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دش���ن وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر 
حملة املشروع املقام حتت عنوان »من 
حقي هواء نقي« والذي تتبناه مرشدات 
مدرسة النزهة املتوسطة للبنات لزراعة 
100 نبت���ة ف���ي وزارة التربية مبنطقة 
التعليمية مبختلف مراحلها  العاصمة 

الدراسية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قامت بها 
قائدة املرشدات باملدرسة د.رمي عبدالستار 
ومجموعة من الطالبات ضم رمي الهزاع 
وإميان املكيمي وحصة الرميح ونسيبة 
النهابة وحصة العبيدي وشهد الربيعان 
اشاد خاللها الوزير د.صفر باملشروع.

صفر دشن أولى النباتات لمشروع »من حقي هواء نقي«

العازمي بعد ورشة العمل المتعلقة بتعديالت قانون البلدية 2005/5: ال نملك إال القول »ال حول لنا وال قوة« في المطالبة بإلغاء المجلس البلدي

إجماع بلدي على جعل اعتراضات الوزير على قرارات المجلس مسّببة
وتحديد 90 يومًا لمجلس الوزراء للفصل في القرارات المرفوضة من الوزير

انتهت ورش���ة العمل اخلاصة بتعديالت قانون 
البلدية 2005/5 والتي عقدت امس الى التأكيد على 
ضرورة تعديل امل���ادة 14 بحيث تكون اعتراضات 
وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات املجلس 
البلدي مسببة، مع حتديد مدة 90 يوما لرد مجلس 
الوزراء على القرارات التي اس���تخدم فيها املجلس 

املادة 14 واعترض على رفض الوزير.
وق���ال رئيس املجلس البل���دي زيد العازمي ان 
االعضاء قدموا بعض املالحظات القانونية بش���أن 
التعديالت املقترح���ة والتي كان أبرزها املادتني 14 

و17، مع اضافة بنود للمواد 12 و27.
واضاف ان التعديالت تساعد املجلس البلدي على 
الرقابة والتشريع في ظل التهميش احلالي للمجلس 
بعد تطبيق القانون 2005/5، مستدركا بأنه سيتم 
اعداد صيغة نهائية للقرار بعد اجراء صياغة قانونية 
متهيدا لرفعها الى وزير الدولة لشؤون البلدية الذي 

بدوره سيحيلها الى مجلس األمة.

وذكر العازمي ان االعض���اء ومنذ فترة طويلة 
يحاول���ون الوص���ول الى صيغة نهائي���ة واجراء 
التعديالت على هذا القان���ون الذي أثبت التطبيق 
الفعلي وجود العديد من الثغرات التي حتتاج الى 

تغيير.
وردا على س���ؤال بشأن حتويل املجلس البلدي 
الى مجالس محافظات، اوضح العازمي ان اي مقترح 
إللغاء املجلس البلدي ال منلك االعتراض عليه ونقول 

ال حول لنا وال قوة.
وأكد على تش���ديد االعضاء على ضرورة اقرار 
التعديالت إلنهاء هذه املشكلة التي وردت في مواد 

القانون 2005/5.
وردا على سؤال بش���أن البند اخلاص مبقترح 
استجواب املدير العام للبلدية، أوضح العازمي ان 
هذا التعديل غير دستوري، واملجلس ال ميلك مثل 
هذا االج���راء ألنه اختصاص مجلس الوزراء، كون 

)فريال حماد(املدير العام بدرجة وكيل. زيد العازمي مترئسا ورشة العمل ويبدو شايع الشايع ومحمد الهدية ومحمد املفرج وأحمد البغيلي   

صورة زنكوغرافية لكتاب مجلس الوزراء رئيس املجلس البلدي خالل لقائه الوفد الزائر

أحمد البغيلي

مخالفة في منطقة فهد األحمد

مقترح الحكومة 
إلنشاء مجالس 

بلديات المحافظات
»األنب���اء« تنش���ر كتاب 
مجلس الوزراء بشأن مشروع 
قانون إلنشاء مجالس البلديات 
في المحافظات، حيث اوصى 
بتشكيل فريق عمل برئاسة 
الفتوى والتشريع وعضوية 
البلدي���ة واالمان���ة العام���ة 
للمجل���س االعلى لش���ؤون 
الفني  المحافظات والمكتب 
بوزارة العدل لدراسة مشروع 
قانون انشاء مجالس بلديات 

المحافظات.

