
المجلسالبلدي
الخميس

24  ديسمبر 2009

16
اعداد: بداح العنزي

اعترض وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لش����ؤون البلدية د.فاضل صف����ر على 4 قرارات 
للمجلس البلدي من ضمنه����ا قرار منح مهلة 4 

سنوات ألصحاب مكاتب السيارات.
وتضمن كتاب الوزير صفر التالي:

نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع 
املجلس البلدي رقم 2009/4 لدور االنعقاد العاشر 
املنعقد بتاريخ 2009/11/16، ونفيدكم بالتصديق 
على جميع القرارات ال����واردة فيه عدا القرارات 

التالية فإننا نعترض عليها:
1 – رق����م )م ب/ ل ج 85/2/ 2009/4/ د ع 10( 
بشأن »املوافقة على الطلب املقدم من الهيئة العامة 
لشؤون القصر وذلك بتعديل قرار املجلس البلدي 
رق����م )م ب/ ف 28/ 264/ 9/ 2001( امل����ؤرخ في 

2001/5/7 بحيث يكون نظام البناء لتلك القسائم املذكورة بالقرار 
يتكون م����ن دور أرضي وأول وثان وس����رداب وليوان بعرض 3 
أمت����ار بالدور األرضي ويكون البناء على كامل القس����يمة« املزيد 

من الدراسة.
2 – القرار رقم م ب / ل ف 4/ 90/ 4/ 2009/ د ع10 بش����أن أوال: 
املوافق����ة على الغاء قرار املجلس البلدي رقم )م ب/ ل ف 14/ 104/ 
2008( املتخ����ذ بتاريخ 2008/4/7 واملتضم����ن تخصيص مواقف 
سيارات متعددة األدوار العائد لبرنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة 

واجلهاز التنفيذي للدولة.
ثانيا: اإلبقاء على البند األول مبا جاء بقرار املجلس البلدي رقم 
)م ب/ ف 4/ 36/ 4/ 2000( واملتضمن نقل املوقع املخصص للمدرسة 

وتخصيص مواقف سيارات خاصة للمدرسة ضمن املوقع.
3- القرار رقم م ب/ م أ/ 92/ 4/ 2009/ د ع10 بشأن »املوافقة على 

االقتراح املقدم من م.عبداهلل فهاد مانع العجمي، 
م.أشواق املضف، م.جنان بوشهري، مهلهل اخلالد 
بشأن اعطاء مهلة ال تزيد عن 4 سنوات ألصحاب 
مكاتب الس���يارات حلني إصدار الالئحة اخلاصة 

مبكاتب السيارات«.
4 – توصية املجلس البلدي بش���أن »املوافقة 
على نقل موضوع متديد الترخيص للبناء %400 
وجمي���ع احلاالت املماثلة م���ن اجلهاز الفني الى 

اللجنة الفنية«.
تنوي���ه: تعديل صيغة الق���رار رقم م ب/ ل د 
73/2/ 4/ 2009 د ع10 ليكون كالتالي: أوال: املوافقة 
على الطلب املقدم من وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية تخصيص موقع حتفيظ القرآن مبساحة 
1000م2 ألف متر مربع وأبعاد 40م × 25م ومواقف 
س���يارات مبساحة 900م2 تسعمائة متر مربع وبأبعاد 45م × 20م 
مبنطقة فهد األحمد قطعة 3، ش���ريطة ان يتم التنفيذ خالل سنتني 

من تاريخ تسلم املوقع وإال اعتبر القرار ملغى.
ثاني���ا: إزالة املوقع احلال���ي لبرج االتص���االت واختيار موقع 

بديل.
تعدي���ل صيغة القرار م ب/ ل ك 2/ 82/ 4/ 2009/ د ع10 ليكون 
كالتالي: املوافقة على طلب محافظ مبارك الكبير ضم األرض املخصصة 
ملواقف السيارات البالغة مساحتها 6800م2 تقريبا ستة آالف وثمامنائة 
متر مربع تقريبا الى حدود مبنى محافظة مبارك الكبير والواقع في 

منطقة أبوفطيرة اخلدمية احلرفية شريطة ما يلي:
1 – موافقة وزارات اخلدمات.

