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اعداد: بداح العنزي

يقيم املستش���ار في املجلس البلدي عبداللطيف األس���تاذ 
محاضرة عن دور الزوجة في البناء تتضمن عرض الدور املهم 
للزوجة مع الزوج في عمل مخطط البيت واحلد من مشاكل البناء 
اضافة الى توزيع كتاب »بناء بيت األس���رة« من تأليفه وذلك 
في ملتقى احملامية جنالء النقي في يوم اخلميس 23 اجلاري 
في الثامنة مساء مبنطقة سلوى � قطعة 2 � شارع 107 � منزل 

388 من الباب اخللفي ومقابل شارع املسجد األقصى.

ندوة »دور الزوجة في البناء«

فرز املطيري وأحمد البغيلي

م.جنان بوشهري ومتابعة للجلسة

تبادل التحية بني محمد املفرج ومانع العجمي

م.أشواق املضف خالل اجللسة

)فريال حماد(رئيس املجلس البلدي زيدي العازمي وعدد من األعضاء خالل اجللسة

العنزي يطالب »البلدية« باالستعداد مبكرًا
الستقبال موسم المخيمات الربيعية

6 أعضاء يسألون عن مكافآت
موظفي المجلس البلدي

طالب عضو املجل��س البلدي م.عب��داهلل العنزي البلدية 
باالس��تعداد مبكرا لقرب موسم املخيمات الربيعية، الذي هو 
من املواس��م التي ينتظرها اهل الكويت كل عام لصفاء اجلو 
وخروج العوائل الكويتية الى الطبيعة للتمتع بها. وقال العنزي 
على البلدية االستعداد مبكرا لهذا املوسم عبر توفير حاويات 
كافية جلمع القمامة وقيام س��يارات النظافة في البلدية برفع 
القمامة بصفة دورية من مناطق املخيمات بدال من تكدسها ما 
يؤثر على صحة املواطنني ويفسد التمتع باجلو الربيعي خالل 
فترة التخييم، مش��يرا الى ان املواطنني يذهبون الى مناطق 
التخييم بهدف التمتع بالطبيعة النقية واستنشاق هواء نقي 
والبع��د عن املدينة وجتنب ضوضائها وتلوثها البصري، فال 
يعقل ان يستنشقوا روائح كريهة جراء تكدس اكوام القمامة. 
واضاف ان مناطق التخييم تتحول كل عام الى مرادم نفايات 
بس��بب االهمال في عمليات النظافة وعدم توفير س��يارات 
كافية لرفع القمامة ما يفسد على مناطق البر والتخييم جمالها 
وس��حرها عاما بعد اآلخر، مستنكرا ما حل مبناطقنا البرية 
منذ نهاية الفصل الربيعي الفائت، وعدم االعتناء بها وتنظيفها 
فاالهمال احدث خلال في تركيبتها التي س��تفقدها بس��اطها 
االخضر، الذي تزهو به مع قدوم فصل الشتاء. وطالب البلدية 
بوض��ع آلية واضحة وكافية لتغطية كل املناطق التي يرتادها 
املواطنون واالهتمام بنظافتها، مشيرا الى ان البلدية ال تعمل 
عل��ى اداء واجبها احلقيقي في احملافظ��ة على البيئة البرية، 
فال توفر احلاويات البرية وس��يارات رفع القمامة التي كانت 
جت��وب املناطق البرية في الس��ابق والدليل على ذلك ما نراه 
من مخلفات متراكمة في مناطقنا البرية منذ فترات طويلة، ما 
يدعو اصحاب املخيمات الى اللجوء حلرق او ردم مخلفاتهم، 

ما ينتج عنه تأثير سلبي على البيئة.

قدم 6 أعضاء سؤاال بشأن ميزانية املجلس البلدي لبيان 
املكافآت وشروط منحها بالنسبة للمجلس البلدي.

وقال االعضاء فرز املطيري، مهلهل اخلالد، جسار اجلسار، 
جنان بوشهري، محمد الهدية، مانع العجمي في سؤالهم: باإلشارة 
إلى املادة 12 من قانون 2005/5 يختص املجلس البلدي في إطار 

اخلطة العامة للدولة وامليزانية املعتمدة باملسائل اآلتية:
1 � مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح...

