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اعداد: بداح العنزي

هنأ عضو املجلس البلدي مانع العجمي اهالي منطقتي 
الصباحية واملنقف بتوقيع عقد اجلسر الرابط بني هاتني 

املنطقة.
وقال العجمي ان توقيع العقد امس جاء خلدمة االهالي 
خاصة ان هذا اجلسر يس���اهم في القضاء على االزدحام 

املروري في املنطقتني ويسهل حركة املرور.

العجمي هنأ أهالي المنقف والصباحية 
بإنشاء جسر لتخفيف االزدحام

مهلهل اخلالد

لجنة العاصمة أحالت طلبات زيادة 400% إلى »الفنية«

تخصيص موقع بمساحة 5 آالف متر للمحكمة الدستورية في غرناطة
احالت جلنة العاصمة في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس جميع الطلبات املتعلقة بزيادة نس����بة البناء %400 
للمباني التجارية واالس����تثمارية داخل املدينة الى اللجنة 
الفنية. وقال رئيس اللجنة مهلهل اخلالد ان الهدف من االحالة 
اعطاء فرصة للمناقشة واخلروج بقرار موحد يشمل جميع 

املعامالت بدال من بحث كل معاملة على حدة.
وقال ان اللجنة اوصت باملوافقة على طلب وزارة العدل 
تخصيص موقع النشاء مبنى احملكمة الدستورية مبنطقة 

غرناط����ة قطعة 3 مبس����احة 5 آالف متر مرب����ع، كما متت 
املوافق����ة على طلب جامعة الكويت تعديل اس����تعمال ڤيال 
37 من س����كن اعضاء هيئة التدريس كسوق مركزي ضمن 
مباني اجلامعة بالش����ويخ، كذلك املوافقة على تخصيص 
موقعني حملطت����ي كهرباء خلف موقع محط����ة التحكم في 
منطقة املرق����اب قطعة 2. وبني ان اللجنة اوصت باملوافقة 
املبدئي����ة على اقتراح نائب رئيس املجلس البلدي ش����ايع 
الشايع بشأن تخصيص قطعة ارض النشاء واقامة مجمع 

االحتياج����ات اخلاصة الطبي عل����ى ان يحدد املوقع الحقا، 
مش����يرا الى موافقة اللجنة على طلب زيادة مساحة صالة 

افراح اليرموك مبقدار 400 متر مربع.
وقال ان اللجنة اوصت باملوافقة على اقتراح عضو املجلس 
البلدي السابق خالد اخلالد باطالق اسم عبداحملسن سعود 
الزبن على ش����ارع املنصور في منطقة الشويخ السكنية، 
واالقتراح املقدم من عائلة البس����ام باطالق اسم محمد بن 
عبداهلل البسام على شارع ابن االثير في منطقة الشامية، 

مشيرا الى رفض االعضاء طلب احدى الشركات الترخيص 
لناد صحي مبنطقة الشعب البحري.

واضاف ان اللجنة اجلت بحث طلب جتديد وترميم النقطة 
االمنية القدمية في منطقة بنيد القار الستخدامها كمقر مؤقت 
ملختارية املنطقة، كما رفضت طلب احد البنوك استغالل قطعة 
ارض مبنطقة شرق واحالت طلب زيادة املساحة املخصصة 
ملطاعم مركز الضاحية جلمعية كيفان الى اجلهاز التنفيذي 

العداد دراسة جلميع اجلمعيات التعاونية.

المفرج: توسعة شوارع المنطقة الجنوبية قريبًا

البغيلي استغرب من عدم قيام 
وزير البلدية بتسكين الوكالء المساعدين

اس���تغرب عض���و املجلس 
البلدي ورئيس جلنة الفروانية 
أحم���د البغيلي انته���اك وزير 
األشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر للقوانني 
واللوائح وق���ال يخرج علينا 
الوزير صفر يوميا في وسائل 
املرئية منها واملقروءة  اإلعالم 
واملسموعة ويّدعي انه يحترم 
القوانني ويطبق اللوائح بينما 
ضرب عرض احلائ���ط بحكم 
بإقالة  نهائي قضائ���ي يقضي 
العاصمة  مدير بلدية محافظة 
من منصبه احلالي بسبب عدم 

أحقيته في الوظيفة التي يشغلها كمدير لبلدية 
العاصمة.