2 – توفير مواقف س���يارات كافية للمراجعني واملوظفني حسب 
النظام املتبع بشأن مواقف السيارات ضمن حدود املوقع.

أشادت عضو املجلس البلدي م.أشواق املضف 
بالبيان احلكومي الذي ألقاه وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان الثالثاء املاضي 
في مجل���س االمة، واكد خالله رفض احلكومة 
ملظاهر الفتنة واثارة مشاعر البغضاء بني ابناء 

الشعب الكويتي.
وقالت م.املض���ف ان اعالن احلكومة عزمها 
تقدمي مشروعات بقوانني تستهدف حماية الوحدة 
الوطنية ووقايتها من العبث واالساءة وتغليظ 
العقوب���ة على من يقوم ب���أي عمل أو تصرف 
ينطوي على تعريض الوحدة الوطنية للخطر، أو 
يؤدي الى نشر الفتنة والفرقة بني افراد املجتمع 
الكويتي، لهو اكبر دليل على رفض احلكومة ملا 
يحصل في الشارع الكويتي من محاوالت شق 

الصف من قبل فئة ال تريد اخلير للبلد.
واضافت ان الشعب س���ئم كثرة املشاحنات واالتهامات بني 
اعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية حتى وصل بنا احلال 
الى وقف التنمية في البالد، مؤكدة حرص سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء على التعاون مع مجلس االمة، اال ان هناك فئة حتاول 
تضليل الشعب من خالل االفتراءات التي يوجهونها الى سموه 

واحلكومة بأكملها.
واكدت م.املضف ان اهل الكويت اصبحوا مييزون بني من يعمل 
ملصلحة الكويت ومن يعمل ضدها، وانه حان الوقت للعمل على 
دعم احلكومة والتعاون معها إلقرار برنامج عملها والذي يحتوي 
على الكثير من املشاريع التنموية التي جتعل الكويت من ضمن 

الدول النامية، مشيرة الى ان عدم التعاون معها 
خالل الفترة املاضية أدى الى تأخرنا في اجناز 

املشاريع املطروحة منذ سنني طويلة.
ومتنت من نواب مجلس االمة زيادة التعاون 
مع احلكوم�����ة م��ن خ��الل اقرار مش���اريعها 
واعطائها الفرص���ة للعمل وفق برنامج عملها 
وفي حال��ة تأخره��ا ع��ن اجناز مش���اريعها، 
فإنها تستحق املساءلة، اما حاليا فإن ما يحصل 
من كثرة االس���تجوابات واخلوض في قضايا 
هامش���ية فإنه يؤثر ع لى االداء احلكومي الذي 
ال يس���تطيع العمل في ظل اجواء غير صحية 

وضبابية.
ودعت ابناء الش���عب الكويتي الى االلتفاف 
حول قيادتهم السياسية واالبتعاد عن كل ما يعكر 
االجواء الدميوقراطية في البالد، خصوصا ان هناك مجموعة من 
االفراد ال تريد العمل ملصلحة الوطن، فتحاول شق صف املجتمع 
الكويتي من خالل طروحاتها الفئوية والقبلية والطائفية، وهو 
أمر مرفوض باعتباره يعمل على شق الوحدة الوطنية والنسيج 
االجتماعي للمجتمع الكويتي املعروف عنه متاس���كه في جميع 

االوقات واالزمنة.
وقالت املضف ان املطلوب من املسؤولني في الدولة والنواب 
واعضاء املجلس البل���دي العمل على ما فيه خير البالد واهلها 
الذين يستحقون منا توفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم بكل 
يسر وسهولة من خالل طرح االفكار واملشاريع التي تنمي البالد 

وتعيد لها امجادها واسمها كدرّة للخليج.

تنظم اللجنة الفنية خالل اجتماعها االثنني املقبل 
برئاسة  م.عبداهلل العنزي ورشة عمل لبحث التعديالت 

املقترحة على الئحة البناء في السكن اخلاص.
وتهدف الورشة الى اجراء تعديالت على الالئحة من 
خالل عرض املقترحات املتعلقة بزيادة نسبة البناء 

ملساعدة املواطنني والقضاء على االستثناءات.