7 � مناقشة مشروع ميزانية السنة املالية اجلديدة ومشروع 
احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية. كما تنص املادة الرابعة 
من الالئحة الداخلية التي تنظم أعمال املجلس في الفقرة )ب( 
النظر فيما يتعلق بشؤون املجلس البلدي من امليزانية السنوية 
للبلدية. وألهمية عرض امليزاني��ة بجميع جوانبها وبنودها 
على اعضاء املجلس البلدي قبل اقرارها بوقت كاف لدراستها 
ومناقشتها. لذا يرجى توجيه السؤال اآلتي لوزير البلدية: ما 
اإلجراءات الواجب اتباعها لتسليم امليزانية للمجلس البلدي؟ 
كما يرجى موافاتنا باآلتي: 1 � أنواع املكافآت وشروط منحها 
ملوظفي املجلس واألمانة العامة. 2 � ما املميزات املالية لنواب 
املدير العام ومديري االدارات املختلفة؟ وهل يتساوى معهم 
موظفو املجلس واألمانة العامة في منح املكافآت املالية والعينية؟، 
ويرجى موافاتنا بنسخة من امليزانية السابقة موضح بها نوعية 
املكافآت التي يتقاضاها جميع موظفي البلدية وأسباب منحها 
لهم. 3 � وهل هناك بدل نقدي حلضور اجللس��ات اخلاصة 
باملجلس البلدي سواء ملوظفي املجلس واالمانة او باقي موظفي 
البلدية. 4 � وهل يصرف بدل شاشات ملوظفي املجلس املخولني 
بالعمل على الكمبيوتر لساعات طويلة وان كانت تصرف فما 
قيمتها ومن هم املستفيدون منها؟ وهل هناك أي مزايا نقدية 
تصرف ملوظفي املجلس البلدي واألمانة العامة للمجلس البلدي 
وهل يتم مس��اواتهم بغيرهم من موظفي البلدية؟ 5 � يرجى 
التنسيق مع االدارة لتحديد موعد لعقد جلسة لدراسة ميزانية 
املجلس البلدي فقط الس��ابقة � احلالية � ومشروع ميزانية 
املجلس البلدي القادم��ة. 6 � هل مت اعتماد الهيكل الوظيفي 
اجلديد وملاذا لم يتم تسكني املوظفني إلى اآلن على مسمياتهم 

املتوافرة في الهيكل الوظيفي اجلديد املعتمد؟

العازمي: المرور والنظافة وأنظمة البناء واستعماالت األراضي أبرز أولويات »البلدي«
أك��د رئيس املجل��س البلدي زيد العازم��ي ان أبرز األولويات 
للمرحلة املقبلة هي دفع عجلة التنمية من خالل حل املش��اكل 
العالق��ة مث��ل أزمة امل��رور واالهتم��ام بالنظافة وأنظم��ة البناء 

واستعماالت األراضي.
ج��اء ذلك خالل اجللس��ة العادية للمجلس بع��د انتهاء العطلة 
الصيفي��ة حيث أق��ر املجلس امس اس��تخدام امل��ادة 14 لرفض 
اعتراض وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية على 
قراري��ن للمجلس البلدي يتضم��ن األول اقتراح حتويل منطقة 
صبحان الصناعية من صناعات غذائية الى تخزين، وكذلك متديد 
قرار املجلس البلدي بش��أن حتويل مواقف س��يارات ملستشفى 

الكويت في منطقة الساملية الى مواقف متعددة األدوار.
وواف��ق املجلس على حتديد جلس��ة غير عادي��ة يوم احلادي 
عش��ر من الشهر املقبل ملناقش��ة رد اإلدارة على سؤال م.جنان 

بوشهري بشأن الفساد في البلدية.
وكان املجل��س قد بحث قرار مجلس الوزراء باعتماد اعتراض 
وزير الدولة لشؤون البلدية على عدد من التسميات على الشوارع، 
حيث أكد األعضاء ضرورة ان يش��كل وفد ملقابلة س��مو رئيس 
مجلس ال��وزراء للوقوف على هذا األمر، خاصة ان عملية إطالق 
التس��ميات على الشوارع اختصاص أصيل للمجلس البلدي وان 
جميع املس��ميات متت دراستها من قبل اللجان املختصة وأقرها 

املجلس البلدي.
كما ش��دد عدد من األعضاء على ضرورة إيجاد حلول ملشكلة 
منطقة الس��املية، خصوصا في ظل رفض مجلس الوزراء تنظيم 
واس��تمالك عدد من القط��ع، كما دعا مدير ع��ام البلدية م.أحمد 
الصبي��ح الى تأكي��د ان هناك اجتماعا ثنائيا س��يعقد بني البلدية 
والداخلية االس��بوع املقبل لبحث اآللي��ة املتعلقة بإخالء املناطق 
الس��كنية من العزاب ومنه��ا قطع التيار الكهربائ��ي من البيوت 

