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إلش���عار املخالف بضرورة 
احت���رام والتقي���د بقواع���د 

النظافة.
وال يخفى عل���ى اجلميع 
الوضع احلال���ي بتفاقم مثل 
املخالف���ات املرتبطة بقواعد 
النظاف���ة واملش���ار إليها في 
القان���ون، ومثل تلك األفعال 
تتسبب في نش���ر األمراض 
والضرر على أفراد املجتمع.

تطبي���ق  أقت���رح  ل���ذا 
القانون:

االلت���زام بتطبيق قانون 
النظافة العامة والتنسيق مع 
كل اجلهات مثل الهيئة العامة 
للبيئة وتش���جيع مشاركة 
القطاعات األخرى واملتمثلة 
املناطق  بدور املختارين في 
واجلمعيات التعاونية ونشر 
بالقانون  التوعي���ة  إعالنات 
بعدة لغات وتكثيف احلمالت 

بورسلي: ضرورة االلتزام 
بتطبيق قانون النظافة العامة

بتطبيق القانون والتنسيق مع 
وزارة الداخلية لهذه احلمالت، 

حفاظا على الصحة العامة.

ش���ددت م.منى بورسلي 
االلتزام بتطبيق قانون النظافة 

العامة.
وقالت بورسلي: لقد صدر 
مرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 
1987 للنهوض مبرفق النظافة 
وإش���راك األفراد في احلفاظ 
على النظافة العامة والصحة 
العامة، وقد هدف القانون الى 
تقومي قواعد السلوك املضرة 
بأفراد املجتمع وإجبار بعض 
الالمبالني لاللت���زام بقواعد 
النظاف���ة، وج���رم األفع���ال 
وفرض عليها عقوبة الغرامة، 
وأجاز الصلح في بعض منها. 
وللقان���ون ممي���زات متثلت 

بالتالي:
٭ وضوح وحتديد األعمال 
املخالف���ة للنظافة والصحة 

العامة واحلد منها.
٭ املرونة وذلك من خالل 
م.منى بورسلي جواز الصل���ح في املخالفات 

في مصلحة الوطن واملواطن.
واكدت الصالح ان املواطن 
الكويتي مطالب بحسن اختيار 
ممثليه في املجلس البلدي، ملا 
له من اهمية قصوى في رسم 
العمراني  التخطي����ط  خريطة 
املقبلة، ووضع اخلطط الكفيلة 
النهاء العديد من املشاكل التي 
تعان����ي منها الكوي����ت حاليا 
كاالزدحام املروري والقضايا 
البيئية  االسكانية واملش����اكل 
واالغذي����ة الفاس����دة واصالح 
اخللل في بلدي����ة الكويت من 
خالل تفعيل الرقابة بشكل جيد 
باالضافة للعديد من املش����اكل 
الت����ي تعيق عملي����ة التنمية، 
وهذا لن يتم إال باختيار كفاءات 

تستطيع االجناز.

الصالح: لدي حزمة من األفكار ستساعد 
في إيجاد حلول عملية ملشاكل املجتمع

أكدت مرشحة املجلس البلدي 
عن الدائرة الثالثة اماني الصالح 
عل����ى اهمية املجل����س البلدي 
ودوره التاريخي في التخطيط 
العمران����ي وامليداني للكويت، 
مشددة على ضرورة توثيق هذا 
التاريخ املهم وحفظه لالجيال 

القادمة.
وقالت الصالح: لدي حزمة 
من االفكار ستساعد في ايجاد 
التي  حلول عملية للمش����اكل 
الكويتي  يعاني منها املجتمع 
كاعادة تنظيم الهيكل التنظيمي 
واالداري للبلدية ودعم التعاون 
ب����ني املجلس البل����دي ووزير 
البلدي����ة وجه����ازه التنفيذي، 
فاملجلس والبلدية يكمل احدهما 
أماني الصالحاآلخر وتعاونهما سيصب بال شك 

األستاذ يستقبل املواطنني
كل أحد وثالثاء في »البلدي«

يستقبل املستشار م.عبداللطيف األستاذ املواطنني، 
خاصة ذوي اإلعاقة واألرامل واملطلقات املقبلني على بناء 

بيت جديد أو ترميم، وذلك في املجلس البلدي بالدور 
الرابع كل يوم أحد وثالثاء من الساعة التاسعة ونصف 

م.عبداللطيف األستاذالى الساعة الواحدة ظهرا.

