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اعداد: بداح العنزي

قدم عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي اقتراحا بإطالق اسم 
املرحوم مرزوق الصندلي على أحد شوارع اجلهراء.

وقال البغيلي في اقتراحه: يعتبر مرزوق بن صندل الرشيدي 
– رحمه اهلل – املولود في الكويت سنة 1884م واملتوفى فيها سنة 
1959م من رجاالت الكويت األوفياء، وهو من الرجال الذين لهم 
العديد من املواقف الوطنية، وكان رجلناـ  رحمه اهللـ  يعمل في 
جتارة األغنام واإلبل في ذلك الوقت، كما كان معروفا مبساعداته 

للفقراء واحملتاجني ومد يد العون لكل من ســـأله، وهو أول من 
سكن في منطقة اجلهراء من قبيلة الرشايدة الكرمية، ولقد أسس 
بها بيتا سنة 1932م واليزال موجودا ليومنا هذا، كما كانـ  رحمه 
اهلل ـ مـــن املقربني ألمير اجلهراء فريح املهوس امُلعني آنذاك من 
قبل املغفور له الشيخ أحمد اجلابر األحمد الصباح، ولذا اقترح 
ان نكمل تكرمي ذلك الرجل بتســـمية أحد شوارع اجلهراء باسم 

مرزوق بن صندل الرشيدي.

البغيلي يقترح إطالق اسم المرحوم مرزوق الصندلي على شارع في الجهراء

صفر اعترض على قراري »البلدي« إلطالق أسماء شخصيات على شوارع بالفنطاس
اعترض وزير األشـــغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر على قرارين للمجلس 
البلدي بشأن إطالق أسماء شخصيات على شوارع 
في منطقـــة الفنطاس. وتضمن قـــرار المصادقة 
 التالـــي: نحيطكم علما اننـــا اطلعنا على محضر 
اجتماع المجلس البلدي رقم 2010/5 لدور االنعقاد 
المنعقد بتاريـــخ 2010/3/22، ونفيدكم  العاشـــر 
بالتصديق على جميع القـــرارات الواردة فيه عدا 
القـــرارات التالية فإننا نعترض عليها: القرار رقم 
م.ب/م.أ/ل.ع2010/5/70/3 بشـــأن »الموافقة على 
االقتراح المقدم من العضو السابق عادل الخرافي 
والعضو الســـابق فهيد العجمي بشأن إطالق اسم 
النوخذة عبداهلل الحقان على الشارع رقم 102 الواقع 
بين قطعة 2 وقطعة 3 بمنطقة الفنطاس وذلك وفق 
قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ر.و/2008/16/437 

المتخـــذ بتاريـــخ 3 ذي الحجة 1429هــــ الموافق 
2008/12/1، القرار رقـــم م.ب/م.أ/ن.ع2010/5/71/3 
بشـــأن »الموافقة على االقتراح المقدم من العضو 
السابق فهيد العجمي بشأن إطالق اسم عيد العلي 
المجيبل على الشـــارع رقم 1 الواقع ضمن القطعة 
رقم 2 بمنطقة الفنطاس وذلك وفق قرار المجلس 
البلدي رقم م.ب/ر.و/2008/16/437 المتخذ بتاريخ 

3 ذي الحجة 1429هـ الموافق 2008/12/1.

تنويه

تعديل صياغة القرار رقم م.ب/ف.2010/5/62/2 
)صفحة 19( بشأن: »الموافقة على الطلب المقدم من 
وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية اعتماد مواقع المحطات الرئيسية الخمسة 
 A( الموضحة على الكروكيات المرفقة للقطاعين

B-5( ضمن مدينة جابر األحمد اإلســـكانية أبعاد 
كل منها )50م × 60م( شريطة اآلتي:

1 ـ التنســـيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات 
والتأكد من عـــدم تعارض مواقع المحطات مع اي 

خدمات أخرى.
2ـ  تزويد البلدية بإحداثيات خاصة لكل محطة 

من المحطات الخمس.
3 ـ تثبيت وتسليم مواقع المحطات المطلوبة 
الى وزارة الكهرباء والماء تحت إشراف المؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
4 ـ إخالء طـــرف البلدية مـــن أي التزامات أو 
تعويضات مستقبلية تتعلق بتنفيذ تلك المحطات. 
تم إلغاء البند )ثانيا( من القرار المنوه عنه لحسن 
الصياغة القانونية ألن محتواه يعتبر تسبيبا للقرار، 
تعديل صياغة القرار رقم م.ب/م.أ/ل.د2010/5/67/3 

)صفحة 41( ليكون كالتالي: »الموافقة على الطلب 
المقدم من وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع 
لمحطة تحويل رئيسية بأبعاد )50م × 60م( لتغذية 
منطقة الرقة بالقطعة 1 بمنطقة هدية كما هو موضح 
باللون األحمر على الكروكي المرفق، شريطة االلتزام 

بما يلي:
1ـ  ان تبعد المحطة عن صالة األفراح بمســـافة 

ال تقل عن 20م.
2 ـ التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات الخدمات.

