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عض���و  أوض���ح 
املجلس البلدي م.جسار 
اجلسار ان هناك لبسا 
حول موضوع احلديث 
ال���ذي تطرقت له في 
جلسة املجلس البلدي 
األخيرة والتي عقدت 
صباح االثنني املاضي، 
انه لم يتطرق  مبينا 
الى ان لديه كتابا من 
مجلس الوزراء يقول 
البلدي  ان املجل���س 
معطل للتنمية إمنا قال 
في مداخلته ان هناك 

كتابا من اجله���از التنفيذي في بلدية 
الكويت موجها الى رئيس املجلس البلدي 
يتحدث عن بعض املواضيع التي يرى 
اجله���از التنفي���ذي ان املجلس البلدي 
يعطلها مطالبني بأن تكون هناك أولوية 
للمش���اريع التنموية السيما ان هناك 
اكثر من 200 مش���روع تنموي ستمر 
على املجلس البلدي ملناقش���تها وابداء 

الرأي حولها.
وبني اجلسار في تصريح صحافي ان 

االعضاء في املجلس 
متعاونون  البل���دي 
ألبعد احلدود والكل 
اخ���وان حتى ان كان 
هناك خالف في وجهات 
النظر، مشيرا الى انه 
لم يقم باالنسحاب من 
جلس���ة االثنني وإمنا 
الرئيس  استأذن من 
الرتباطه مبوعد مهم 
توج���ب خروجه من 

اجللسة.
واضاف ان املوضوع 
اآلخر الذي تطرق اليه 
وذلك على خلفية كتاب اجلهاز التنفيذي 
ان يتم التصديق على محضر اجللسة في 
نهاية اجللسة وذلك ليتم كسب الوقت في 
الدورة املستندية ملثل هذه االمور خاصة 
انه عند تطبيقها يتم كسب اسابيع عديدة 
من الوقت إلجناز العديد من املواضيع 

واملشاريع املهمة في البلد.
ومتنى اجلس���ار ان تنته���ي حالة 
التشنجات التي نراها في املجلس البلدي 

وان يعي كل عضو دوره.

قدم عضو املجلس 
البلدي أحمد البغيلي 
سؤاال حول كفاءة أجهزة 
التصوير اجلوي. وقال 
البغيلي في س���ؤاله: 
من املعلوم ان اجهزة 
التصوير اجلوي لها 
أهمية قص���وى لدى 
احملاكم وذلك إلثبات 
حي���ازة مدعي امللكية 
)املدة الطويلة املكسبة 
للملكي���ة( ألراض���ي 
الن���زاع داخ���ل خط 
الع���ام، وال  التنظيم 

ميكن اثبات ه���ذه امللكية اال عن طريق 
االطالع على تلك املصورات اجلوية وعلى 
ذلك فإنه في حالة توقف تلك األجهزة أو 
عدم صيانتها صيانة دورية مبدة معلومة 
فإنها قد تؤدي باجلهة املسؤولة عن تلك 
األراضي )متمثلة في البلدية( الى خسارة 
أراضيها التي هي من أمالك الدولة وفي 
هذه احلالة يكسب مدعي امللكية أرضا هي 
في احلقيقة ملك للدولة، لذا ارجو افادتي 
باالجابة عن هذه األسئلة: 1 � ما مدى كفاءة 

أجهزة التصوير اجلوي 
في بلدية الكويت؟ وهل 
تعمل بكفاءة عالية من 

عدمه؟
2 � ه���ل واجه���ت 
أي  األجه���زة  تل���ك 
أعط���ال فني���ة خالل 
الس���نتني املاضيتني؟ 
وما أسبابها؟ وما مدة 
توقف تل���ك األجهزة 
عن العمل بسبب تلك 

األعطال؟
3 � ه���ل مت عم���ل 
املناسبة لها  الصيانة 
في مدة معينة من عدمه؟ وهل هناك عقد 
لصيانتها؟ وهل مت تفعيله من عدمه؟ وما 
اسم الشركة املسؤولة عن عقد الصيانة؟ 

وما قيمة عقد الصيانة املبرم معها؟
4 � هل واجهت البلدية أي مش���اكل 
مع احملاكم بس���بب توقف تلك األجهزة 
عن العمل؟ وهل خسرت البلدية قضايا 
بسببها؟ ان وجد فأرجو تزويدي بتفاصيل 
تلك القضايا، وقيمة املبالغ التي خسرتها 

البلدية لذلك السبب.

قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري اقتراحا للموافقة 
على الس���ماح لعمال كراج منطقة الش���ويخ الصناعية 
بالس���كن في الكراجات ذاتها الت���ي تعد مراكز اعمالهم، 
حلني االنتهاء من إنشاء املدن العمالية املخصصة لسكن 
العمال، وذلك إسهاما منا إليجاد احللول التي من شأنها 
التخفيف من وط���أة االزدحامات واالختناقات املرورية 

التي تشهدها املنطقة.

المطيري يقترح السماح للعمال باإلقامة في كراجاتهم

محمد املفرج

م.أحمد الصبيح

فرز املطيري

م.أسامة الدعيج

أحمد البغيليجسار اجلسار

د.فاضل صفر خالل استقباله مستشار عمدة باريس والوفد املرافق

زيد العازمي يقدم درعا تذكارية ملستشار عمدة باريس

صفر والعازمي بحثا مع مستشار عمدة فرنسا 
بنود اتفاقية التآخي بين البلدين الصديقين

البلدي يبحث استمالك القطعة 10 بخيطان اليوم
يش���كل املجل��س البل��دي جلست��ه العادية 
صب��اح اليوم حيث سيبحث توصية باستمالك 
القطع�����ة 10 ف��ي منطق�����ة خيط��ان، يذكر ان 

اجللس���ة العادية التي عقدت امس االول رفعت 
لفقدانها النصاب القانوني عند مناقشة جدول 

االعمال.

استقبل وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر مستشار العالقات 
الدولي���ة لعمدة باريس برن���ارد بنرول ترافقه 
املستش���ارة االعالمية بالسفارة الفرنسية لدى 
البالد ساندرا بالسيل، ودارت املباحثات الودية 
بني اجلانبني الصديقني ومت بحث جميع مجاالت 
التعاون لتوثيق عرى الصداقة، كما بحث اجلانبان 
بنود اتفاقية التآخي بني بلديتي الكويت وباريس 
واملزمع توقيعها بني الطرفني الصديقني مبا يحقق 

تنمية مصالح البلدين املشتركة.
وأشاد د.صفر بالعالقات بني البلدين اللذين 
تربطهما وشائج احملبة والود، معربا عن أمله في 
ان تستمر هذه الزيارات واللقاءات التي ستسهم 
في تعزيز التعاون والتواصل والتآخي وتطويرها 

على مختلف األصعدة، حضر اللقاء مساعد مدير 
عام البلدية لشؤون قطاع التطوير واملعلومات 

م.أحمد املنفوحي.
من جهة أخرى، استقبل رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي الوفد الزائر ومت خالل اللقاء بحث 
جميع األمور املتعلقة بالشؤون البلدية وتفعيل 
مجاالت التعاون واخلبرات، كما بحث اجلانبان 
بنود اتفاقية التآخي التي س���تتم دراستها في 
مجاالت تخطيط املدن والنقل واملياه والصرف 
الصح���ي وفي خت���ام اللقاء مت تب���ادل الدروع 

التذكارية بهذه املناسبة.
حضر اللقاء مدير ادارة مكتب رئيس املجلس 
البلدي جاس���م الرندي وممثال ادارة العالقات 

العامة كمال الدين ابراهيم وأنور حميد.