املخالفة. وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

األعضاء طلبوا لقاء رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم السالمية وإطالق التسميات على الشوارع

اس�تخدام المادة 14 على ق�راري تحويل صبح�ان الصناعية م�ن صناعات 
غذائية إلى تخزين وتحويل مواقف سيارات بالسالمية إلى مواقف متعددة األدوار

اجتماع ثنائي األسبوع المقبل بين البلدية و»الداخلية« لبحث آلية إخالء 
المناطق الس�كنية من الع�زاب ومنها قطع الكهرباء ع�ن البيوت المخالفة

افتتح رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي اجللس���ة الس���اعة 
10 صباح���ا حيث ألق���ى الكلمة 

التالية:
أتق���دم إلى حض���رة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل ورعاه، وس���مو ولي 
عهده األمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء حفظهما اهلل بجزيل الشكر 
التهاني  واالمتنان على تبادلهم 
بعيد الفطر السعيد مستهال بدء 
أعمال املجل���س البلدي في دور 
االنعقاد الثاني بتقدمي أحر التهاني 
لالخوة واالخوات أعضاء املجلس 
البلدي مبناسبة عيد الفطر السعيد 
أعاده اهلل علينا وعليكم باخلير 

واليمن والبركات.

التقدم واالرتقاء

وأض���اف: ندع���و الباري عز 
وج���ل ان يوفقنا مل���ا فيه دوام 
التقدم واالرتقاء بكويتنا الغالية 
خلدم���ة الوطن في ظ���ل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد، حفظهما اهلل 
ورعاهما، متمنيا ان نعمل جميعا 
بروح الفريق الواحد وان يكون 
الهدف األوحد لكل منا هو مصلحة 
هذا الوطن وس���بل ارتقائه وان 
نبتعد جميعا عن املصلحة الذاتية 
ونتوجه الى املصلحة العامة التي 
تصب في صالح الوطن واملواطنني 
وان تكون األولوية لنا جميعا في 
املرحلة القادم���ة هي دفع عجلة 
التنمي���ة عبر إق���رار كل ما من 
شأنه تطوير البالد وذلك بإقرارنا 
املشروعات التنموية الكبرى والتي 
تنتج عنها طفرة عمرانية وتنموية 
وتعطي مؤشرا ايجابيا بأهمية 
دور املجل���س البلدي في رس���م 
السياسات العامة للبلدية وفي حل 
املشكالت التي تعج بها البالد من 
أزمة مرور وما تعاني منه البالد 
من عدم االهتمام بالنظافة وعدم 
االلتزام بأنظمة البناء واستعماالت 
األراضي ولنعم���ل معا لتحقيق 
الرغبة األميرية السامية في جعل 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
واملطل���وب منا ايه���ا االخوة 
واالخوات األعض���اء اهتمامات 
كثي���رة وعم���ل ش���اق يحتاج 
الى تكات���ف اجلميع وعمل جاد 
ومتواصل ومضن حتى نكون على 
مس���توى الثقة التي أوالنا إياها 
الشعب والقيادة احلكيمة وأنا على 
يقني انكم جميعا أهل لهذه الثقة 
وانكم قادرون بإذن اهلل تعالى على 
حتدي جميع الصعوبات والعوائق 
التي تعوق العمل البلدي وعلى 
حل كل املشكالت التي تعاني منها 

الكويت.
وقال: أثناء لقائي وزير البلدية 
لتبادل التهاني بعيد الفطر السعيد 
قد تطرقنا الى ترس���يخ أس���س 
التعاون املشترك وقد ملسنا من 
الوزير تذليل العقبات أمام الهدف 
الرئيسي وهو التطوير والتركيز 
عل���ى حتقيق الرغب���ة األميرية 
السامية في جعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا عامليا.
وعليه نحتاج الى حسن النوايا 
والعمل الصادق والتعاون ووحدة 

اله���دف وان نعمل جميعا حتت 
راية الكويت احلبيبة.

