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اعداد: بداح العنزي

أصدر األمني العام للمجلس البلدي 
القرار التال���ي: ندب محمد الصوابر 
مراقب شؤون اللجان باإلضافة إلى 
عمله القي���ام بأعم���ال االمني العام 
للمجلس البلدي خ���ال الفترة من 

تاريخ 2010/5/31 لغاية 2010/6/3.

الصوابر أمينًا عامًا للمجلس 
البلدي بالوكالة

حوار مشترك بني محمد العتيبي ومحمد املفرج وم.أشواق املضفحديث بني شايع الشايع وجنان بوشهري

)محمد ماهر(زيد العازمي وحوار مع فرز املطيري ومتابعة من مانع العجمي وأحمد البغيلي

شهدت جلسة المجلس ترؤس م.منى بورسلي الجلسة حيث تعتبر المرة االولى التي 
تترأس فيها سيدة جلسة، والتي استمرت ربع ساعة حيث لوحظت سعادة كل من 

م.اشواق المضف وجنان بوشهري اضافة الى القانونيات لترؤس المرأة الجلسة.

وفد منظمة المدن تفقد سوق الخضار

إحالة قرار »البلدي« تخصيص مسجد 
بالواجهة البحرية لمجلس الوزراء

العنزي يقترح إقامة ناٍد رياضي
في مدينة سعد العبداهلل

زار وفد من منظمة املدن العربية برئاسة 
األمني العام املساعد احمد محمد العدساني 
سوق اخلضار والفاكهة املركزي اجلديد في 
منطقة الصليبية بهدف اعتماده كنموذج 
ناجح ملشروع ال� »B.O.T« ميكن االطاع 

عليه اثناء املؤمتر املقبل للمنظمة.
وذكر بيان صحافي للمنظمة اليوم ان 
الزيارة تأتي في اطار التحضيرات النعقاد 
املؤمتر العام ال� 15 ملنظمة املدن العربية الذي 
تستضيفه الكويت خال الفترة من الثالث 
الى اخلامس من أكتوبر املقبل حتت عنوان 

»مدن املعرفة ومستقبل الشباب«.
واضاف انه كان في استقبال الوفد الذي 
ض��م ك��ا م�����ن م.عبدالرحم��ن الدعيج 
وفيصل الوهيب وحميد احلرز رئيس مجلس 
ادارة ش���ركة الوافر للخدمات التسويقية 

عثمان الس���ميط حيث جتول الوفد داخل 
الس���وق لاطاع على اخلدم���ات املقدمة 
من فندق للضي���وف وقاعة للمحاضرات 
وصاالت للمزاد وأخرى للبيع والتخزين 

والتبريد.
واعرب الوفد عن اعجابه بالسوق من 
حيث تفرده بالبناء الهندسي واملساحات 
الكبي���رة واألماكن املخصص���ة ألغراض 

العرض.
واضاف البيان ان الطرفني اتفقا على ان 
يكون موقع السوق ضمن برنامج زيارة 
الوفود املشاركة في مؤمتر املنظمة القادم 
ضمن جولة لاطاع على مشاريع الكويت 
املقامة بنظام اخلصخصة ال� »B.O.T« لتبيان 
مس���يرة التنمية والتطوير التي تعيشها 

الكويت.

أحال وزي��ر األش���غ��ال العام��ة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاض��ل صف��ر قرار املجلس البلدي 
بشأن تخصيص مسجد بالواجهة البحرية الى مجلس 

الوزراء بعد ان استخدم األعضاء املادة 14.
وقال الوزير في كتابه الى مجلس الوزراء نحيطكم 
علما بأن املجلس البلدي سبق ان اصدر في اجتماعه 
رقم 2010/2 لدور االنعقاد العاش���ر املنعقد بتاريخ 
2010/1/18 قراره رقم م ب/ل ع/2010/2/13/1 بش���أن 
»املوافقة على طلب وزارة االوقاف والشؤون االسامية 
تخصيص موقع مسجد بأبعاد 20م×20م مبساحة 
400م2 خلدمة رواد الواجهة البحرية )شاطئ السام(، 
شريطة ان يتم التنفيذ خال سنتني من تاريخ صدور 