الجسار: أعضاء »البلدي« متعاونون
واختالف وجهات النظر أمر طبيعي

البغيلي يسأل عن كفاءة
أجهزة التصوير الجوي

إقرار 4 سنوات لتنفيذ المشاريع الحكومية من تاريخ تسّلم الموقع

ناش���د عضو املجلس البلدي محمد املفرج وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ضرورة تشديد الرقابة 

على معاهد املساج غير املرخصة واملنتشرة في جميع احملافظات.
واستغرب في تصريح صحافي صمت البلدية وغياب الرقابة على هذه 
املعاهد من قبل وزارات الدولة املعنية وهي البلدية والداخلية والتجارة 
والشؤون والصحة وخصوصا انها تستخدم ادوات صحية وحتتاج 

الى متابعة مستمرة حفاظا على سالمة مرتادي تلك املعاهد.
وقال املف���رج ان اغلب املعاهد غير مرخص���ة وهي موجودة في 
بعض مناطق الس���كن اخلاص واالس���تثماري مش���يرا الى ان اغلب 
عمالتها من اجلنسية اآلسيوية وليس لديها تصاريح صحية للقيام 

بهذا النشاط.

واض���اف ان بعض العاملني غير مؤهلني وإقاماتهم ليس���ت على 
تلك املعاهد باعتبارها مخالفة في االساس مما يتوجب قيام االجهزة 
املعني���ة في الدولة مبتابع���ة هذه الظاهرة اخلطي���رة على املجتمع 
الكويتي وخصوصا الشباب منهم والذين يرتادون مثل هذه األماكن 
بصفة مستمرة متس���ائال ما دور وزارة اإلعالم في مراقبة اإلعالنات 
املنشورة في بعض املجالت االعالنية من دون احلصول على ترخيص 

من الوزارة.
واعرب عن شكره وتقديره للمحامي خالد العبداجلليل الذي تناول 
هذا املوضوع ف���ي برنامجه التلفزيوني على قناة الوطن متمنيا من 
املسؤولني ان يشاهدوا هذه احللقة حتى يروا ما يدور في هذه املعاهد 

وبعض الشقق التي تستغل من دون ترخيص.

إغالق 3 محالت وإتالف 155 كلغ من المواد الغذائية في حولي

أق���رت البلدي���ة متديد املدة 
الزمني���ة لتنفي���ذ املش���اريع 
احلكومي���ة الى أربع س���نوات 
من تاريخ تسلم املوقع بدال من 

سنتني.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في كتابه: نفيدكم مبا 
يل���ي: تقدمت وزارة األش���غال 
العامة بكتابها رقم )971/47/20( 
بتاريخ 2009/3/31 تفيد بأنه قد 
مت تخصيص موقع الدارة نزع 
امللكية للمنفعة العامة مبنطقة 
جنوب السرة وتخصيص موقع 
ملق���ر محكمة األس���رة مبنطقة 
القراران  غرناطة وقد تضم���ن 
اشتراط ان يتم تنفيذ املشروع 
خالل س���نتني من تاريخ تسلم 
املوق���ع وإال اعتبر ه���ذا القرار 
الغيا، حيث تطلب الوزارة اعادة 
النظر في هذا البند على جميع 
املشاريع وتعتبر فترة سنتني 

اعلن نائب املدير العام لشؤون 
البلدية مبحافظتي  افرع  قطاع 
الكبير م.اسامة  حولي ومبارك 
الدعي���ج ع���ن متك���ن االجهزة 
الرقابي���ة التابع���ة للقطاع من 
حتقيقها للعديد من االجنازات 
الرقابة  امللموسة على مستوى 
الصحي���ة وتراخيص اخلدمات 
البلدي���ة وكل املجاالت املتعلقة 
العام���ة والرقاب���ة  بالنظاف���ة 
الهندس���ية  الغذائية واملتابعة 
ابريل املاضي، جاء  خالل شهر 
ذلك خالل البيان الذي اصدرته 
ادارة العالق���ات العامة ببلدية 
الكوي���ت عن االجن���ازات التي 
حققتها مختلف االجهزة الرقابية 
بالبلدية وتصديها للتجاوزات 

غير القانونية.
وقال م.الدعيج: قامت مراقبة 
االغذية واالسواق التابعة الدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
مبحافظة حولي بالتفتيش على 
172 محال ما اس���فر عن حترير 
229 مخالفة وغلق 3 محالت غلقا 
اداريا واتالف 155 كلغ من املواد 
الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 

