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اعداد: بداح العنزي

أصدر أمني عام املجلس البلدي بدر العدساني 
القرار التالي: بناء على تأشيرة رئيس املجلس 
البلدي، يندب محمد العثمان الذي يعمل مساعد 
مدير ادارة مكتب رئيس املجلس البلدي، باالضافة 
الى عمله للقيام بأعمال مدير ادارة مكتب رئيس 

املجلس البلدي حلني عودته من اإلجازة.

العثمان مديرًا لمكتب
رئيس البلدي بالوكالة

فرز املطيري مترئسا االجتماع بحضور أحمد البغيلي ومانع العجمي وم.محمد الهدية

اللجنة القانونية أقرت التعديالت على قانون البلدي 2005/5:

ترشيح مدير عام البلدية من الوزير بعد موافقة »البلدي«

»البلدي« يبحث اليوم تخصيص شارع إعالمي في العارضية

القويضي: بدء إزالة التعديات من السكراب

لجنة مبارك الكبير توافق على ضم موقع 
مستشفى الشرطة إلى قطاع المالية بصبحان

يعق���د املجلس البل���دي جلس���ته العادية صباح 
اليوم برئاس���ة زيد العازمي، حيث سيناقش اقتراح 
االعضاء احمد املعوشرجي وجسار اجلسار وعبدالكرمي 
الس���ليم بشأن تخصيص ش���ارع اعالمي في منطقة 

العارضية.
ويتضمن جدول االعمال املعامالت التالية: كتاب وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بشأن 

التصديق على قرارات محضر االجتماع رقم 2010/02 
املنعقد بتاريخ 2010/1/18، كتاب مدير عام البلدية في 
2010/2/18 بشأن طلب الكنيسة الكاثوليكية بالكويت 
استئجار قطعة ارض للكنيسة، كتاب نائب املدير العام 
لشؤون التنظيم في 2010/2/10 بشأن دراسة وتطوير 
طريق كبد احلالي ليصبح اربع حارات بدال من حارتني 
في كال االجتاهني وبعرض كلي مقداره 50 مترا، السؤال 

املقدم من العضو احمد البغيلي بشأن حملة »الكويت 
بيئ���ة صاحلة للمعاقني« التي اطلقها املجلس البلدي 
عام 2007، طلب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
تخصيص مسجد مبنطقة الرحاب قطعة 1، االقتراح 
املقدم من االعضاء احمد املعوشرجي وم.جسار اجلسار 
ود.محمد عبدالكرمي سليم، املالحظات التي اتخذتها 

جلنة محافظة الفروانية.

باشر فريق الطوارئ في بلدية اجلهراء 
ام���س االول ازال���ة املخالفات ف���ي حراج 

السيارات.
وقال رئيس فريق الطوارئ علي القويضي 

ان هذه احلملة يقوم بها الفريق الزالة جميع 
املخالفات في منطقة السكراب، مشيرا الى انه 
مت رفع العديد من السيارات املخالفة اضافة 
الى عدد من الكيربي التي وضعت في املوقع 

باالضافة الى ش���اليهات وضعت في املوقع 
دون ترخيص مستقل من قبل العمال.

وأكد على استمرار احلمالت التفتيشية 
وعدم السماح بوجود مخالفات.

وافقت جلنة مبارك الكبير في املجلس البلدي 
على طلب وزارة الداخلية ضم املوقع املخصص 
ملستشفى الشرطة الى املوقع املخصص لقطاع 

الشؤون املالية واالدارية شمال صبحان.
وقال رئي����س اللجنة م.أش����واق املضف ان 
اللجنة احالت كتاب مختار منطقتي املس����يلة 
وأبواحلصانية بشأن شكوى االهالي من اقامة 

منزل سكني بغرض استعماله حسينية من دون 
موافقة اجليران الى االدارة العداد تقرير، كما مت 
تأجيل الطلب اخل����اص باالدارة العامة لتنظيم 
املرور املتعلق بسفلتة ساحة ترابية امام االدارة 
العامة للشؤون القانونية مبنطقة صباح السالم 
قطعة 9 وذل����ك لتغيير نوع الطلب الى مواقف 

سيارات وليس سفلتة.