3ـ  ان يتم عمل مدخل ومخرج المحطة من الجهة 
الجنوبية لها.

4ـ  إخالء طرف البلدية من أي التزامات او تكاليف 
تترتب على تخصيص وتنفيذ تلك المحطة.

5 ـ ان تلتزم وزارة الكهرباء والماء بعدم وضع 
د.فاضل صفربرج اتصاالت على المحطة الرئيسية«.

بورسلي: استحداث آلية لنظافة البيئة في مدينة جابر األحمد
قدمت عضوة املجلس البلدي م.منى بورسلي اقتراحا باستحداث 

نظم لنظافة البيئة املستدامة في مدينة جابر األحمد السكنية.
وقالت م.بورسلي في اقتراحها: لقد صدرت املوافقات والقرارات 
الالزمة لتخصيص موقع ملدينة جابر األحمد الســـكنية الستيعاب 

عدد سكان تقريبي يبلغ 80 ألف نسمة.
كما مت حتديد وتوزيع نسب استعماالت األراضي ومن بينها منتزه 
للمدينة واحملاور اخلضراء ونسب الطرق واخلدمات املصاحبة لها 
بهدف حتسني البيئة، وملا كان إنشاء هذه املدينة سيتم بأحدث الوسائل 
والنظم لتصبح بيئة منوذجية للســـكن وبعد البحث في القرارات 
التي صدرت فإنني أجد ان موضوع نظم التنظيف املتوقعة ستظل 

كما هي، أي استمرار الوضع املتبع حاليا في تنظيف املدن.
ونظرا ألهمية اســـتحداث نظم لنظافة البيئة حتقق االستدامة 
في هذه املدينة، وحتى يتم استكمال ما تتطلبه اخلطط التنفيذية 

للمدينة من برامج ولوائح تتوافر في الوقت املناسب عند تنفيذ البنية 
التحتية للمدينة فإنني أقترح استحداث أسلوب لنظافة البيئة في 
مدينة جابر األحمد السكنية ينظم جتميع القمامة وضغطها بطريقة 
حديثة متطورة تكفل أعلى كفاءة للبيئة وحتد من املشاكل البيئية 
والتشغيلية في أعمال النظافة التي جتري حاليا، وقد يتطلب هذا 
املوضوع استحداث الئحة تسمى بالتنظيف املستدام تلحق باللوائح 
احلالية، وهو األمر الذي يتطلب عمل دراسات وإعداد االشتراطات 
الالزمة بالتنســـيق مع جميع اجلهات املعنيـــة الى جانب البلدية 
ومؤسسة الرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة ومعهد األبحاث 

العلمية الى جانب وزارات اخلدمات.
وأود أن أبدي كامل اســـتعدادي في موقعي كعضو في املجلس 
البلدي لوضع خبرتي ورأيي لتحقيق هذا الهدف مع البلدية وجميع 

اجلهات املختصة.

3 أعضاء يسألون عن إجراءات تطبيق مرسوم الفرز والدمج
هل هناك اتجاه في البلدية لتطبيق المرسوم بشكل مرحلي؟

قدم 3 أعضاء في املجلس البلدي سؤاال بشأن 
اجراءات البلدية التنفيذية بشأن تطبيق مرسوم 

فرز دمج القسائم.
وقال األعضاء شايع الشايع وعبداهلل العنزي 
ومهلهل اخلالد في سؤالهم: بتاريخ 2010/4/4 صدر 
املرسوم رقم 119 لسنة 2010 في شأن فرز ودمج 
القسائم مبناطق السكن اخلاص واالستثماري 
والشريط الساحلي والصناعي واحلرفي ومت نشره 
باجلريدة الرسمية بتاريخ 2010/4/11 وحيث ان هذا 
املرسوم نظم أوضاعا وحقوقا في غاية األهمية 
بالنســـبة جلموع املواطنني، وأعطى مكتسبات 
ينبغـــي تطبيق معايير العدالة واملســـاواة في 
تنفيذها. وانطالقا مما ســـبق ومن ان احلقوق 
التي اعطاها هذا املرسوم للمواطنني وما نظمه من 
احكام في شأن ذلك يتوقف بشكل أساسي على 