غير كافية.
وبناء عليه رفع تقرير بطلب 
وزارة األش���غال بكتابنا رقم )أ 
ت/30/10/3/1 � 4019( بتاري���خ 

.2009/5/12
صدر قرار من املجلس البلدي 
رق���م )م ب/ب2009/11/319/3( 
املتخذ ف���ي 2009/6/22 يقضي: 
باملوافقة على الطلب املقدم من 
العامة بشأن  وزارة األش���غال 
متديد العمل بالقرارين رقم )م ب/

ف2008/9/230/11( القرار رقم )م 
ب/ل ج2008/364/4( ملدة سنتني 
من تاريخ صدور هذا القرار وإال 

اعتبر الغيا.
متت مخاطبة وزارة األشغال 
العامة بالقرار املذكور أعاله بشأن 
متديد العمل بالقرارين ملدة سنتني 
ومرفق نس����خة م����ن كتابنا رقم 
)ب ك/4/2009 � 20470( بتاريخ 
2009/8/2، حي����ث ردت وزارة 

اآلدمي.
واضاف: بلغ عدد املذبوحات 
من اخلراف العربية واالسترالي 
واملاع���ز واالبقار 10753 رأس���ا 
الى جانب اتالف 15 رأسا لعدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي، فيما 
قامت مراقبة احملالت واالعالنات 
بتحري���ر 24 مخالفة وازالة 110 

اعالنات مخالفة.
وعن اجنازات ادارة النظافة 
الطرق، قال:  العامة واشغاالت 
ان���ذارا و247   311 مت توجي���ه 
تعهدا ورفع 198 س���يارة مهملة 
ومعروضة للبيع وحترير 220 
مخالفة طبقا للقانون رقم 87/9، 
فيما بلغ ع���دد دروب النفايات 
البلدي���ة 4957 نقلة الى جانب 

2526 للنفايات االنشائية.
واضاف ان مراقبة تراخيص 
االعالن���ات ب���ادارة التراخيص 
الصحي���ة قامت باجن���از 216 
ترخيصا وجتديد 215 ترخيصا، 
فيما قام���ت مراقبة التراخيص 
الصحية باجناز وجتديد 2924 
ترخيصا الى جانب قيام مراقبة 
اشغاالت الطرق باجناز وجتديد 

االشغال العامة بكتابها رقم )20 
� 47 � 2875( بتاريخ 2009/9/10 
بشأن املوضوع املذكور أعاله، تفيد 
بأن قرار املجلس البلدي رقم )م 
ب/ب2009/11/319/3( املتخذ في 
2009/6/22 بخص����وص متدي����د 
العمل باملوقعني املخصصني ملدة 

30 ترخيصا.
وتاب���ع: كم���ا قام���ت ادارة 
الهندس���ية باجناز  التراخيص 
83 رخصة بالسكن اخلاص و27 
رخصة باالستثماري و11 رخصة 
بالتجاري شملت البناء احلديث 
واالضاف���ة والترمي���م والهدم 
والزراع���ة واملظالت الى جانب 
اجناز رخص���ة واحدة لكل من 

املرافق احلكومية واملساجد.
الس���المة  ادارة  ان  واوضح 
قامت باجناز 79 رخصة سالمة 

سنتني غير كافية حيث ان اتفاقيات 
التصميم متر باملراحل التالية:

1 � فترة ما قبل التصميم ملدة 
12 شهرا.

2 � فت���رة التصميم ملدة 24 
شهرا.