العازمي بحث مع وفد زائر دور الحكومات في المجتمعات النامية
التقى رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
 NDI وفدًا من املعهد الوطني الدميوقراطي
حيث تكون الوفد من س����لوبودان ميليش 
خبي����ر التدريب ف����ي البرنامج املخصص 
لدول اخلليج، والذي يأتي في اطار التعاون 
املرسوم بني املجلس البلدي الكويتي واملعهد 
الوطني الدميوقراطي األميركي وكذلك حضر 
مع الوفد بيري فربانوفك بكندا وهو نائب 
رئيس احتاد البلديات الكندية التي تتجاوز 

اكثر من 1800 بلدية محلية بكندا.
ومت طلب عقد جلس����ة عمل مع أعضاء 
املجلس البلدي وأخرى مع موظفي املجلس 
البلدي، وان تكون اجللسة عن »دور احلكومات 

احمللية في املجتمعات النامية«.

الوطني  ان املعهد  وأوضح سلوبودان 
الدميوقراط����ي هو منظمة غير حكومية ال 
تهدف الى الربحية ولديها أكثر من 70 مكتبا 
حول العالم، والتي تترأسها مادلني أولبرايت 
وزيرة اخلارجية االميركية السابقة، وهذه 
املنظم����ة تعم����ل على مس����اعدة األعضاء 
املنتخبني اجلدد والتي تتركز على 3 محاور 
هي: مساعدة املنظمات غير احلكومية التي 
تعمل على مراقبة عملية االنتخابات، مساعدة 
الذين يترشحون لالنتخابات،  األشخاص 
مساعدة املس����ؤولني املنتخبني وتدريبهم 

باستخدام التقنية احلديثة.
ويركز البرنام����ج التدريبي على »دور 
احلكومات احمللية في املجتمعات النامية« 

لكي يس����تفيد منه رئيس املجلس البلدي 
واألعضاء وموظفو املجلس وكيفية تطوير 
العالقة بينهم جميع����ا، وكذلك يهدف الى 
توصيل األفكار وجمي����ع اآلراء والقوانني 
احلديث����ة للجمهور عن طريق اس����تخدام 
أحدث التقنيات اإلعالمية وتعريف اجلمهور 
عن طريق جميع وس����ائل اإلعالم وكذلك 

اإلنترنت.
كما مت بحث العالقات وسبل تطويرها 
والتواصل بني املعهد الوطني الدميوقراطي 
واملجلس البلدي وقد اتفقا على ان يكون 
جاس����م الرندي )مدير ادارة مكتب رئيس 
املجلس البلدي( املنسق بني املعهد الوطني 

الدميوقراطي واملجلس البلدي.

لجنة مبارك الكبير تبحث ضم موقع 
مستشفى الشرطة لقطاع المالية

لجنة إزالة التعديات على أمالك الدولة
بصدد إزالة قسائم مخالفة في منطقة فهد األحمد

أعلنت جلنة إزالة التعديات على أمالك 
الدول���ة واملظاهر غير املرخصة التابعة 
ملجلس الوزراء امس ان فريق إزالة تعديات 
محافظة األحمدي سيباشر إزالة قسائم 

مخالفة في منطقة فهد األحمد.
وقال نائب منسق أعمال فرق االزالة 
في اللجنة دعيج السنافي ان فريق إزالة 
تعديات محافظة األحمدي سيقوم خالل 
األيام القليلة املقبلة مبعاينة القس���ائم 
اجلديدة قيد اإلنشاء في منطقة فهد األحمد 
بعد ان رصد عددا من املخالفات في تلك 

املنطقة.
وأوضح ان املخالفات املرصودة تتمثل 
في بناء أحواش ساقطة خارج العقار وضم 

الزوايا املشطوفة الى داخل العقار.
ودعا الس���نافي أصح���اب العقارات 
في تلك املنطقة واملناطق املس���تحدثة 
والتي التزال قيد اإلنش���اء الى االلتزام 
باملخطط���ات اخلاصة بالعقار وااللتزام 
باللوائح وعدم اس���تغالل أمالك الدولة 
حيث ستتم إزالتها مما يعني تكبد أصحاب 
هذه العقارات خسائر مالية جراء إزالة 

تلك املخالفات.

