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قدم عضو املجلس البلدي م.جسار اجلسار اقتراحا باحياء االراضي الصحراوية 
.B.O.T للبناء وفق نظام الـ

وقال اجلسار في اقتراحه: الحياء االراضي الصحراوية غير املستغلة واحملافظة 
على البيئة وللتقليل من االزمة املرورية، حيث انه من املعروف ان احلكومة استغلت 
7% من االراضي في اخلطة االســـكانية وتوجد مساحات كبيرة لم تستغل وخاصة 
االراضي الصحراوية لذا اقترح على احلكومة تشـــجيع التجار باستخدام االراضي 

الصحراوية الكبيرة للبناء عن طريق قانون الـ »B.O.T« ملدة ال تقل عن 30 سنة.

B.O.T الجسار يقترح استخدام األراضي الصحراوية للبناء وفق الـ

مهلهل اخلالد شايع الشايع

الشايع والخالد لعدم دخول السيارات الى »المباركية«
وتخصيص مواقع لمواقف متعددة األدوار حول المنطقة

المفرج يدعو إلنصاف الموظفين المتميزين

قـــدم نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع والعضو 
مهلهل اخلالـــد اقتراحا بعدم 
دخول السيارات منطقة أسواق 

املباركية.

جوله ميدانية

وقال الشـــايع واخلالد في 
اقتراحهما: بعد اجلولة امليدانية 
التـــي متت يـــوم اخلميس 7 
اجلاري، والتي شملت أسواق 
املباركية بهدف االطالع على 
ما توصل إليه مشروع تطوير 

منطقـــة األســـواق والوقوف 
التنفيذ وبحث  على مراحـــل 
شكاوى املواطنني ومدى تأثرهم 
مبراحل تنفيذ املشروع، فإنه 
من الضروري احملافظة على 
اللمســـات الفنية باملشـــروع 
والتي يبذل في سبيل حتقيقها 
اجلهاز التنفيذي جهدا نشكرهم 

عليه.

استثناء اإلطفاء واإلسعاف

وأضاف الشايع واخلالدي: 
السيارات  نقترح عدم دخول 

ملنطقة األســـواق باســـتثناء 
ســـيارات اإلطفاء واإلسعاف 
عند الضـــرورة وبأســـلوب 
تتم دراســـته من قبل اجلهاز 
التنفيذي وإحاطة املنطقة بعدة 
مواقع إلنشاء مواقف سيارات 
متعددة األدوار يتم احتسابها 
ودراستها إضافة الى االستفادة 
من املقام من تلك املواقف حول 
األســـواق لتكتمل خطة املنع 
التي نقترحها حفاظا على تلك 
األسواق وما حتمله من تراث 

يتطلب احملافظة عليه.

للمحافظة على اللمسات الفنية بمشروع تطوير منطقة األسواق

ناشــــد عضو املجلس البلدي 
محمــــد املفــــرج، وزير االشــــغال 
العامــــة ووزير الدولة لشــــؤون 
البلدية د.فاضل صفر ومدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح ضرورة 
الذين يقومون  إنصاف املوظفني 
بواجباتهــــم وأعمالـهم بكل أمانة 
وصـــدق وإخالص، مشيرا الى ان 
هــــؤالء املوظفني ال يبحثون عن 
الواسطات من اجل ترقيتهم ألنهم 
يعملون من اجــــل مصلحة البلد 
وليس من اجل املصالح الشخصية. 
وقال املفرج ان من هؤالء املوظفني 
مساعد مدير ادارة املخطط الهيكلي 
لشــــؤون النقل واخلدمات م.نزار 
الــــذي يعتبر اجلندي  الصايـــغ 
املجهول فــــي البلديــــة باعتباره 
أمضى حوالي 25 عاما في عمله، 

وهو املسؤول عن تصاميم الطرق 
في البالد، مشيرا الى ان الصايغ 
ورغم سنوات خدمته الطويلة لم 
يصــــل الى درجة مديــــر ادارة، 

بل هناك موظفون آخرون تقلدوا 
منصب نائب املديــــر العام، وهم 
يقلون خبرة عنه. وتساءل املفرج 
عن االسباب وراء عدم انصاف هذا 
املوظف بالرغم من خبرته الطويلة 
وباعتباره املسؤول عن تصاميم 
الطرق في البالد؟ مشــــيرا الى ان 
الصايغ اســــتطاع خــــالل توليه 
القيــــام بأعمــــال كبيرة  منصبه 
ساهمت في تطوير الطرق ومنها 
الدائري االول بامتداد شارع جمال 
عبدالناصر، وباالضافة الى قيامه 
بعمل تصاميم توســــعة الدائري 
الثاني والثالث والرابع وشــــارع 
دمشق. وناشد املفرج املسؤولني في 
البلدية إنصاف الصايغ وإعطاءه 
حقه من خالل منحه املنصب الذي 

يستحقه.