أقرت اللجنة القانونية واملالية 
في املجل����س البلدي التعديالت 

املقترحة على قانون 2005/5.
وق����ال رئي����س اللجنة فرز 
املطي����ري ان ابرز التعديالت ما 
يلي: تكون بلدية الكويت هيئة 
مستقلة ذات شخصية اعتبارية 
ويكون مقره����ا مدينة الكويت، 
ويحدد مبرس����وم الوزير الذي 
يش����رف على ش����ؤون البلدية 
ويقع حتت إشرافه كيانا قانونيا 
مستقال إداريا وماليا هو املجلس 

البلدي.
والق����رى  امل����دن  تنمي����ة 
والضواحي واملناطق والطرق 
والشوارع وامليادين وال يجوز 
إطالق أسماء األشخاص على املدن 
والضواحي إال ملن تولى مسند 
العهد من حكام  اإلمارة ووالية 
الكويت، فيما يتفق مع املصلحة 

العامة في هذا الشأن.

تعديالت ورشة العمل

وفي ح���ال رف���ض مجلس 
الوزراء لق���رار املجلس البلدي 
خالل الستني يوما ميكن مناقشة 
ذات املوضوع خالل دور االنعقاد 
املقبل بشرط توفر اغلبية الثلثني 
من االعضاء الذين يتألف منهم 
املجلس للموافق���ة على طرحه 
ويعتبر قرار املجلس البلدي بشأن 
ذلك املوضوع نافذا دون عرضه 
على الوزير املختص بشرط نفس 

االغلبية املذكورة القراره.

مادة 17

حتت اشراف الوزير املختص 
وضمن امليزانية العامة للبلدية 
يعتب����ر املجلس البل����دي كيانا 
قانونيا مستقال من الناحية املالية 
واالدارية ويكون له امانة عامة 
تتبع الرئيس ليصدر بتعميمها 
قرارا من����ه بعد موافقة املجلس 
ويرأسها امني عام يتم ترشيحه 

مس����ؤوال عن تنفي����ذ ومتابعة 
البلدي وميثل  قرارات املجلس 
البلدية أمام القضاء وفي املقابالت 
الرسمية وفي صلتها مع الغير 
ويق����دم مدير ع����ام البلدية الى 
املجلس خالل الش����هور الثالثة 
األولى من كل سنة مالية جديدة 
تقريرا عن اعمال البلدية خالل 
السنة السابقة متهيدا ملناقشته 
بجلسة خاصة واتخاذ ما يلزم 
بشأنه من توصيات واقتراحات 

وقرارات.

مادة 27

يتولى مدير عام البلدية حتت 
اش����راف الوزير املختص ادارة 
اجلهاز التنفيذي فيما عدا االمانة 
العامة للمجل����س البلدي طبقا 
لهذا القانون والقوانني االخرى 
ويتولى على وجه اخلصوص 

االمور التالية:
1 � تنفي����ذ ومتابعة قرارات 

املجلس البلدي.
ادارة اقس����ام اجله����از   �  2
التنفيذي للبلدية وال يدخل ضمن 
اختصاصات ادارة األمانة العامة 

للمجلس البلدي.
5 � اعداد مش����روع امليزانية 
العامة للبلدية واحلساب اخلتامي 
وتنس����يق وجتميع بياناتهما 
متهيدا لعرضه����ا على املجلس 

البلدي ملناقشتها واقرارها.
8 � اطالع املجلس البلدي على 
التقرير السنوي عن اعمال اجلهاز 
التنفيذي للبلدية متهيدا ملناقشته 
في جلسة خاصة واتخاذ ما يلزم 
من توصيات واقتراحات وقرارات 

بشأنها.

مادة 31

تصدر ميزانية مستقلة للبلدية 
شاملة إليراداتها ومصروفاتها 
موضح����ا به����ا ميزانية خاصة 

للمجلس البلدي.