افتتح رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي اجللسة الساعة 10 

صباحا.
شايع الشايع: أهنئكم مبناسبة 
عيد الفطر السعيد كما أهنئ األخت 
منى بورس���لي بع���د اختيارها 
متحدثة رسمية في مؤمتر منظمة 

املدن.
كما انني أهنئ املجلس البلدي 
على تنظيم القطعة 12 في منطقة 
الساملية حيث أوضح الوزير انه 
في حالة موافقة املجلس البلدي 
فإن���ه ليس لديه مان���ع من تلك 
املوافقة اال ان املفاجأة ان الوزير 
رفض املوض���وع، كذلك الوضع 
بالنسبة ملش���روع األڤنيوز فقد 
أكد الوزير انه في حالة املوافقة 
سيتم اقرار املشروع ولألسف لم 

يتم ذلك.
الصبيح: البد ان يكون املوضوع 

ضمن جدول األعمال.

الشايع: ليس الصبيح املسؤول 
عن الرد عل���ى مالحظاتي، هذه 
مس���ؤولية الرئي���س، كما انني 
أش���ير الى محاولة الوزير اثارة 
مشكلة بيني وبني م.أسامة الدعيج 
رغم انني أؤكد ان الدعيج يعتبر 
من أشرف املس���ؤولني بالبلدية 
اضافة الى ذل���ك جند ان الوزير 
قام لألسف بنقل بعض املديرين 
من دون سبب ومنهم م.عبداهلل 
النومس وناصر الشايجي، كما 
رفض اقامة مسجد في منطقة بنيد 
القار تبرع به عبدالكرمي البابطني 
مضى على املعاملة لدى الوزير 

أكثر من شهرين.
م.منى بورسلي: نقطة نظام.

أحمد الصبي���ح: ال نقبل هذا 
الكالم.

الرئي���س يطلب من الصبيح 
عدم الرد على املالحظات.

عبدالكرمي السليم: بخصوص 
محاضر املجلس البلدي ليس لدينا 
نسخة للتأكد ومتابعة احملضر 

حتى ال حت���دث أي أخطاء لذلك 
أطلب من األعضاء العودة للنظام 

السابق.
جنان بوشهري: أؤيد ما طرحه 
د.عبدالكرمي بشأن العودة للنظام 
السابق في التصويت على احملاضر 

في اجللسة التي تليها.
محمد الهدية: نحن مع العودة 

للنظام القدمي.
األمني العام: مصادقة الوزير 
على ق���رارات املجل���س البلدي 
واعتراضه 6 قرارات منها زيادة 
نسبة املساحة التجارية ملشروع 
القرية التراثية )سليل اجلهراء( 
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عبداهلل العنزي: هذا املشروع 
حيوي ولذلك يجب على الوزير 
الدف���ع بتنمي���ة القطاع اخلاص 
وفصل اجلانب الفني عن اجلانب 
السياس���ي ونحن نحذر الوزير 
من عدم االنسياق حول هذا األمر 

خاصة ان ذلك يدمر البلد.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

االعتراض.
األمني العام: اعتراض الوزير 
عل���ى ق���رار املجل���س البل���دي 
بش���أن حتويل منطقة صبحان 
الصناعي���ة من صناعات غذائية 

الى تخزين.
يوافق املجلس على استخدام 
املادة )14( بشأن رفض اعتراض 

الوزير.
األمني العام: اعتراض الوزير 
على قرار متديد العمل في املجلس 
البلدي حتويل مواقف سيارات 
الكويت  بالقرب من مستش���فى 
بالساملية الى مبنى مواقف سيارات 

متعددة األدوار.
يوافق املجلس على استخدام 
املادة 14 واحال���ة املوضوع إلى 

مجلس الوزراء
جسار اجلسار: نود شكر جميع 
مفتش���ي االغذية على جهودهم 
داعيا وزي���ر البلدية ومدير عام 
البلدية الى تقدمي مكافأة لهؤالء 

املوظفني.

جنان بوشهري: ارجو تعليق 
جميع التس���ميات حلني اتضاح 

الصورة مع مجلس الوزراء.
عبداهلل العنزي: االسماء التي 
اقرها املجلس تتضمن شخصيات 
ورجال دولة اعطوا الكثير للبلد 
لذلك على الوزير عدم االعتراض 
وان يحترم هذا التخصص االصيل 

للمجلس البلدي.
مانع العجمي: البد من تشكيل 
فريق عمل م���ن املجلس البلدي 
الوزراء  ملقابلة رئيس مجل���س 
لبيان االمر املتعلق بالتسميات.

العام: توصيات حلني  االمني 
تقصي احلقائق ع���ن مخالفات 

منطقة فهد االحمد.
يوافق املجلس عل���ى احالة 

املوضوع الى جلنة التقصي.
االمني العام: الرد على سؤال 
العضو جنان بوش���هري بشأن 

مخالفات وجتاوزات البلدية.
جنان بوشهري: امتنى ادراج 
الرد ضمن باقي الردود والدعوة 

لعقد جلسة خاصة ملناقشته.