القانون  اخلاضعة ألحكام 
رقم 50 لسنة 1994 برئاسة 
م.هشام الطليحي وعضوية 
كل من: محمد الغامن، املستشار 
محمد الظ���ن، هدى الدابي، 
أسيل أكبر، فهد باقر، ضيف 
الرش���يدي ومحمد دعبول، 
ممثل عن قطاع محافظتي 
)العاصمة واجلهراء(، عضو 
متغير من اجلهات احلكومية 
املعنية حسب حاجة العمل 

بالفريق.
م���ادة 2: يختص فريق 

العمل باآلتي:
أ � وضع آلية لعمل الفريق 
تتضم���ن برنامج���ا زمنيا 
ومع���دل االجناز للمعامالت 
اخلاصة بتطبيق القانون رقم 

)50( لسنة 1994.
ب � تسلم الكشوف الواردة 
فيما يخص العقارات الوارد 
بيانها من التسجيل العقاري 
والتي ينطبق عليها أحكام 
القان���ون رقم )50( لس���نة 

.1994
ج � الكش���ف عن العقارات 
ال���وارد بيانها بالكش���وف 
وفقا للنم���وذج املعتمد من 

اللجنة.
ه� � رفع تقرير شهري بنتائج 
أعم���ال الفري���ق الى جلنة 
متابعة تنفيذ أحكام القانون 

رقم )50( لسنة 1994.
و � وضع آلية واضحة لتسلم 
املعام���الت لتالفي  وارجاع 
حدوث أي تالعب بامللفات او 
فقدانها على ان يتم ذلك حتت 

اشراف رئيس الفريق.
م���ادة 3: يجتمع الفريق 
بدعوة من رئيسه او نائبه 
مرة أسبوعيا على األقل وتعقد 
اجتماعات���ه أثن���اء وخارج 

أوقات العمل الرسمي.
مادة 4: للفريق االستعانة 
باملختص���ني م���ن قطاعات 
البلدية الجناز املهام املوكلة 
الي���ه وعلى جمي���ع ادارات 
البلدية  وقطاعات وأف���رع 
باحملافظات تقدمي ما لديهم من 
بيانات ومعلومات لتسهيل 

مهام الفريق.
مادة 5: مدة عمل الفريق 
ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ 
أول اجتماع يتم عقده خالل 

السنة املالية 2014/2013.
م���ادة 6: مين���ح أعضاء 
الفريق مكافأة أعمال أخرى 
وذل���ك طبقا ملا ج���اء بقرار 
املدنية رقم  مجلس اخلدمة 
2011 وذلك حسب  16 لسنة 
اجل���دول رق���م )2( املرفق 

بالقرار سالف الذكر.
م���ادة 7: عل���ى اجلهات 

املختصة تنفيذ هذا القرار.

باإلجراءات املتعلقة بتنفيذ 
أح���كام كل من املرس���وم 
بالقانون رقم 18 لسنة 1978 
وتعديالته واملرسوم الصادر 
في 1980/7/5 لالسترشاد بها 
بشأن توحيد إجراءات بني 

أفرع البلدية باحملافظات.
مادة ثالثة: تكون مدة عمل 
اللجنة ثالثة أش���هر يجوز 

متديدها الى مدة أخرى.
مادة رابعة: جتتمع اللجنة 
أسبوعيا بناء على دعوة من 
رئيسها � أو من ينوب عنه 
في حالة غيابه � وذلك أثناء 

الدوام الرسمي.
مادة خامسة: للجنة أن 
تستعني مبن تراه الزما من 
ذوي اخلبرة من داخل وخارج 

البلدية في أداء مهامها.
م���ادة سادس���ة: ترفع 
اللجنة تقريرا نهائيا بنتائج 
أعمالها الى مدير عام البلدية 
العتماده واتخاذ ما يراه الزما 

بشأنه.
مادة سابعة: على اجلهات 
القرار  املختصة تنفيذ هذا 
ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

صدوره.
كما أص���در م.الصبيح 

القرار التالي:
م���ادة 1: يش���كل فريق 
العقارات  عمل الكشف عن 

أصدر مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح قرارا بتشكيل 
جلن���ة إلع���داد املقترحات 
اخلاصة مبرس���وم الئحة 
أنظمة السالمة واملمتلكات 
واملراف���ق العام���ة وموارد 
الثروة العامة برئاسة م.أحمد 
العويصي وتضم اللجنة في 
عضويتها كال م���ن: م.بدر 
املخيزمي، م.محمد صرخوه، 
د.محمد عبدالباقي،وممثلعن 
االدارة القانوني���ة وم.فؤاد 