القرار وإال اعتبر القرار الغيا.
وقد مت االعتراض على ذلك القرار مبوجب كتابنا 
رقم م و ب ك/896 املؤرخ في 2010/2/24 وذلك استنادا 
على ما ج���اء في كتاب وزارة االوقاف والش���ؤون 

االسامية املؤرخ 2010/1/18.
بناء علي��ه استعرض املجلس البلدي املوضوع 
م��رة أخ��رى ف��ي اجتماع�����ه رق�م 2010/4 ل��دور 
االنعق��اد العاش��ر املنعق��د بتاري��خ 2010/3/8 وعم��ا 
مبا ج��اء بامل��ادة 14 م��ن القان��ون رق��م 5 لس���ن��ة 
2005 ف��ي ش�����أن بلدي��ة الكوي�ت فق��د متس�����ك 
املجلس بقراره سالف الذكر بأغلبية االعضاء الذين 
يتألف منهم واصدر قراره رقم م ب/ر و/2010/4/53 
بش���أن املوافقة على التمس���ك بالقرار رقم م ب/ل 

ع/2010/2/13/1.
لذا نرفع االمر الى مجلسكم املوقر استنادا ألحكام 
املادة 14 من القانون 5 لس���نة 2005 في شأن بلدية 

الكويت التخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي اقتراحا 
بإنشاء ناد رياضي في مدينة سعد العبداهلل.

وقال العنزي في اقتراحه من أهم الدعائم الستمرار 
احلضارات سواعد الشباب وللحصول على شباب 
واعد يجب توفير احتياجاته���م وتوجيه طاقاتهم 
الى االجتاه الصحيح ومما ال ش���ك فيه أن الرياضة 
بجميع انواعها لهي بالنس���بة للشباب مثل البذرة 

في االرض الصاحلة.
لذا فإننا نقترح اآلتي:

إنشاء ناد رياضي في مدينة سعد العبداهلل.
كما ق���دم العنزي االقتراح التال���ي: نظرا لكثرة 
احلوادث املرورية ولك���ون طريق االطراف طريق 
سفر سريعا ولكثرة مرور االرتال العسكرية وكذلك 
املسافرون مما يتسبب في احداث ربكة كبيرة وحوادث 

مرورية جمة وخاصة في منطقة مقبرة اجلهراء.
لذا فإننا نقترح اآلتي: انش���اء اس���تدارة علوية 
للسيارات بعد مقبرة اجلهراء على طريق االطراف 

للرجوع إلى مدينة اجلهراء.

»البلدية« أقرت تطوير مركز ضاحية عبداهلل السالم
اقرت البلدية تطوير مركز ضاحية 
عبداهلل السالم واملنصورية، وتضمن 
كتاب مدير عام البلدية م.احمد الصبيح: 
س���بق ان صدر ق���رار املجلس البلدي 
رقم م.ب/ف2005/11/218/2 واملؤرخ في 
2005/12/19 والذي يقض���ي باملوافقة 
على الطلب املقدم من وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل لهدم املباني احملددة 
باللون االصفر واقامة س���وق مركزي 
جديد جلمعية ضاحية عبداهلل السالم 
افرع دكاكني  مبساحة 3826م2 واقامة 
مبس���احة 2226م2 وتعدي���ل مواقف 
الس���طحية واس���تحداث  الس���يارات 
ان  مواقف سيارات بالس���رداب، على 
تكون االنشطة التجارية املراد اقامتها 
ضمن مركز الضاحية مطابقة لانشطة 

املواف���ق عليها بق���رار اللجنة املكلفة 
البلدي  بالقيام باختصاصات املجلس 
رقم ل.ق/م.ب/ت2003/7/164/10 بتاريخ 
2003/10/27 على ان يتم التنسيق مع 
وزارات اخلدمات قب���ل البدء بالتنفيذ 

وابرام عقد مع اماك الدولة.
ان قرار املجلس البلدي رقم م.ب/ل.
ع2008/3/41/7 واملؤرخ في 2008/3/3 
ينص على ان يتم حتويل املركز الصحي 
القائم حاليا املقترح استغاله كمركز 
تخصصي لام���راض اجللدية بصفة 
مؤقت���ة ال���ى مواقف س���يارات وذلك 
بعد االنتهاء من بن���اء املركز الصحي 
التخصصي لامراض اجللدية اجلديد 
واملخصص بقرار املجلس البلدي رقم 
م.ب/ل.ع2008/10/271/1 وامل���ؤرخ في 

2008/6/23 ومتت مخاطبة ادارة املساحة 
لتثبيت موقع املركز الصحي التخصصي 

لامراض اجللدية اجلديد.