وتابع: يبدو ان األمور تسير في البلدية وفق 
احملسوبية فلو لم يكن هذا املسؤول محسوبا على 

الوزير ما كان األخير قد تردد 
في اقالته ولكنها احملس���وبية 
أناس���ا  التي تظلم  قاتلها اهلل 
أحق باملناصب من آخرين ليس 
لهم حظوة عن���د الوزير الذي 
يتصرف في شؤون البلدية كما 
يش���اء وكأنها ملك له من دون 
الذي  القضاء  اي اعتبار حلكم 
يحترمه في ه���ذا البلد الكبير 

قبل الصغير.
وزاد البغيل���ي: اس���تغرب 
ايضا كثيرا من وزير القوانني 
في البلدية، كيف انه غير قادر 
حتى اآلن على تسكني الوكالء 
املس���اعدين الذين يعملون معه منذ سنوات وال 
يعرفون مصيرهم ويخضع���ون للترهيب تارة 
وللترغيب تارة اخرى من جانبه بدعوى دعمهم 

كوكالء مساعدين.

البلدية  اصدر مدير ع���ام 
اداريا  م.احمد الصبيح قرارا 
بتش���كيل فريق عمل لدراسة 
القط���ع 5 و6 و10 في منطقة 
خيطان برئاسة مساعد مدير 
ادارة املخطط الهيكلي سبيكة 
اخلال���د وعضوي���ة كل من: 
م.مصطفى الراضي، م.محسن 
محم���د، م.عبدالرحمن احمد، 
الروم���ي، م.اميان  م.احم���د 
ماضي، م.مروة محمود، م.عادل 
عبدالفتاح، تايل بوثن وبخيت 

عطية.
ويكلف فريق العمل باملهام 

التالية: اجراء دراسة تفصيلية جديدة للقطعتني 
5 و6 باالضافة الى القطعة 10 مبنطقة خيطان، 
الى جانب مراجعة الوضع القائم باملنطقة واعداد 
املقترحات واحللول الالزمة للمشاكل واملخالفات 

القائم���ة وتوفي���ر اخلدمات 
الالزم���ة والط���رق واملرافق 
واي خدمات اخرى، مع دراسة 
اسباب الش���كوى املقدمة من 
اهالي املنطقة ووضع احللول 

الالزمة ملعاجلتها.
مدة عمل الفريق ش���هران 
اعتب���ارا من تاري���خ صدور 
القرار على ان يتم اعداد التقرير 
النهائي للدراس���ة خالل هذه 

الفترة.
مينح اعضاء الفريق مكافأة 
مالية قدرها 250 دينارا شهريا 
مقابل اعم���ال اخرى نظير ما 
يقومون به من اعباء على ان تتم مخاطبة ديوان 

اخلدمة املدنية بهذا الشأن.
للفريق ان يستعني مبن يراه مناسبا من ذوي 

اخلبرة واالختصاص الجناز اعماله.

أعرب عضو املجلس البلدي محمد املفرج عن شكره وتقديره 
لوزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
على موافقته بتوسعة شارع 290 في املنطقة اجلنوبية للشاليهات، 

ووضع لوحات ارشادية على جميع الطرق واملنحدرات.
وقال املفرج ان الوزير د.صفر استجاب لطلبي حرصا على 
املواطنني واملقيمني مس���تخدمي الطرق في املنطقة اجلنوبية 
من خالل توسعة جميع املداخل املؤدية الى الشاليهات، مشيرا 
الى ان الوزير وعد بإعطاء توجيهاته الى املسؤولني في وزارة 

االشغال لالستعجال في عمل توسعة الشوارع قريبا.
وأض���اف املفرج ان الوزير صفر وعد بالتنس���يق مع وزير 
الكهرب���اء واملاء د.بدر الش���ريعان لعمل االن���ارة الكاملة لهذه 
الشوارع بعد توسعتها من اجل سالمة مرتادي الطرق املؤدية 

محمد املفرجللشاليهات.

