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أحمد املعوشرجيم.جسار اجلسار

الشايع يهنئ بحلول  
عيد األضحى المبارك

املجل���س  اقت���رح عض���وا 
البلدي م.جسار اجلسار وأحمد 
املعوش���رجي تنظيم مس���ابقة 
ألفضل مخي���م ربيعي من حيث 
البيئة.  النظافة واحملافظة على 
وقال العضوان ف���ي اقتراحهما: 
نظرا النن�����ا نرى سنويا بعض 
العادات السلبية التي تؤثر ع لى 
البيئ������ة وتساعد على التلوث 
البيئي من رواد البر في املخيمات 
الربيعي��������ة، وحرص�������ا منا 
على نظافة البيئة واهتماما منا 
باألجي�������ال الق���ادمة وتشجيعا 

للحفاظ على البيئة البرية نظيفة 
وسليم�����ة ألصح����اب املخيمات 
الربيعي���ة،  لذا نقت���رح: ان يتم 
تنظيم مسابق�����ة ألحس����ن مخيم 
ربيعي من حيث النظافة واحملافظة 
على البيئ����ة.  وذلك للحث على 
االعتناء بالبيئة م���ن رواد البر 
الذي���ن يتزايد أعدادهم عاما تلو 
اآلخر، وذلك عن طريق التنظيم 
والتنسيق مع اجلهات املسؤولة 
مثل بلدية الكويت والهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة لش���ؤون 

الزراعة والثروة السمكية.

اقترح عضو املجلس البلدي احمد 
البغيلي توسعة املدخل الفرعي الى 
الدائري اخلامس. وقال البغيلي في 
اقتراحه: نظرا ملا يسببه االزدحام 
املروري من مشاكل متعددة سواء 
بالنسبة للحوادث املرورية الناجمة 
عنه، او التأخير عن العمل بالنسبة 
للموظف����ن لدى قطاع����ات الدولة 
على اختالف مسمياتها، او طالب 
املدارس عن مدارسهم وكذلك تفاديا 
للكوارث املرورية في أرجاء املنطقة، 
الرؤى  ومش����اركة ألصح����������اب 
وذوي االختص����اص بهذا املجال. 
وعمال على سهول�����ة وانسيابي����ة 

احلرك�����ة املروري�����ة. ومشاركة منا ألصحاب األعم�����ال وموظف����ي 
الدول����ة للوصول الى اعمالهم في س����هولة ويس����ر ودون تأخ����ر عن 
أعماله����م.  ونظرا ألن املدخل الفرعي املؤدي الى الدائري اخلامس الذي 
يق�����ع بجوار املمشى الرياضي وعند االشارة املقابلة لصالة مب�������ارك 
الصيفي ضيق وال يسع سوى س����يارة واحدة وفي أغل�������ب األحيان 
يؤدي ه����ذا الطريق الفرعي الضيق الى توقف الس����يارات املتجهة الى 
منطقة )األندلس( في االش����ارة واعاقة حركة الس����ير. اقترح: توسعة 
املدخل الفرعي املؤدي الى الدائري اخلامس الواقع بن منطقة الفردوس 
واملمش����ى الرياضي، وذلك باقتطاع جزء من الساحة الترابية للممشى 

من نهايته قرب الدائري اخلامس.

هنأ نائب رئي����س املجل����س 
البلدي ش���ايع الشايع صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
العه������د  األحمد وس���مو ولي 
الشي��خ ن��واف األحم��د ورئي��س 
مجلس األم������ة جاسم اخلرافي 
وسم������و رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناص���ر احملمد واحلكومة 
ونواب مج�لس األم���ة وأعض����اء 
البل���دي واملواطن���ن  املجل�س 
الك�ويت  واملقيم��ن عل�ى أرض 
احلبيبة مبناس���بة حلول عيد 
األضح���ى املبارك. ومتنى الشايع 

ان يعيد الل�����ه مث���ل ه�������ذه املناس���بات السعيدة على اجلمي�ع 
في ظل القي�����ادة احلكيمة لصاح��ب الس���مو األم�ير الشيخ صباح 

األحم���د وسمو ولي عهده الشيخ نواف األحمد.

طلب الرأي القانوني الذي تم االستناد إليه

العنزي يسأل عن أسباب عدم صرف 
»التشجيعية« لحملة دبلوم المحاسبة

الجسار والمعوشرجي يقترحان مسابقة 
ألفضل مخيم ربيعي من حيث النظافة

توسعة مدخل فرعي على »الخامس«

قدم عض����و املجل����س البلدي 
م.عبداهلل العنزي س����ؤاال بشأن 
عدم صرف املكافآت التشجيعية 
واملستوى الوظيفي حلملة دبلوم 
احملاس����بة. وق����ال العن����زي في 
س����ؤاله: لقد أصدر الديوان القرار 
رقم 2006/13 بشأن منح املوظفن 
الكويتين حملة الدبلوم تخصص 
محاسبة مكافأة مستوى وظيفي 
وأرفق بقراره اجلدول رقم 1 الذي 
يوضح هذا املستوى وكذلك أوضح 
القرار فئات املكافأة التش����جيعية 
باجلدول رقم 2 وأكد على ان كلتا 

املكافأتن تأخذان حكم املرتب فتصرفان كاملتن أو مخصصتن تبعا له وقد 
حدث ان قامت االدارة بإقصاء العديد من املستفيدين بهذا القرار حيث مت 
منحه جلميع العاملن بإدارة الشؤون املالية وحتديده على عدد معن من 
أفرع البلدية باحملافظات استنادا الى القرارات الصادرة من جلنة شؤون 
املوظفن بالبلدية وحيث ان القرار الصادر من ديوان اخلدمة املدنية قد 
جاء في صياغته عاما ومؤكدا منح كل موظف كويتي من حملة الدبلوم 
تخصص احملاسبة هذه املكافأة، فإن تطبيقها على البعض وحجبها عن 
البعض يطرح لدينا عدة أس����ئلة نأمل الرد عليها من اجلهاز التنفيذي 

للتأكد من عدالة التطبيق ورفع الظلم عن اآلخرين إن وجد.
السؤال: 1 – ملاذا لم يتم تطبيق قرار اخلدمة املدنية رقم 2006/13 بصفة 

عامة على جميع حملة الدبلوم تخصص احملاسبة من الكويتين؟
2 – هل قرارات جلنة ش����ؤون املوظفن لها األولوية في التطبيق وما 

هو الرأي القانوني الذي ميكن االستناد إليه؟
3 – ما موقف اإلدارة القانونية والرأي الس����ائد لديها في هذه احلالة 
خاصة إذا ما مت رفع دعوى من املتضررين للمطالبة بحقهم في تطبيق 

القرار رقم 2006/13 الصادر من ديوان اخلدمة املدنية؟
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