الكيفية التي سيتم اتباعها في تطبيق هذا املرسوم 
واخلطوات االجرائية والعملية لتنفيذه، نتقدم 
باألسئلة التالية: ما االجراءات الواجب اتباعها من 
اصحاب القسائم املتوافرة في قسائمهم شروط 
الفرز الواردة باملرسوم املذكور حتى يتم البدء 
في فرز قسائمهم؟ وهل هناك اجتاه داخل البلدية 
بأن يتم تطبيق هذا املرسوم بشكل مرحلي في 
بعض املناطق ثم يتم تعميمه بجميع املناطق بعد 
ذلك؟ وهل سيتم حتديد اجراءات موحدة بجميع 
احملافظـــات متضمنة اخلطوات الواجب اتباعها 
من اصحاب القسائم لفرز قسائمهم وفقا ألحكام 
هذا املرسوم، ومخاطبة اجلميع بها عبر وسائل 
اإلعالم املختلفة مبا يحقق الشـــفافية والعدالة 
وايضاح احلقائق للجميـــع حفاظا على حقوق 

املواطنني؟

م. منى بورسلي

استعرض إنجازات تراخيص الخدمات البلدية 

الشريان: 385 ألف دينار إيرادات 
تراخيص الخدمات بالعاصمة

أعلن مدير إدارة تراخيص 
اخلدمات البلدية بفرع بلدية 
محافظة العاصمة عبدالعزيز 
الشــــريان ان اإلدارة حققــــت 
إيرادات خالل الربع األول من 
العــــام احلالي بلغت 385668 

دينارا.
وقال الشــــريان: بلغ عدد 
التراخيــــص التي مت إجنازها 
وجتديدها ومعامالت بدل الفاقد 
في مراقبة التراخيص الصحية 
6422 ترخيصا والتي شملت 
التراخيص الصحية والشهادات 
الصحية للعاملني وتراخيص 

نقل املواد الغذائية وبسطات سوق اجلمعة.
وأضاف: كما بلغ عدد التراخيــــص التي مت إجنازها وجتديدها 
في مراقبة تراخيص اإلعالنات 6939 ترخيصا والتي شملت رخص 

إعالنات احملالت واملركبات والرخص املؤقتة.
وأشار الى ان عدد التراخيص التي مت إجنازها وجتديدها في مراقبة 
تراخيص إشغاالت الطرق بلغ 93 ترخيصا، شملت تراخيص شوايات 
الدجاج والطاوالت والكراسي وبرادات املرطبات واملواد اإلنشائية 

ومكاتب السيارات واجلوائز واملهرجانات ولعب األطفال.
وحث الشريان أصحاب احملالت على ضرورة التأكد من صالحية 
ســــريان التراخيص الصادرة من اإلدارة والتي تشمل التراخيص 
الصحية واإلعالنات والشهادات الصحية ووسائل النقل وبسطات 
سوق اجلمعة وإلى ضرورة العمل على جتديدها بفترة كافية ال تقل 
عن 15 يوما من خالل تقدمي املســــتندات املطلوبة للترخيص جتنبا 
لتحرير املخالفات وأوامر الغلــــق اإلداري وذلك حتقيقا للمصلحة 

العامة.

ورشة عمل مخالفات البلدية اليوم
تعقد ادارة التطوير االداري والتدريب بالتنسيق مع االدارة 
القانونية ورشة عمل للرد على األسئلة املتعلقة مبخالفات البلدية 
والتي سيحاضر فيها املستشارون املختصون باإلدارة القانونية 
صباح اليوم وخصصت ملديري االدارات الهندسية والصحية التابعة 
ألفـــرع محافظات البلدية في قاعة وارة الواقعة مببنى الوزيرـ  

الدور األول من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

عبدالعزيز الشريان

مهلهل اخلالد شايع الشايع

تقدم بسؤال حول إجراءات البلدية بشأن شكوى موظفي بلدية الجهراء ضد مدير الفرع

العنزي: توجه إلعداد دراسة 
إلعادة تنظيم محافظة الجهراء

 تأجي���ل إلغ���اء تخصي�ص موق�ع خدم�ات 
في العبدل�ي وموقع لمركز خفر الس�واحل في الصبية