أحمد البغيلي

م.أحمد الصبيح

بوشهري تسأل عن إجراءات »البلدية«
في تطبيق أنظمة السالمة لألفراد والممتلكات

املتضمنة ذلك؟
آلي���ة اإلدارة املختص���ة   �  3
بالبلدي���ة بأنظمة الس���المة في 
القائمني بالعمل  الت���زام  مراقبة 
مبا يلزم من احتياطات ووسائل 
لضمان سالمة األفراد ومراعاتهم 

اياها؟
4 � هل قامت االدارة املذكورة 
بتفعيل ما نصت عليه املادة 28 
من الئحة أنظمة السالمة والتي 
تضمنت حكما يعطيها احلق في 
حال تكرار مخالفة احد املقاولني 
لالئحة انظمة السالمة ان تقوم 
برفع توصية الى جلنة املناقصات 
املركزية بذلك وعلى اثرها يجوز 
للجنة املذك���ورة ان تقرر حذف 
اسم املقاول من سجل املناقصني 
ملدة معينة او بصفة دائمة؟ وفي 
حال ذل���ك تزويدنا مبجمل هذه 

التوصيات؟

وغض الطرف عن االلتزام بأنظمة 
السالمة التي يجب ان تتبع في 
املوقع او التي يحظى بها العامل 

نفسه.
مما حدا بنا للتقدم بالسؤال 

التالي:
1 � ما الشروط التي يجب ان 
تكون عليها السقاالت املستخدمة 
ف���ي مواقع البن���اء؟ وهل تقوم 
البلدية بإخطار اصحاب املباني مبا 
يلزم اتخاذه من اجراءات لضمان 
السالمة وفقا ملا نصت عليه املادة 

3 من الئحة أنظمة السالمة؟
2 � هل تقوم البلدية بتطبيق 
املادة 15 من الالئحة املذكورة والتي 
جتيز للبلدية في حالة عدم تنفيذ 
القائمني بالعمل ملتطلبات السالمة 
ان تصدر أمرا بوقف العمل بصفة 
مؤقتة الى ان يصحح الوضع وفي 
حال ذلك تزويدنا بهذه القرارات 

للمواصفات التي يجب ان تكون 
عليها من حيث املتانة والصالبة، 
وبالنظر الى السواد األعظم من 
هذه احلوادث جند ان أس���بابها 
تنحصر في هذه السقاالت املهترئة 

او حفريات او متديدات او اي اعمال 
اخرى وسواء تعلقت هذه االعمال 
بجهة حكومية او غير حكومية 
ان يتقيد بهذه األنظمة وان يلتزم 
جانب احلذر في كل ما ميس هذه 

املرافق واملمتلكات واملوارد.
وتطبيقا ملا نصت عليه املادة 
املذكورة صدر مرس���وم بالئحة 
انظمة السالمة لألفراد واملمتلكات 
العامة تضمنت انظمة  واملرافق 
الس���المة واملسؤولية  واجهزة 
ع���ن تعويض الض���رر املترتب 
عل���ى مخالف���ة نظام الس���المة 
وكيفية اثباته وتقديره ووسائل 

اقتضائه.
وحيث انه بني احلني واآلخر 
تقع حوادث متكررة مبواقع البناء 
يذهب ضحيتها عمال هذه األبنية 
نتيجة سقوطهم من على السقاالت 
نظ���را الهترائها وعدم مطابقتها 

البلدي  قدمت عضو املجلس 
س���ؤاال  بوش���هري  م.جن���ان 
ح���ول اج���راءات البلدية ومدى 
تطبيق انظمة الس���المة لألفراد 

واملمتلكات.
وقالت م.بوشهري في اقتراحها: 
ألزم املرس���وم بالقانون رقم 18 
لس���نة 1978 ف���ي ش���أن انظمة 
بالتقيد  الشأن  السالمة اصحاب 
باألنظمة واالش���تراطات الالزمة 
لس���المة االفراد واحملافظة على 
املمتلكات العامة وموارد الثروة 
العامة وحدد عقوبة جزائية على 
مخالفتها فضال عن املس���ؤولية 
املدنية باالضاف���ة الى اجلزاءات 
املادة  املناسبة، ونصت  االدارية 
األولى منه على ان تصدر مبرسوم 
بناء على اقتراح املجلس البلدي 
الئحة بأنظمة الس���المة ويجب 
على كل من يقوم بأي انش���اءات 

فرز املطيري

م.جنان بوشهري

المطيري يقترح تسمية شارع باسم 
عبداهلل الغضوري في منطقة جليب الشيوخ

قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري اقتراحا بتسمية شارع باسم 
عبداهلل الغضوري في منطقة جليب الشيوخ.