ورشة عمل لتعديل الئحة البناء 
في السكن الخاص االثنين

د.فاضل صفر

م.أشواق املضف 

عبداهلل العنزي

المحيلبي: استحداث صفحة خاصة بإدارة المخطط الهيكلي
كشف مدير ادارة املخطط احمليلبي ببلدية الكويت م.سعد احملليبي 
النقاب عن اس����تحداث صفحة لإلدارة ضمن موقع البلدية على ش����بكة 
االنترن����ت http://www.baladia.gov.kw والرابط اخلاص بهذه الصفحة 

.http://www.baladia.gov.kwmain-web/masterplan :هو
مشيرا الى انها حتتوي على كل املعلومات عن املخطط الهيكلي للكويت 

واملرسوم الصادر به ونس����خة عن امللخص اخلاص باملخطط الهيكلي 
واملذكرة امللحقة باملرسوم واملخططات اخلاصة به.

وقال احمليلبي: ان الصفحة حتتوي ايضا على التطور العمراني في 
الكويت من خ����الل املخططات الهيكلية بدءا من عام 1952 حتى املخطط 
الهيكلي احلالي عام 2008 والتعريف بكل املخططات الهيكلية املتتالية.

صفر يعترض على قرار منح مهلة 4 سنوات 
ألصحاب مكاتب السيارات لحين إنهاء الالئحة

المضف: الشعب سئم المشاحنات 
ونحتاج إلى التعاون بين السلطتين

ضمن 4 قرارات للمجلس البلدي

بوشهري تسأل عن برنامج
»دبلوم مفتش األغذية«

استفسرت عن قبول اإلناث

وجهت عضو املجلس البلدي 
م.جنان بوشهري سؤاال بشأن 
برنامج دبلوم مفتش اغذية قالت 
فيه: تعكف بلدية الكويت على 
انشاء مش���روع مختبر مركزي 
لفحص وحتليل االغذية وتقرير 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي وفق 
احدث املواصفات العاملية، ومبا ان 
عملية االرتقاء مبنظومة الرقابة 
عل���ى االغذي���ة ال تقتصر على 
وجود مختبر فقط، وانا تشمل 
الرقابي  االرتقاء بأداء اجله���از 
املعني بالكش���ف على االغذية 
وسحب العينات واجراء بعض 
الفحوص���ات املبدئية في موقع 
االرساليات، مما يستوجب العمل 
على استقطاب وتأهيل كفاءات 
قادرة علمي���ا وعمليا على أداء 

هذه املهام.
واستدركت اال ان التصريحات 
التي وردت على لسان مسؤولي 
البلدية والتي نشرت في الصحف 
احمللية عندما مت تدشني البرامج 
الهيئة  التدريبية بالتعاون مع 
التطبيق���ي  العام���ة للتعلي���م 
والتدري���ب خلت م���ن برنامج 
»دبلوم مفت���ش اغذية« والذي 
كان مقررا له ان ينفذ بالتنسيق 
ما بني الهيئة ومعهد االبحاث لذا 
يرجى افادتي باآلتي: هل مازال 
مش���روع اعداد برنامج »دبلوم 
مفتش اغذية« بالتنس���يق مع 
معهد االبح���اث والهيئة العامة 

التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
قائم���ا؟ ان كان قائم���ا، يرجى 
افادتي باآلتي: دور كال من معهد 
االبحاث والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بشأن تنفيذ 
البرنام���ج، تاريخ البدء بتنفيذ 
التي سيتم  املقررات  البرنامج، 
تدريسها )نظريا وعمليا(، هل 
البرنام���ج مقتصر على الذكور 
فقط أم سيتم قبول االناث، شروط 

القبول بالبرنامج ومدته.
وتابعت ان كان املشروع قد 
افادت���ي باآلتي:  توقف، يرجى 
اسباب توقف هذا املشروع، اخلطة 
البديلة التي ستتجه لها البلدية 
لتوفير مفتش���ي أغذية مؤهلني 
علميا وعمليا، البرنامج الزمني 
لتنفيذ اخلطة البديلة واجلهات 

املعتمدة لتنفيذها.

م.جنان بوشهري