من قب����ل الرئيس وبعد موافقة 
املجلس ويعني مبرسوم بدرجة 
وكيل وزارة ويتولى االش����راف 
عليها وحتضير واعداد جداول 
اعمال املجلس وتدوين محاضر 
جلس����اته ويع����رض ذلك على 
الرئيس القراره واعداد مشروع 
امليزانية اخلاص للمجلس البلدي 
املالية اجلديدة ورفعها  للسنة 
ملكتب املجلس لدراستها متهيدا 
العتمادها من قبل املجلس، واعداد 
مشروع احلساب اخلتامي للسنة 

املالية املنتهية.
العام مساعد  ويكون لالمني 
وأكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد 
ويتولى االمني العام ترش����يحه 
لرئيس املجل����س والذي يرفع 
اس����ماءهم للوزي����ر املخت����ص 
متهيدا الصدار مرسوم لتعيينهم 

ملعاونته في هذا العمل.
ويكون لرئيس املجلس البلدي 
بالنسبة ملوظفي االمانة العامة 
للمجل����س البلدي اختصاصات 
الوزي����ر املق����ررة للقوانني ذات 
الصل����ة ويكون لالم����ني العام 

بالنسبة ملوظفي االمانة العامة 
وزارة  وكي����ل  اختصاص����ات 
بالنسبة ملوظفي وزارته، وفي 
اطار قواعد تنفيذ امليزانية العامة 
يكون لرئي����س املجلس ونائبه 
في حالة غي����اب االول واالمني 
العام ف����ي حالة تفويضه احلق 
في ممارس����ة جميع التصرفات 
املالي����ة املرتبط����ة بامليزاني����ة 
اخلاصة للمجل����س البلدي في 
اطار امليزاني����ة العامة للبلدية 
وتخضع تلك التصرفات املالية 
جلميع االجراءات املرتبطة بإمتام 
الرقابة السابقة والالحقة من قبل 

اجلهات الرقابية املعنية.
ويسري على موظفي االمانة 
العامة للمجلس البلدي ما يسري 
على موظفي االمانة العامة ملجلس 
االمة بش����أن املرتبات والبدالت 
والع����الوات والترقيات وس����ن 
التقاعد وجمي����ع املزايا املعنية 

والعينية.

مادة 20 »مكرر«

لكل عضو من اعضاء املجلس 

البلدي ان يوجه الى مدير عام 
البلدية او من يفوضه بحضور 
جلسات املجلس البلدي اسئلة 
الداخلة في  باستيضاح االمور 
اختصاص اجلهاز التنفيذي وعلى 
املدير العام الرد على هذه االسئلة 
خالل اجللسة ذاتها او في اجللسة 
القادمة للمجلس ما لم ير املجلس 

غير ذلك.

مادة 24

يكون للبلدية جهاز تنفيذي 
يرأس����ه مدير عام البلدية يعني 

مبرسوم بناء:
أ � عل���ى ترش���يح الوزير 
املختص بع���د موافقة املجلس 
البلدي ويك���ون ذلك في حالة 
التعيني والتجديد له، ويعاونه 
عدد من املس���اعدين يعينون 
مبرس���وم بناء على ترش���يح 

الوزير املختص.
ب � بناء على ترشيح املجلس 
البلدي وموافقة الوزير املختص 
وعند االختالف ترفع الى مجلس 
الوزراء ويكون مدير عام البلدية 

صفر: حريصون على معالجة النفايات 
و»األشغال« تستفيد منها في بعض مشاريعها

خالل ورشة عمل إدارة المخلفات الصلبة

د.فاضل صفر ويوسف مناور ومحمد غزاي العتيبي ووليد اجلاسم

أكد وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ان ما يتم صرفه على احملافظة 
على صحة اإلنسان يعتبر مكسبا وليس خسارة، 
وخصوصا فيما يتعلق مبعاجلة النفايات باعتبارها 

من األمور التي حتافظ على البيئة.
وق����ال د.صفر خالل ورش����ة العمل التي أقيمت 
امس في مبنى البلدية ونظمتها املنظمة العربية � 
األوروبي����ة للبيئة حول ادارة املخلفات الصلبة ان 
احلكومة حريصة على االهتمام مبعاجلة النفايات، 
مشيرا الى ان وزارة األشغال تستغل بعض النفايات 

