.
مهلهل اخلالد: هناك س���ابقة 
القانون واغالق احملال  بتطبيق 

رغم ان الالئحة متنع ذلك.
ضياء بوشهري: مدير محافظة 
العاصمة م���ن الكفاءات باجلهاز 
التنفيذي ومدير بلدية أي محافظة 

احلق في ابداء رأيه.
ش���ايع الش���ايع: من يتحمل 

خسارة البلدية 60 ألف دينار.
محمد املفرج: اجلميع يعلم أن 
الالئحة متنع االستثناءات ولذلك 
البد م���ن تعديل الالئحة لبعض 

احلاالت االنسانية ويجب مساعدة 
املواطنني.

الڤيلت���ان  الهدي���ة:  محم���د 
املتالصقتني من حق مالكهما بناء 

ڤيال واحدة.
عبدالك���رمي الس���ليم: اذا هذا 
الوض���ع صحي���ح وه���ل هناك 

تعليمات من املدير لهذا.
احمد الصبيح: ال نقبل باملساس 
بكرامات املواطن���ني ومدير فرع 
العاصمة يعمل حس���ب الالئحة 
التي اقرها املجل���س وفي حالة 
رغبة املجلس في تعديلها فان ذلك 
يرجع للمجلس، وبخصوص سوق 
الطيور لم يصلنا شيء من احملكمة 
وهناك قن���وات قانونية تبنتها 

خاصة ان احلكم ابتدائي.
شايع الشايع: ارجو من املدير 
العام عدم حتميل املجلس البلدي 

القضية.
املدير  السليم: رد  عبدالكرمي 
واف وادع���و االخوان من لديهم 
نفس املش���كلة مراجع���ة املدير 

العام.
محمد املفرج: مل���اذا لم يأخذ 
اجلهاز التنفيذي بتوصية املجلس 
بفتح محالت سوق الطيور خاصة 
االبتدائي جاء لصالح  ان احلكم 

اصحاب تلك احملالت.
القانوني: بخصوص الدعاوى 
اذا ظهر احلك���م النهائي لصالح 
الطرف الثاني فان املوظف املتسبب 

يحال للتحقيق.
شايع الشايع: هناك عدد من 
املوظفني على بن���د االجر مقابل 
ل���م يتس���لموا رواتبهم  العمل 

اآلن.

عقود النظافة

االم���ني العام: اقتراح بش���أن 
طلب الراعي القانوني حول عقود 

شركات النظافة.
جنان بوشهري: املوضوع مت 
طرحه خالل جلسة املجلس السابق 
كان اولها ما يخص قرار مجلس 
الوزراء بشأن تصنيف شركات 
النظافة لعملية التأهيل، وهذا يدل 

على جتاوز البلدية للقرار.
محمد الهدي���ة: مت الطلب من 
االدارة القانونية ابداء رأيها بهذا 
املوضوع ولكن لالسف ملاذا لم يتم 

الرد على طلب املجلس.
القانوني: البد من ارسال كتاب 

رسمي للرد عليه.
التأخير لن  جنان بوشهري: 
يخدم املوضوع وس���يتم تأهيل 
الشركات ولذلك ليس من املفيد 
تقدمي السؤال وانتظار الرد الن فيه 
تأخيرا، كذلك تنهي االدارة تقدمي 

الرد خالل اجللسة املقبلة.
عبداهلل العنزي: البد ان يكون 
للمجلس البلدي دور في اجلانب 
السياس���ي الذي مير به البلدي 
واطلب اصدار بيان باسم املجلس 
تؤكد فيه على الوحدة الوطنية 
وعدم شق الصف واحلرص على 

التنمية.
مانع العجمي: ما حدث خالل 
التطاول على  االيام املاضية في 
الوحدة البد ان يك���ون لنا رأي 
في املجلس وعدم تفكيك الوحدة 

الوطنية الى فئات.
رفعت اجللسة الساعة 12:47 

ظهرا.

قدمت عضو املجل����س البلدي أش����واق املضف اقتراحا 
باس����تحداث مخرج مبنطقة املسيلة على طريق الفحيحيل 

السريع.
وقالت املضف في اقتراحها: ال يخفى عليكم مدى أهمية 
املوقع االس����تراتيجي ملنطقة املس����يلة، ونظرا لعدم وجود 
مخرج لهذه املنطقة اال عن طريق دوار املسيلة الذي يؤدي الى 
اشارة جسر املسيلة فمن يرغب بالذهاب الى مدينة الكويت 
يجب ان يقف في هذه االشارة ومن يرغب بالذهاب الى طريق 
الفحيحيل يجب  عليه ان يقف في هذه اإلش����ارة ايضا مما 

يعد اهدارا للوقت وخاصة في احلاالت الطارئة.
لذا اقترح: استحداث مخرج مبنطقة املسيلة على طريق 
الفحيحيل السريع وفقا للمخطط املرفق بجوار قسيمة املرحوم 
الشيخ عذبي العلي الصباح او في اي موقع قريب لهذا املوقع 
املقترح وفق ما تراه االدارة وذلك للعمل على سهولة اخلروج 

من هذه املنطقة الى الطريق السريع مباشرة.

قدم العض���وان أحمد البغيلي وفرز املطيري اقتراحا 
باستحداث مخرج من العمرية والرابية.

وقال العضوان في اقتراحهما: نظرا لوجود زحمة في 
الطريق الفاصل بني العمرية والرابية وصعوبة اخلروج 
من العمرية، حيث يوج���د للعمرية ثالثة مداخل، األول 
مقابل الفروانية والثان���ي مقابل خيطان والثالث مقابل 
الدائ���ري اخلامس وحيث إن الطري���ق املذكور اعاله بني 
العمرية والرابية يوجد له مدخل بدون مخرج، لذا نقترح: 
وجود مخرج لتيسير خروج أهالي القطعتني املجاورتني 

لهذه الفتحة.