تنظيم قطع السالمية

االمني الع���ام: اعتراض وزير 
البلدية على تنظيم عدد من القطع 
ف���ي منطقة الس���املية وموافقة 

مجلس الوزراء على ذلك.
السليم: استغرب  عبدالكرمي 
من هذا االمر، خاصة انها منطقة 
اصبحت فيه���ا االوضاع صعبة 
وهن���اك مطالبات بتحويلها الى 
»االس���تثماري« اواستمالكها او 
ان يتم من���ع تواجد العزاب في 
املنطقة وكذلك اخالؤها لذلك اعتقد 
ان هناك س���ابقة ان الرفض في 

غير محله.
احم���د الصبيح: م���ن يقوم 
العزاب ه���م اصحاب  بتأجي���ر 
الفني  الرأي  املنطقة، وحس���ب 
ال يجوز تنظي���م املنطقة ألنها 
جديدة وهناك اجتماع تنسيقي من 
البلدية والداخلية الخالء العزاب 
الس���املية واملناطق  من منطقة 
االخرى متهيدا التخاذ اجراءات 

منها قطع التيار الكهربائي.
محمد الهدية: نتمنى االجتماع 
مع مجلس الوزراء لبيان وجهة 
النظر خاصة ان املوضوع مضى 
عليه وقت في الدراسة وما يحز في 
نفوسنا الوعود التي اتخذت وفي 

املقابل يتم رفض املوضوع.
مانع العجمي: انتشار العزاب 
في املناطق السكنية اصبح في 
ازدي���اد ويحتاج الى قرار عاجل 

حتى ال تكبر تلك املشكلة.
االم���ني العام: ق���رار مجلس 
اعت���راض  برف���ض  ال���وزراء 
الوزير واعتماد تعديالت الئحة 

الزراعة.
جنان بوشهري: اؤيد اجراءات 
مجلس الوزراء وتفهمه الوضاع 
املواطن���ني م���ن خ���الل اق���رار 

الالئحة.
اق���رار الئحة  فرز املطيري: 
الزراعة من قبل مجلس الوزراء هو 
انتصار للمجلس البلدي وتفهمه 

الوضاع املواطنني.
اكتمال  رفعت اجللسة لعدم 

النصاب القانوني.

اقتراح بإطالق اسم الدويهيس والمدعج على شارعين 
قدم عضو املجلس البلدي م.محمد 
الهدية اقتراحي بإطالق اس���م كل من 
الدويهيس ومحمد املدعج على  محمد 

أحد شوارع الكويت.
وق���ال الهدية في اقتراحه األول: إن 
إلطالق التس���ميات أهمي���ة كبرى من 
الناحية االستداللية واحلضارية نظرا 
ملا يتعلق بهذا املوضوع من أهمية تعكس 
الوجه احلض���اري والتراثي للمجتمع 
الكويتي، وانه ملن احملزن ان يغيب عن 
ذاكرتنا رجال نحن عنهم الهون رغم ما 

قدموه من أعمال جليلة تذكر.
ولد محمد بن س���عود بن محمد بن 
عيد بن دويهيس بن جهيبان الدويهيس 
العازمي عام 1278 هجريا املوافق 1861م، 
نشأ في أسرة طيبة لها تاريخها البحري،  
وتخليدا لذكراه وتقديرا جلهوده العظيمة 
من أجل رفعة هذا الوطن وعرفانا منا 
مبا قدمه لصالح األمة وأبنائها نقترح 
تسمية شارع من شوارع الكويت باسم 

املرحوم محمد بن سعود الدويهيس.
كما قال في االقتراح الثاني: لقد كان 

محمد بن مدعج ب���ن مبارك بن مدعج 
العازمي م���ن قبيلة العوازم، وقد ولد 
عام 1867م وتوفي عام 1967م فقد عرف 
عنه حب طلب العلم ومجالسة العلماء 
للتزود مبا هو مفيد ويفعل اخلير، فلهذا 
أحب���ه الناس ووقروه فلم تذكر له أي 
مشكلة فقد كان غواصا احترمه زمالؤه 
البحارة ولم يش���تك منه احد، مازالت 
ذكراه باقية على ألس���نة أهل الكويت 
حتى ضربوا به���ا املثل املعروف وهو 

»كدانة بن مدعج« .