تبحث لجنة مبارك الكبير خالل اجتماعها 
اليوم الطلبات التالية:

 طلب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
تنفيذ سور مسجد ابراهيم السبتي ومساجد 
اخرى بمنطقة صباح السالم، طلب نقل المحول 
غير القائم المجاور لقسيمة بمنطقة أبوفطيرة، 

طلب بعض أهالي منطقة مبارك الكبير اقرار 
وترخيص سور المسجد وسكن اإلمام بالقطعة 
3 بمنطقة مبارك الكبير، طلب وزارة الداخلية 
ضم الموقع المخصص لمستش���فى الشرطة 
الى الموقع المخصص لقطاع الشؤون المالية 

واإلدارية شمال صبحان.

البغيلي يسأل عن الحكم الصادر ضد 
»البلدية« بسبب إغالق سوق الطيور

قدم عضو املجلس البل���دي أحمد البغيلي 
سؤاال بشأن احلكم الصادر ضد البلدية بشأن 

اغالق سوق الطيور.
وقال البغيلي في سؤاله: باإلشارة الى احلكم 
املذكور اعاله والقاضي بإلغاء قرار البلدية بفرض 
رسم قدره 3 دنانير على املدعني مع ما يترتب 
على ذلك من آثار فرضها إلعادة فتح محالتهم 
ومتكينهم منها وإلزام البلدية بأن تؤدي للمدعني 
مبلغ الف دين���ار لكل واحد منهم عن االضرار 

التي حلقت بهم وال���زام البلدية باملصروفات 
ومبلغ الف دينار مقابل اتعاب احملاماة الفعلية، 
فإننا نتقدم بالسؤال اآلتي: ما اجلهة املسؤولة 
في البلدية الت���ي اتخذت القرارات التي ألغاها 
القانون املذكور وقيم���ة املبالغ التي حكم بها 

واجلهة التي تتحملها؟
مدى خضوع القرارات التي تتخذها ادارات 
البلدية املختلفة قبل اصدارها للقنوات القانونية 

وموافقتها للنظم واللوائح.

لجنة األحمدي تبحث 
تسليم البيوت الجاهزة 

لشركة النفط
تبحث لجن���ة االحمدي في 
المجلس البلدي خالل اجتماعها 
اليوم برئاس���ة مانع العجمي 
اقتراح تسليم البيوت االسكانية 
الجاهزة باالحمدي الى شركة 

النفط وتعويض مالكها.
ويتضمن ج���دول األعمال 
التال���ي: االقت���راح المقدم من 
العجمي  السابق فهيد  العضو 
بشأن استحداث مدخل فرعي الى 
الفنطاس من طريق الفحيحيل 

السريع.
 وكذلك اقتراح آخر بش���أن 
استحداث مداخل ومخارج على 
الجسر الميت الذي يربط بين 

منطقتي العقيلة والفنطاس.
كذلك االقت���راح المقدم من 
البغلي  السابق هشام  العضو 
بش���أن زيادة نس���بة مساحة 
الس���يارات الخاصة  مواق���ف 
بمسجد سليمان احمد القضيبي 

بمنطقة الخيران.
كما ستبحث لجنة األحمدي  
خالل اجتماعها المقبل طلب بنك 
الكويت الوطني نقل البنك القائم 
ضمن مركز ضاحية الصباحية 
ال���ى موقع آخ���ر بديل ضمن 
القطعة 5 بالصباحية، الشكوى 
المقدمة من المجاورين للمسجد 
المخصص بمنطقة الش���ريط 
الساحلي مقابل منطقة المهبولة، 
الكتاب المقدم من سكان منطقة 
المنقف قطعة 2 بش���أن إلغاء 
الطريق المقترح ضمن مشروع 
القسائم الجديدة بنفس القطعة، 
تسمية شارع بمنطقة الفحيحيل 
باس���م النوخذة عوض محمد 

الخضير.