الرأي الفني

ال نرى مانعا تنظيميا من املوافقة 
على طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل لتطوير مركز ضاحية عبداهلل 

السالم على:
أ � تتم توسعة مبنى السوق املركزي 
مبنى رقم 1 وبزيادة قدرها 1557م2 وذلك 

ليصبح اجمالي مساحته 3156م2.
ب � تتم تخصيص مبنى رقم 2 مجمع 
مطاعم مبساحة 400م2 فقط على ان يتم 
نقل املطاعم املوجودة مبركز الضاحية 
الى مجم���ع املطاعم املقترح والغاء اي 

مطاعم قائمة على اال يزيد العدد على 
4 مطاعم كما ه���و مقرر بقرار اللجنة 
بالقيام باختصاصات املجلس  املكلفة 
البلدي رقم ل.ق/م.ب/ت2003/7/164/10 

واملؤرخ في 2003/10/27.
ج � يتم تخصيص مبنى رقم 3 افرع 

الدكاكني مبساحة 1416.01م2.
د � يتم هدم كل من س���وق اخلضار 
وامللحمة ومركز لوازم العائلة ومبنى 
ماكدونالدز ومبان���ي دكاكني احملات 

والشبرات القائمة واحملددة جميعها.
ه� � في حال ازالة املستوصف القائم 
يتم استغال موقعه كمواقف سيارات 
وذلك بالتنسيق مع قسم الطرق وفقا 
لق���رار املجلس البلدي رق���م م.ب/ل.
ع2008/10/271/7 بتاريخ 2008/6/23.

خسارة »البلدية« 13 مليونًا تشعل جلسة »البلدي« ومطالبات باإلحالة للنيابة العامة
جلس����ة املجلس البلدي التي 
عقدت امس رغ����م انها طارت في 
اجلزء الثاني منها بعد مناقش����ة 
4 س����اعات والتي تن����اوب على 
رئاس����تها الول مرة سيدة، حيث 
ترأست م.منى بورسلي جانبا من 
اجللسة اثر خروج رئيس املجلس 
زيد العازمي وكذلك نائب الرئيس 
شايع الش����ايع وهي املرة االولى 
التي حتصل فيها املرأة على رئاسة 
املجلس ملدة ربع ساعة. اجللسة في 
بدايتها شهدت طلب من 6 اعضاء 
تقدموا للحديث وهم احمد البغيلي 
ومهلهل اخلالد وفرز املطيري ومانع 
العجمي ومحمد املفرج وش����ايع 
الش����ايع، حيث طلبوا مناقشة 3 
مواضيع وهي خسارة البلدية 13 
مليونا ومخالفات مستشفى السيف 
وحكم عزل مدير بلدية العاصمة. 
اجللسة لم تنته الى توصية رغم 
املطالبة بتحويل موضوع خسارة 
البلدية 13 مليونا الى النيابة العامة 
وتأكيد بع����ض االعضاء ضرورة 
محاسبة املتسبب ألنهم حريصون 
على حماية املال العام. وش����هدت 
اجللس����ة ايضا طلبا من العضو 
عب����داهلل العن����زي للحديث عما 
تعرضت ل����ه قافلة احلرية امس 
من هجوم من قبل االس����رائيليني 
والتأكيد على التضامن مع مدنيي 
القافلة التي تض����م النائب وليد 
الطبطبائ����ي وعددا من املواطنني 
واملواطنات. وفيما يلي تفاصيل 

اجللسة:
افتتح رئيس املجلس البلدي 
الساعة 10  العازمي اجللسة  زيد 
صباحا بالتصديق على احملضر 

السابق.
زيد العازم����ي: نطلب ان يتم 
التصديق على احملاضر في اجللسة 

نفسها حتى ال تعطل املعامات.
جنان بوش����هري: ان االعضاء 
حريصون على االنتهاء من القرارات 
بأس����رع وقت ممكن لكن يحصل 
هناك اخطاء تقع فيها االمانة العامة 