اعلــــن رئيس جلنــــة اجلهراء 
م.عبداهلل العنزي عن عقد ورشة 
عمــــل إلعــــادة تنظيــــم محافظة 

اجلهراء.
وقال العنزي بعد نهاية االجتماع 
انه مت االتفاق على عقد ورشة عمل 
لوضع التصورات واألفكار إلعادة 
تنظيم محافظة اجلهراء وتطويرها 
والتأكد من االستمالكات املوجودة 
فيها خاصة انه قد مضى وقت طويل 
على عدم قيام اجلهاز الفني بإعادة 
تنظيم هذه احملافظة التي يقطنها 

60 ألف نسمة.
وقــــال ان االعضــــاء اوصــــوا 
باملوافقة على طلب وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمــــل تخصيص موقع ملركز الرعاية 
النهارية للمسنني مبنطقة شمال غرب اجلهراء مبساحة 

1500 متر مربع.
وأضاف العنزي ان اللجنة وافقت على طلب مركز 
سلطان للتجارة واملقاوالت العامة ربط القسائم بالطابق 
األول وامليزانني باملركز التجاري واالداري في اجلهراء 
قطعة 93 شريطة االلتزام بالشروط األمنية والهندسية 

وعدم استغاللها جتاريا.
وبني ان اللجنة وافقت على طلبات وزارتي الكهراء 
واالشغال التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين 
في بعض املناطق لتنفيذ العقود، مشيرا الى املوافقة 
على طلب أهالي منطقــــة غرناطة ايجاد موقع بديل 

لروضة أطفال بالقطعة »1«.
وكشــــف انه تقرر تأجيل الغاء تخصيص موقع 
خدمات على طريق العبدلي، وتخصيص املوقع ملركز 
خفر السواحل في منتصف الصبية )مدينة احلرير( 
ليكون موقعا بصفة مؤقتة حلني التأكد من مخططات 

مدينة احلرير.
ومن جهة اخرى، قدم العضــــو عبداهلل العنزي 

سؤاال بشــــأن االجراءات املتعلقة 
بشكوى املوظفني ضد مدير فرع 

بلدية اجلهراء.
وقــــال العنــــزي في ســــؤاله: 
اســــتعرض املجلــــس البلدي في 
جلسته بتاريخ 2010/4/19 الشكوى 
التي تقدم بها نحو 77 موظفا في 
بلدية محافظة اجلهراء بشــــكوى 
ضد مديرهم باالضافة لقيام احدى 
املوظفات بتقدمي شكوى ضد املدير 

فيما يخص امورا اخالقيا.
وقد قمت بعرض مرئي حول 
اســــتخدام آليات ومعدات البلدية 
خلدمة بعض املتنفذين في اسطبالت 
اجلهراء وهو ما يشكل هدرا للمال 
العام، فأرجو من وزير الدولة لشؤون البلدية الرد على 
األســــئلة التالية: ماذا حصل في الشكوى املقدمة من 
املوظفني ضد مدير اجلهراء؟ هل مت اتخاذ أي اجراءات 
لوقف الشلل احلاصل في بلدية اجلهراء نتيجة اخلالف 
بني املوظفني واملدير؟ وما السند الذي استندت اليه 
البلدية في سحب بدل مالي من احد املوظفني املعاقني 
ومنحهــــا ملدير الفرع؟ وهل مت ابالغ األجهزة األمنية 
فيما يخص الشكوى التي تقدمت بها احدى املوظفات 
ضد مديرها؟ ما االجراءات التي اتخذتها البلدية لوقف 
الهدر في املال العام بشــــأن استغالل آلياتها خلدمة 
املتنفذين بغير وجه حق؟ وهل مت استخدام اآلليات 
بعلم من مدير بلدية احملافظة؟ ما اإلجراءات املتخذة 
ضد الشركة التي استخدمت اآلليات في أمور خاصة؟ 
ذكر املستشار القانوني رجعان الغريب خالل اجللسة 
ان االدارة القانونية مازالت تدرس جميع الشكاوى 
ضد مدير بلدية اجلهراء، فما الزمن املتوقع لالنتهاء 
من دراســــة هذه الشكاوى؟ ويرجى تزويدي بصور 
من جميع الشــــكاوى املقدمة من املوظفني ضد مدير 

بلدية اجلهراء.

أحمد البغيلي

م.عبداهلل العنزي