3 � فترة الطرح والترس���ية 
ملدة 12 شهرا، ويكون املجموع 

48 شهرا.
وتطلب الوزارة إعادة النظر 
بهذا البند على جميع املشاريع 
احلكومية حيث ان مدة االعداد 
التي تس���بق التنفيذ تستغرق 
أربع س���نوات عل���ى األقل، لذا 
تطل���ب العرض عل���ى املجلس 
البلدي إللغاء شرط املدة احملددة 
القرار توفيرا للجهد واملال  في 
العام، وتفيد كذلك بكتابها املؤرخ 
الدورة  في 2010/1/10 باط���الع 
املستندية للمشاريع احلكومية 
ومدتها الزمني���ة جند ان فترة 

و32 رخصة تشوين و34 شهادة 
سالمة جلميع املشاريع باالضافة 
ال���ى اجناز 76 معاملة لتس���لم 
الكفال���ة املصرفية و31 لالفراج 

عنها.
وعن اجنازات ادارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية، قال الدعيج: 
مت اجناز 111 معاملة تعهد واشراف 
و9 معامالت توكيل مقاول وتسلم 
احل���دود و37 اليص���ال التيار 
الكهربائي و279 شهادة اوصاف 
و14 شهادة ملن يهمه االمر وتلقي 
7 شكاوى والكشف عن 40 محال 
جتاريا، مش���يرا الى ان اجمالي 
الرسوم املس���توفاة بلغ قدرها 

11520 دينارا.
واشار الى ان اجنازات فريق 
الط���وارئ بفرع بلدية محافظة 
حولي، متكن م���ن حترير 170 
مخالفة خاصة باحملالت العامة 
والئحة االغذية الى جانب حترير 
87 ملخالفات الئحة االعالنات فيما 
مت حترير 17 مخالفة لالئحة الباعة 
املتجول���ني و24 مخالفة لعدم 
التقيد بالئح���ة النظافة العامة 
واشغاالت الطرق الى جانب غلق 

السنتني غير كافية للبدء بأعمال 
تصميم املشاريع احلكومية ناهيك 
عن أعمال التنفيذ وعليه حتديد 
فترة صالحية قرار التخصيص 
للمشاريع احلكومية مبدة أربع 
سنوات للبدء بأعمال التصميم 

على األقل.

الرأي التنظيمي

بناء على طلب وزارة األشغال 
العامة بإعادة النظر بشأن مدة 
سنتني لتنفيذ املشروع، حيث 
تعتبرها غير كافية وانه يلزم 
مرحلة التصميم للمشروع فترة 
تصل الى اربع سنوات فهي تطلب 
الغاء ش���رط املدة، لذا نرى ان 
يتم حتديد املدة الزمنية لتنفيذ 
املشروع للموقع املخصص باربع 
سنوات من تاريخ تسلم املوقع 
وان يسري هذا القرار على جميع 

املشاريع احلكومية.

24 محال غلقا اداريا.
واض���اف: كما ق���ام القطاع 
الهندسي بتوجيه 18 انذارا الزالة 
التعديات على امالك الدولة الى 
جانب الكش���ف عن 18 شكوى 

مقدمة من قبل املواطنني.
وعن اجنازات ف���رع بلدية 
محافظ���ة مب���ارك الكبير، قال 
النظافة  ادارة  م.الدعيج: قامت 
العامة واشغاالت الطرق بتوجيه 
27 ان���ذارا و8 تعهدات وحترير 
37 مخالفة طبقا لقانون النظافة 
العامة رقم 87/9 الى جانب رفع 
4 سيارات مهملة وسكراب، فيما 
بلغ عدد نقالت النفايات السكانية 
الصلب���ة 1562 نقلة الى جانب 

1367 نقلة من السكراب.
وقال: قامت ادارة التراخيص 
الهندس���ية باجن���از 41 معاملة 
بالس���كن اخل���اص ورخصتني 
بالصناع���ي، فيم���ا قامت ادارة 
الهندس���ية  التدقيق واملتابعة 
باجناز 561 معاملة شملت التعهد 
واالشراف وشهادات االوصاف 
وتوكيل املقاول وايصال التيار 

الكهربائي وتسلم احلدود.