والبد من توضيحها.
العازمي: سيتم تكليف  مزيد 
القانونية بصياغة القرارات حتى 

ال حتصل اخطاء.
مانع العجمي: هناك مش����كلة 
في االمانة العامة، حيث ان بعض 
القرارات تصدر بها اخطاء والبد 

من اعادة صياغتها.
عبدالكرمي السليم: ان االقتراح 
جيد لكن تنقصه اآللية باالضافة 
الى صعوبة اكم����ال النصاب في 

بعض االحيان.
منى بورسلي: ان هذا املوضوع 
كان موجودا في السابق، لكن نظرا 
لوجود بعض املاحظات مت اتخاذ 

خطوة بزيادة اسبوعني.
محمد املفرج: يفترض تسجيل 

موظفون ومدي����ر العاصمة تقدم 
باشكال الى احملكمة في 14 يونيو 
املقبل ولذل����ك البد من ترك االمر 
الى ان ينتهي القضاء من اصدار 

احلكم.
ترأست منى بورسلي اجللسة 

الساعة 1.20 ظهرا
منى بورس����لي: هن����اك طلب 

مناقشة موضوع غزة.
يوافق املجلس

اعتراض الوزير

األمني الع����ام: محضر اجتماع 
املجلس البلدي � اعتراض الوزير 
على طلب صاح����ب العاقة عمل 

راسب لقسيمته.
أشواق املضف: البد من االلتقاء 
باجلهاز التنفيذي اليجاد حل لهذه 
املش����كلة وخاصة فيم����ا يتعلق 
امل����ادة )14( لتكون  باس����تخدام 
لألمور املهمة فقط وال تس����تخدم 
في اي معامات، ونطلب من الوزير 
واملديرين اجللوس مع األعضاء 
للتباحث خاصة اننا مقبلون على 
مشاريع تنموية كبيرة حتتاج الى 

تعاون.
يوافق املجلس على اعتراض 

الوزير
القرار اخلاص  الع����ام:  األمني 

باالعتراض.
رفع رئيس املجلس اجللس����ة 
الى يوم غد األربعاء لعدم اكتمال 

النصاب القانوني.

مانع العجمي: أستغرب من عدم 
تواجد نواب املدير العام، خاصة 

أنهم حضروا جزءا من اجللسة.
الى مناقش����ة  ينتقل املجلس 
احلكم الصادر بإقالة مدير بلدية 

محافظة العاصمة.
البغيلي: أتس����اءل عن  احمد 
أس����باب عدم تنفيذ حكم احملكمة 
الصادر بإزاحة مديرين في البلدية 
رغم تنفي����ذ حكم آخر على مدير 
بلدية محافظة مبارك الكبير عبداهلل 
العازمي ورغم ان هناك معلومات 
القانونية بعث  االدارة  بأن مدير 

وراء عدم تطبيق احلكم.
منى بورسلي: ان ما يحدث هو 
تبادل اآلراء والطرح ولكن اذا كانت 
هناك جدية في النقاط املطروحة 
سواء لاصاح او التطوير او ازالة 
الفساد ويجب اتخاذ القرار، الفتة 

مازلنا مكانك سر.
أحمد البغيلي: اطلب التصويت 
بالنداء باالسم إلحالة تقرير القاضي 
أبو صليب حول خسارة البلدية 13 

مليونا الى النيابة العامة.
أقترح ان يقدم  الهدية:  محمد 
االخوان اسئلة للجهاز التنفيذي 

للرد على اسئلتهم.
مانع العجمي: تقدمت بسؤال 
الى اجلهاز التنفيذي حول العديد 

من املواضيع.
العتيب����ي: بخصوص  محمد 
مدير بلدية العاصمة فانني أؤكد 
ان الوزير او املدي����ر العام كلهم 

شايع الش����ايع: استغرب من 
رفض الوزير بش����أن عدم اعتماد 
اسماء اي شخصيات على الشوارع 
حيث سأقوم بتعليق عمل جلنة 

التسميات.
مانع العجمي: جلنة التسميات 

قائمة ونحن نؤدي عملنا.
عبدالك����رمي الس����ليم: لدين����ا 
الئحة وقانون يفترض ان يصلنا 
كتاب رس����مي من الوزي����ر بهذا 

