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بوشهري لرئيس »البلدي«: ما الحماية اإلدارية 
والقانونية لرجال الضبطية القضائية؟

فرز يقترح إطالق اسم عبداللطيف البرجس
على أحد الشوارع في الخالدية

قدم���ت عض���وة املجلس البل���دي م.جنان 
بوش���هري اقتراحا يقضي باإلبقاء على موقع 
اجلملة والتموين في القطعة 7 ملنطقة اجلابرية، 
وجاء في االقتراح: نظرا للكثافة السكانية ملنطقة 
اجلابرية والتي تبلغ نحو 65.000 نسمة ولكبر 
مساحة املنطقة وتعدد األنشطة واخلدمات فيها 
من س���كن خاص، وسكن استثماري، والكثافة 
املرورية وكثرة الرواد ملوقع اجلملة والتموين 
في القطعة 7 واملقام على مساحة 795م2 وبأبعاد 

30م2×26.5م2.
وبناء على ما تقدم نقترح: اإلبقاء على مبنى 
اجلمل���ة والتموين في القطع���ة 7 في منطقة 
اجلابري���ة كموقع دائم ملزاولة النش���اط ذاته، 
علما أن املبنى بني بشكل يتناسب واحتياجات 
النشاط املذكور ويلبي حاجة أهالي املنطقة، كما 

أنه يتميز ببعده عن الزحام وتوافر مواقف السيارات.
ومن جهة ثانية وجهت م.بوشهري سؤاال الى رئيس املجلس 
البلدي حول احلماية اإلدارية والقانونية لرجال الضبطية القضائية 
في البلدية، وقالت في سؤالها: ملا كان اختصاص املجلس البلدي 
مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة بشؤون البلدية وذلك 
وفقا ألحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت 
وأن اختصاص ضبط أي من املخالفات معقود للجهاز التنفيذي 
املناط به وضع مش���روعات اللوائح والنظم الداخلية لشؤون 

البلدية والقواعد العامة لنظام التعامل ألجهزة 
البلدية مع اجلماهي���ر في جميع املجاالت فقد 
كفل القانون حتقيق���ا لذلك بأن يكون لبعض 
من املوظفني الذين يعينه���م الوزير املختص 
لضبط املخالفات صف���ة الضبطية القضائية 
وأعطى القانون احلق لهؤالء في سبيل تأدية 
أعمالهم حق دخ���ول األماكن واحملالت العامة 
وضبط املخالفة واملواد موضوع املخالفة وحترير 
احملاضر الالزمة وإحالتها إلى اجلهة املختصة 
ولهم في ذلك أن يستعينوا بأفراد القوة العامة، 
لذلك اطرح الس���ؤال التالي وأطلب اإلفادة من 

اجلهاز التنفيذي:
1� ما احلماية اإلدارية والقانونية التي تدعم 
بها البلدي���ة رجال الضبطية القضائية مخافة 
االعتداء عليهم أو االدعاء عليهم أمام س���احات 
القض���اء، وهل ميكن االدعاء عليهم بش���خصهم أمام القضاء أو 

بصفتهم املمنوحة لهم مبوجب القانون؟
2� ه���ل توجد حاالت من رجال الضبطية القضائية بالبلدية 
مت االدع���اء عليهم من قبل املراجعني بصفتهم الش���خصية وما 
املالبس���ات التي أدت لذلك وهل يجوز االدعاء على ش���خصه ال 
بصفته املمنوحة له مبوجب القانون وفي حالة حدوث ذلك هل 
ميكنه الرجوع بدوره على البلدية بشأن األضرار التي تعرض 

لها جراء احلكم الصادر بحقه؟

قدم عضو املجلس البلدي فرز الديحاني 
اقتراحا بتسمية احد الشوارع في اخلالدية 
باسم عبداللطيف محمد البرجس، وجاء في 
االقتراح: في كل امة ابناء يعتز بهم الوطن، 
ويكتب اسماءهم بحروف من نور في سجالته 
تقدي���را منه ملا قدموه جتاه بالدهم، ويأتي 

في مقدمة هؤالء جميع رجال الوطن الذين 
ضحوا بأرواحهم من اجل احلفاظ على ترابه 
واستقالل اراضيه، فرجال الكويت ضربوا 
املثل في هذا، فتراب الوطن اغلى من دمائهم 
وارواحهم التي بذلوه���ا طواعية من اجل 
احلفاظ على هذا الوطن، ومنهم محافظ حولي 

الس���ابق عبداللطيف محمد البرجس الذي 
توفي على اثر االعتداء الغاشم على البالد، 
لذا أقترح تخليدا منا لذكراه تسمية اي من 
شارعي اخلالدية )شارع اجلمعية الرئيسي 
او ش���ارع بابل( باسم الشهيد عبداللطيف 

محمد البرجس.

اقترحت اإلبقاء على مبنى الجملة والتموين في القطعة 7 بالجابرية
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