محمد املفرج

قدم عضـــو املجلس البلدي 
م.محمد الهدية اقتراحا بتحديد 
انشـــطة البلوكات التجارية في 

السكن اخلاص.
وقال الهدية في اقتراحه: السكن 
التي  لـــه خصوصيته  اخلاص 
ارتبطت دائما براحة املواطنني، 
هذه اخلصوصية مت مراعاتها على 
كل املســـتويات، وكانت من اهم 
الضوابط التي كثيرا ما توضع في 
احلسبان حتى مع اقرار العديد من 
القواعد واللوائح، اال انه مت اهمالها 
والتعدي عليها في بعض املناطق 
نتيجة االنشطة التي سمح بها في 
البلوكات التجارية ومنها صاالت 
االنترنت والبلياردو والترفيه 
والتسلية وغيرها من االنشطة 
املشابهة التي يخرج منها الشباب 

وصغار السن في وقت متأخر دون 
ضابط للفتح أو االغالق وأصبحنا 
نسمع الصياح واالزعاج ناهيكم 
عن فقـــدان الرقابة على صغار 

السن في نوادي االنترنت وغيره، 
وهذا نذير خطر ويسبب العديد 
من املتغيرات التي ال يعتاد عليها 
مجتمعنا. وحرصا على احملافظة 
على خصوصية السكن اخلاص 
وعدم التعدي على راحة املواطنني 
ولكون الكويت بها أماكن ليست 

قليلة للترفيه.
لـــذا أقترح حتديد أنشـــطة 
البلـــوكات التجاريـــة لتكـــون 
مقصورة فقط على احتياجات 
املواطنـــني الضرورية والتي ال 
تستدعي الفتح لساعات متأخرة 
من الليل وإغالق كل االنشـــطة 
الترفيهية كونها محددة بأماكن 
خاصة وهـــي كثيـــرة وبعيدة 
عـــن اخلصوصيـــة للمواطنني 

وراحتهم.

م.محمد الهدية

م.جسار اجلسار

الهدية لتحديد أنشطة البلوكات
التجارية في » السكن الخاص«

التنسيقي  انتهى االجتماع 
البلدية والذي ترأسه  لقيادات 
وزير األشــــغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر امس الى تشكيل جلنتني 
رقابيتني ملشروع أرشفة البلدية 
اإللكترونية وذلك بعد ارســــاء 
املناقصة على احدى الشركات 

احمللية.
وقال مدير ادارة مكتب الوزير 
حســــن عبدالكرمي ان اللجنتني 
ستقومان مبراقبة ومتابعة تنفيذ 
التنسيق  العقد، مشيرا انه مت 
مع االدارات املختلفة والرد على 
أسئلة واقتراحات أعضاء مجلسي 
األمة والبلدي مع ضرورة إيجاد 
آلية جديدة للرد وزيادة نسبة 

الردود على األسئلة.
وذكــــر أن نســــبة الرد على 
أسئلة النواب وأعضاء املجلس 

البلــــدي بلغت 95% مما يعتبر 
التعاون  اجنازا ودليال علـــى 
بـــني البلدية ومجلســـي األمة 

والبلدي.
واضـــاف عبدالكرمي انه مت 
خالل االجتماع بحث موضوع 
تطوير بعض املسالخ من خالل 
أحدث الطرق في عملية الذبح 
من أجل التسهيل وتقدمي خدمات 
الى  ممتازة للمواطنني مشيرا 
انه ســـيتم عمل آليـــة جديدة 
للذبح وكيفية دخول الذبيحة 

للمسلخ.
وقال ان الوزير صفر طالب 
القياديني بإعادة توزيع املوظفني 
لالستفادة وسيتم ذلك في جميع 

االدارات.

حسن عبدالكرمي

تشكيل لجنتين رقابيتين ألرشفة البلدية 
صفر طالب القياديين بإعادة توزيع الموظفين لالستفادة منهم

.. ويسأل عن أسباب عدم االلتزام 
باألقدمية في تولي المسؤوليات

وقدم سؤاال بشأن عدم االلتزام باالقدمية بني اعضاء 
االدارة القانونية في تولي املسؤوليات.

وقال في سؤاله: االدارة القانونية تعتبر احلصن املدافع 
عن بلدية الكويت في كل ما يتعلق باختصاصاتها، وينبغي 
ان تكون االدارة في جاهزية كاملة وتطوير مستمر يؤهلها 
للقيام بهذا الدور املهم، وقد سبق ان تقدمت بعدة اسئلة 
حول االدارة وأعضائها االفاضل ولم أتلق أي ردود بشأن 
املوضوع، لذا أتقدم بســــؤالي هــــذا وإحلاقا مبا تقدم في 
السابق مع التأكيد على االلتزام مبا ورد بالالئحة الداخلية 

اخلاصة باملجلس البلدي في مواعيد الرد واالفادة.
السؤال:

1 - ملــــاذا لم يتم االلتزام باالقدمية بني اعضاء االدارة 
القانونية عند تولي املسؤوليات املسندة اليهم؟

2 - مــــا االســــباب الداعية الى عــــدم اجتماع اللجنة 
القانونية باالدارة؟