اخلصوص.
العن����زي: طلبنا من  عبداهلل 
اجلهاز التنفيذي خال اجللس����ة 
املاضية تقدمي تقرير ش����ابه منح 
تراخيص للحرفيني في الصليبية 

واجلهراء.
محمد العتيب����ي: طلبنا خال 
اجللسة املاضية تقدمي كتاب رسمي 

وسيصل الحقا.
االمني العام: فتح باب ما يستجد 
من اعمال بش����أن ثاثة مواضيع 
خسارة 13 مليون دينار في قضية 
ادعاء ملكية ومستشفى السيف 
اضافة الى حكم بشأن احد مدراء 

البلدية.
احمد البغيل����ي: القضية منذ 
البلدي����ة طلب  2006 ومحام����ي 
تأجيل ملدة سنة ونصف مما ادى 
الى خسارة البلدية 13 مليون لذلك 
اس����تغرب من عدم االهتمام بهذه 
االمور، لذلك جند أن هناك مشاكل 

كبيرة في االدارة القانونية.
القانوني: أشكر االعضاء على 

حرصهم على املال العام وسنقوم 
في اجللسة املقبلة بتقدمي تقرير 

بذلك.
محمد املف����رج: املفروض عند 
تق����دمي اي ماحظ����ات ان يكون 
االمر رسميا من خال تقدمي طلب 

بذلك.
فرز املطيري: هل يعقل ان تخسر 
االدارة القانونية 13 مليونا وال تعلم 
عنها شيئا حتى ان االمر وصل الى 
االس����تهتار باملال العام. رغم اننا 
أقس����منا على حماية املال العام، 
خاص����ة ان الوزير لم يقم بإحالة 

املتسبب الى النيابة العامة.
مانع العجم����ي: التقرير الذي 
وصل ال����ى املجلس م����ن االدارة 
القانوني����ة مت توزيعه من دون 
عل����م االعض����اء وكان االولى ان 
يصل رسميا ويوزع على االعضاء، 
وأستغرب من غياب مدير االدارة 
القانونية عن حضور اجللسات.

الس����ليم: البد من  عبدالكرمي 
معرفة تفاصيل القضية ملناقشة 

املوضوع.
جنان بوش����هري: نحن نريد 
معرفة اخلسائر وأسبابها ونحن 

في بلد قانون.
احمد البغيلي: الظاهر ان العضو 
عبدالكرمي السليم لم يقدم اي سؤال 

الى االدارة القانونية.
الس����ليم: ال ميكن  عبدالكرمي 
ان نحظ����ر علينا الكام ومن حق 

العضو تقدمي أي سؤال.

املاحظات للتصديق على احملضر 
بدال من وضع آلية ونرفض إلصاق 
الته����م ضدنا بأنن����ا وراء تأخير 

املعامات.
جس����ار اجلس����ار: نرجو من 
الرئيس ان يضع اشخاصا لديهم 
القدرة على صياغة القرارات ويتم 
املصادقة فورا حت����ى ال تتعطل 

املعامات.

تأخير المعامالت

مان����ع العجمي: اتهام املجلس 
بأنه وراء تأخير املعامات بل هو 

ينجز مشاريع الدولة.
فرز املطيري: البد من عرض 
املوضوع على مكتب املجلس والذي 
يعتبر وكأن����ه »مهمش« وهناك 
إحصائي����ات تدل عل����ى إجنازات 
املجل����س وال يجوز الق����اء التهم 
على االعضاء ومن يعرقل عملية 
التنمية هو اجلهاز الفني ولدينا 

ما يثبت ذلك.
عبداهلل العنزي: عقدنا مؤمترا 
صحافيا حتدثنا خاله عن حجم 
اجنازات املجل����س وكان هو الرد 
احلقيقي عل����ى من يتهم املجلس 
بتعطيل املشاريع، كذلك اقترح عقد 
جلسات يوم االربعاء للمصادقة 

على احملاضر.
مانع العجمي: تزويد املجلس 
باخلطاب الذي وصل الى الرئيس 
باتهام املجلس بتعطيل املعامات 

باعتباره امرا خطيرا.

شهدت ألول مرة ترؤس منى بورسلي الجلسة