البلدية أكدت أن فترة سنتين غير كافية للبدء في أعمال تصميم المشاريع

المفرج يطالب بتشديد الرقابة على معاهد المساج غير المرخصة
استغرب صمت الجهات المعنية عن هذه الظاهرة الخطيرة

بعض العاملين غير مؤهلين وإقاماتهم مخالفة وليست على المعاهد

ل��ت��أج��ي��ر  إل  امل�����ا وب��ه��ب��ه��ان��ي ت��س��ل��م ش���رك���ة ك����ي ج����ي 
ال��دف��ع��ة األول����ى م��ن س���ي���ارات "دودج تشارجر" ال��س��ي��ارات 

أعلنت ش����ركة كي جي إل لتأجير السيارات وشركة املا 
وبهبهاني وكاء سيارات كرايسلر وجيب ودودج عن بدء 
تس����ليم الدفعة األولى من سيارات دودج تشارجر وذلك 
يوم السبت املوافق 22 مايو 2010 في مقر شركة رابطة 
الكويت واخلليج القابضة مبنطقة الش����ويخ الصناعية. 
وتضم الدفعة األولى عدد 520 س����يارة "دودج تشارجر 
أر تي" من أصل 600 س����يارة سوف تسلمها شركة املا 
وبهبهاني إلى شركة كي جي إل لتأجير السيارات كجزء 
من دعمها للش����ركة التي فازت مؤخ����رًا بعقد قيمته 9.7 
مليون دينار كويتي من شركة نفط الكويت لتأجير 1100 
سيارة.وش����هد إجراءات التس����ليم كل من السيد روبير 
بوس����تاني مدير عام شركة كي جي إل لتأجير السيارات 
والسيد ماهر أبو شعبان املدير العام املساعد للمبيعات 
والتس����ويق لدى ش����ركة املا وبهبهاني للس����يارات في 
حضور املديرين التنفيذيني من اجلانبني. وقال ماهر أبو 
شعبان أثناء تسليم السيارات "نحن سعداء جدًا بتزويد 
ش����ركة كي جي إل لتأجير السيارات بس����يارات "دودج 
تش����ارجر أر تي" إحدى أفضل السيارات املوجودة لدينا 
في السوق واملعروفة بجودتها العالية وجتمع بني األداء 
الرائع والس����امة واملرونة واملجه����زة بتقنيات متطورة 
للدف����ع بالعجات اخللفية ومبحرك هيمي األس����طوري، 
فهي تعتبر بحق س����يارة احلدث. وأكد ماهر على التزام 

شركة املا وبهبهاني للس����يارات بتزويد شركة كي جي 
إل لتأجير الس����يارات بأفضل اخلدمات، مهنئًا الش����ركة 
على فوزها بعقد ش����ركة نفط الكويت. هذا وُتعد شركة 
املا وبهبهاني للسيارات هي املوزع احلصري لسيارات 
كريس����لر و جيب و دودج في الكويت. من جهة أخرى، 
أثنى السيد روبير بوستاني على عاقات العمل الوثيقة 
بني الشركتني في الوقت الذي حتتفل فيه شركة كي جي 
إل لتأجير الس����يارات بنجاح أخ����ر عقب جتديدها العقد 
الذي فازت به مؤخرًا من ش����ركة نف����ط الكويت لتأجير 
1100 مركبة شامًا كافة أعمال صيانة وخدمات املركبات 
والذي يب����دأ العمل به اعتبارًا م����ن 1 يوليو 2010 وملدة 
30 ش����هرًا وبقيمة إجمالية 9.7 ملي����ون دينار كويتي، 
حيث متكنت ش����ركة كي جي إل لتأجير الس����يارات من 
جتديد هذا العقد مع ش����ركة نفط الكويت للمرة الثالثة 
على التوالي. وأضاف روبير بوس����تاني "ميكننا بفضل 
دعمك����م حتقي����ق مزيدًا م����ن النجاحات على مس����توى 
أعمالنا". ُيذكر أن شركة كي جي إل لتأجير السيارات هي 
إحدى الشركات التابعة لشركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل، وتتمحور أعمالها الرئيسية في تأجير السيارات 
لعمائها من القطاعني التج����اري واحلكومي داخل دولة 
الكويت، كما أنها املمثل احلصري لش����ركة ناش����يونال 

العاملية لتأجير السيارات.