وقال املطيري في اقتراحه: في كل أمة أبناء يعتز بهم الوطن ويكتب 
أسماءهم من نور في سجالته تقديرا منه ملا قدموه جتاه بالدهم، ويأتي 
في مقدمة هؤالء جميع الرجال الذين لهم باع طويل في املناطق والذين 

يعدون من مؤسسي هذه املناطق، وذلك خلبرتهم بها وحكمتهم، وكذلك 
لكبر كلمتهم واحترامها، فهؤالء هم البنية االساس����ية للمنطقة، وكذلك 

هم أصحاب اخلبرة الذين يجب تخليد ذكراهم.
لذا أقترح تخليدا منا لذكرى واحد من مؤسسي منطقة جليب الشيوخ، 

ويعتبر من أهم رجالها، تسمية شارع باسم عبداهلل زيد الغضوري.

فريق عمل لدراسة 3 قطع في خيطان

شملت جميع المناطق بالمحافظة

العازمي: إزالة 294 إعالنًا مخالفًا في حولي
انذار من جميع  ودون سابق 
العامة  الشوارع والس���احات 
باملناط���ق التي تقع في نطاق 

محافظة حولي.
وحذر العازم���ي من اقامة 
االعالنات في االماكن التي حتجب 
املركبات  الرؤية عن قائ���دي 
الطريق وعلى  ومس���تخدمي 
العالقات االرشادية واالشارات 
االنارة وفي  املرورية واعمدة 
االلتفافات وال���دوارات وعلى 
الكهرباء،  اجلسور ومحوالت 
داعيا اجلميع الى مراجعة اجلهة 
املعنية بفرع البلدية لترخيص 
اعالناتهم بعد تقدمي املستندات 
املطلوبة جتنب���ا الزالتها من 
قبل االجهزة الرقابية واتخاذ 
كل االجراءات القانونية بحق 
املتجاوزي���ن للنظم واللوائح 

التي شرعتها البلدية.

وقال: بل���غ عدد االعالنات 
املخالف���ة التي مت���ت ازالتها 
294 اعالن���ا، مش���يرا الى ان 
املخاط���ر تنت���ج ع���ن اقامة 
العش���وائية وغير  االعالنات 
ازالتها فورا  املرخصة، وتتم 

كش���ف مراق���ب احمل���ال 
واالعالنات بفرع بلدية محافظة 
حول���ي خالد العازمي ان عدد 
التي شملتها اجلوالت  احملال 
التفتيشية خالل شهري يناير 
وفبراير املاضيني بلغ 143 محال 
والتي اس���فرت عن ضبط 14 
محال تعمل من دون تراخيص 
اعالنات وحترير 28 مخالفة.

جاء ذلك خالل التقرير الذي 
اعدت���ه ادارة العالقات العامة 
بالبلدية عن نش���اط االجهزة 
الرقابي���ة بالبلدية وتصديها 
للتج���اوزات غي���ر القانونية 
اللوائ���ح واالنظمة  وتطبيق 
بحق املخالفني والتي حترص 
العليا بالبلدية  عليها االدارة 
بهدف استتباب النظام وفرض 
هيبة القانون على اجلميع دون 

استثناء.

خالد العازمي

الدعيج: أسبوع »البلدية« التوعوي يهدف للتواصل مع المجتمع 

أكد نائب المدير العام لش���ؤون محافظتي حولي 
ومبارك الكبير م.أس���امة الدعيج أن أسبوع البلدية 
التوعوي يهدف إلى التواص���ل مع المجتمع المحلي 
لتحقي���ق التوعية الش���املة للمواطن وتفعيل دوره 
في معالجة مختل���ف القضايا التي تعنى بش���ؤون 

البلدية.
وعرض الدعيج في محاضرة بمدرسة برقان الثانوية 
للبنات باللوائ���ح والقوانين المنظمة للعمل البلدي 
حيث قال: إن بلدية الكويت تعتبر من اعرق األجهزة 
االدارية بالدولة وأقدمها تنظيما، هذه المؤسسة ذات 
االختصاصات الواسعة التي كانت في يوم تعتبر األولى 
في تس���يير أمور البالد، والتي انبثق عنها عدد كبير 
من األجه���زة واإلدارات الحكومية التي كانت البلدية 

في السابق تقوم بمهامها.
وتابع: شهدت البلدية منذ إنشائها تطورا ملموسا 
في مجال خدماتها، حيث مارست آنذاك اختصاصات 
شملت خدمات النظافة والصحة العامة والمياه والكهرباء 
ووسائل النقل والمعونات االجتماعية واألمن ومراقبة 

السلوك العام.
وقد مرت البلدية خالل الخمس���ين سنة الماضية 
بمراح���ل عدة، تولد عنها عملي���ات تطوير وتحجيم 
الختصاصاتها وحتى ص���دور القانون رقم 1972/15 
تاله القانون رقم 5 لس���نة 2005 محددا اختصاصات 
البلدية في تقدم العمران وابراز الطابع الكويتي العربي 
االسالمي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه 

بصورة متجددة وتوفير خدمات البلدية للسكان.