املعاجلة في مشاريعها.
وأكد مدير ادارة شؤون البيئة م.ناصر الشايجي 
في الورش����ة التي حضرها عضو املجلس البلدي 
د.عبدالكرمي سليم وعدد من القياديني في البلدية ان 
الردم احلالي للنفايات يتم بطريقة تقليدية، مشيرا 

الى رغبة البلدية في التحول للمعاجلة.
وقال ان اإلدارة تسعى الى البدء في عملية معاجلة 
النفايات مبختلف أنواعها ضمن قانون اخلصخصة 

اجلديد والذي سيتم إقراره قريبا.
وبني أمني عام اجلمعية اخلليجية للمباني اخلضراء 
ورئيس مكتب تطوير املشاريع باملنظمة العربية � 
األوروبية للبيئة م.محمد السعيد ان املنظمة غير 
ربحية وهي حكومية ومقرها جنيف وأهدافها نقل 
التكنولوجيا األوروبية في مجال احلفاظ على البيئة 
للدول العربية وتفعيل بعض املشاريع التي تخدم 

البيئة وتوفير بعض املنح واحملافظة على البيئة 
والتنمية املستدامة. ووصف السعيد األراضي التي 
يتم الردم فيها بالكويت بأنها باهظة الثمن، مشيرا 
ال����ى ان جناح العمل البيئي يتم من خالل التعاون 
بني اجلهات احلكومية ومنظم����ات املجتمع املدني 
والقط����اع اخلاص. وقال ان البلدية تعاني من غير 
امللتزمني بإلقاء مخلفاتهم في الش����وارع واملناطق 
البرية وعدم وجود شرطة بيئية للتحكم واملراقبة، 
مش����يرا الى وجود عدة طرق يتم بها التخلص او 
االس����تفادة من النفايات الصلب����ة وتاريخيا قامت 
املجتمعات باتباع عدة طرق منها تخصيص موقع 
إللقاء النفاي����ات وردمها وحرقها وإعادة تصنيعها 
واالستفادة منها. وأضاف السعيد ان بعض الدول 
تقوم بش����راء نفايات دول أخرى لالس����تفادة منها 
باعتبارها موارد طبيعية شريطة أال تكون مفروزة، 
مشيرا الى ان تصنيع مكونات النفايات ينتج عنه 
السماد الطبيعي الس����تخدامه في الزراعة وإعادة 
تصنيع بعض املكونات من اخلش����ب والبالستيك 

واستخدام البخار لتوليد الطاقة.
وشدد السعيد على ضرورة االستفادة من خطة 
عمل تطوير نظام معاجلة النفايات من خالل تطوير 
السياسة العامة وإجراء دراسة مسحية شاملة جلميع 
أنواع النفايات ودراس����ة اخليارات املتاحة لنظام 
املعاجل����ة األفضل واملتوافق مع السياس����ة العامة 

لنظام معاجلة النفايات.

خالل االجتماع التنسيقي برئاسة صفر

شهران صالحية شهادة األوصاف دون تعديل
انتهى االجتماع التنسيقي االسبوعي لقيادات 
البلدية والذي ترأسه وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى االتفاق 
على ان تكون صالحية شهادة االوصاف شهرين، 
ويتم استخراجها ملرة واحدة وال تقبل التجديد. 
وقال مدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية حسني 

عبدالكرمي ان الوزير صفر ش��دد على ضرورة 
االهتمام بأرش��فة ملفات البلدية والتنسيق مع 
معهد االبحاث العلمية لوضع تصور لتطوير عملية 
االرشفة. وذكر ان االجتماع تطرق الى عملية الربط 
اآللي بني البلدية ممثلة بإدارة االغذية املستوردة 

ووزارة الصحة واالدارة العامة للجمارك.

م.أشواق املضف

محمد العثمان

)محمد ماهر(جرافات البلدية ترفع األنقاض