واستطرد كما أناط القانون المذكور بالبلدية مهام 
اق���رار المخططات الهيكلية واعمال مس���ح األراضي 
وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر 
وتجميلها ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سالمة 
المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة 

وسالمة البيئة وحمايتها.
وبي���ن الدعيج أن البلدية حاله���ا كحال اي جهاز 
حكومي لن يخلو من اوجه القصور وعلى الرغم من 
ذلك فإنها اس���تطاعت ومنذ نشأتها إنجاز الكثير من 
األعمال حيث يس���عى المسؤولون في بلدية الكويت 
الى تطوير كل مناطق الكويت في محافظاتها الس���ت 
لتصبح متميزة في عمرانها وخدماتها بما يناس���ب 
مكانتها الحضرية وإمكانياته���ا اإلدارية، وان تتبوأ 
البلدي���ة مكانتها المرموقة بين بلديات المنطقة التي 
تتناسب مع دورها التنموي الخدمي الفاعل في ماضي 
وحاضر ومستقبل الكويت وان تكون القاعدة األولى 
النطالقة برامج ومشاريع التنمية في البالد، والعمل 
على تخطي���ط وتوجيه التنمي���ة العمرانية وتقديم 
الخدمات البلدية بكفاءة وجودة عالية لتحقيق التنمية 
الشاملة والصحة والسالمة للمواطن وراحة السكان 

ورفاهيتهم.
وق���ال إن التنمية ال يمك���ن تحقيقها والخدمات ال 
يمك���ن تقديمها بكفاءة وعدالة، والصحة والس���المة 
العامة وراحة المواطنين يصعب تأمينها دون وجود 
القوانين التي تضفي الشرعية واللوائح والنظم التي 

تنبثق عنها لتحديد المسار وضبط اتجاهاته.

وهذا ما يؤكد على أهمية االلتزام بتطبيق القوانين 
واللوائح والنظم وتشديد الرقابة ومكافحة التجاوزات 
وضبطها، وفي الوقت ذاته إيجاد الحلول الهندس���ية 
والفنية والقانونية واإلجرائية الالزمة لخدمة المواطنين 
ومساعدة المراجعين وتذليل العقبات التي يواجهونها 
والمساهمة في رفع الظلم عن المتضررين. ويجب ان 
نعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين 
ولن تتحقق هذه العدالة في حال التفرقة بين المواطنين 
ومنح اي منهم مكاسب تميزه عن غيره وعدم االلتزام 
بالتشريعات وأحكام النظام العام. وأن نتبع آلية عمل 
محددة لضبط التجاوزات والمخالفات واالبتعاد عن 
االنتقائية لتحقيق مبدأ العدالة والمس���اواة وأن يتم 
ذلك وفقا للوائح والنظم والقوانين المعمول بها، وأن 
يت���م تحري الدقة للتأكد من س���المة اإلجراءات التي 

يتم اتخاذها.
واختتم الدعي���ج: يتم انجاز الخط���ط والبرامج 
اللوائ���ح والنظ���م بدق���ة   والمش���اريع وتطبي���ق 
وكفاءة عالي���ة فإنه يجب ان يك���ون لدينا إجراءات 
عمل موثقة يت���م تطويرها بصورة مس���تمرة، وأن 
نوزع المهام، وأن نفتح قنوات اتصال مباش���ر بين 
المس���ؤولين والمواطنين وان نعتمد على سياس���ة 
الشفافية واألبواب المفتوحة، وان نتقيد باالختصاصات 
وأن نلتزم بالتسلس���ل الوظيفي ف���ي إتمام األعمال 
وإنجاز المعامالت، وأن نفتح قنوات اتصال مباش���ر 
بين المسؤولين والمواطنين وان نعتمد على سياسة 

الشفافية واألبواب المفتوحة.
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