الكندري.
م���ادة ثاني���ة: تختص 

اللجنة بالتالي:
1 � دراسة املرسوم بالقانون 
رقم 18 لسنة 1978 في شأن 
أنظم���ة الس���المة وحماية 
املرافق العامة وموارد الثروة 
العام���ة املعدل باملرس���وم 
رقم 56 لسنة 1980 وإعداد 
املقترحات اخلاصة بتعديل 
بع���ض أحكامه بن���اء على 
ضرورات العمل واملصلحة 

العامة.
2 � دراسة املرسوم الصادر 
في 1980/3/5 بالئحة أنظمة 
السالمة لألفراد واملمتلكات 
واملرافق العامة وموارد الثروة 
العامة واب���داء املقترحات 

اخلاصة بتعديله.
3 � وضع اآللي���ة اخلاصة 

م.أحمد الصبيح

اعتماد فريق عمل للكشف عن العقارات اخلاضعة للقانون 1994/50

تشكيل جلنة لتعديل الئحة أنظمة السالمة واملرافق العامة

احمليلبي: ضرورة وجود هيئة من مجلس الوزراء 
لإلشراف على املخطط الهيكلي

التوسع في بناء مدن جديدة 
مكتفية املرافق واخلدمات ذاتيا 
كمدينة شمال املطالع ب� 50 
ألف وحدة سكنية، واخليران 
ب����� 35 ألف وحدة س����كنية 
وش���مال الصبية ب� 52 ألف 
وحدة سكنية، باإلضافة الى ما 
حتتويه هذه املدن من قسائم 
استثمارية وجتارية وباقي 
االس���تعماالت الضرورية، 
وإنش���اء مناط���ق صناعية 
جديدة وموانئ بحرية وبرية 
ومناطق حرة، وفرص تنموية 
للسياحة البيئية للجزيرتني 

فيلكا وبوبي���ان، باإلضافة 
الى موقع الكويت اجلغرافي 
االس���تراتيجي الراب���ط بني 
دول مجلس التعاون جنوبا 
العراقي���ة  واجلمهوري���ة 
واجلمهوري���ة اإلس���المية 
اإليرانية في الشمال، لتمثل 
حلقة وصل بينها، وإنشاء 
الطريق اإلقليمي والس���كة 
الرابط بني اجلنوب  احلديد 
امل���رور  دون  والش���مال، 
باملنطقة احلضرية احلالية 
م���ع إمكاني���ة ربطها بطرق  

فرعية أخرى.

املتأخر  والتنفي����ذ ورص����د 
وجدولتها بفت����رات زمنية 
مح����ددة والوقوف على أهم 
الت����ي حالت دون  املعوقات 

تنفيذها.
واس����تعرض احمليلب����ي 
الدراس����ات  أه����م مخرجات 
التخطيطي����ة التي قامت بها 
إدارة املخطط الهيكلي حيث اكد 
على حرص املخطط الهيكلي 
ضمن دراسة املناطق اإلقليمية 
السبع على حسن استغالل 
الرقع����ة العمراني����ة للدولة 
الى  وتطويره����ا، باإلضافة 

دعا مدي����ر إدارة املخطط 
البلدية م.سعد  الهيكلي في 
احمليلبي الى ضرورة تكليف 
جهة تتب����ع مجلس الوزراء 
باإلش����راف عل����ى املخطط 

الهيكلي.
وقال احمليلب����ي في لقاء 
التي تصدر  مع »تطوي����ر« 
عن قطاع التطوير والتدريب: 
إن تنفي����ذ املخطط الهيكلي 
حاليا من����وط بجهات أخرى 
ال تس����تطيع البلدية إلزامها 
مباشرة، مستدركا بأن املخطط 
آلي����ة للمتابعة  الى  يحتاج 

م.سعد احمليلبي

املرشحوناملناطقالدائرة

األولى
الشرق، املطبة، دسمان، بنيد القار، الدسمة، 

الدعية، الشعب، فيلكا وسائر اجلزر
توفيق بوعليان، حامد العميري، حسن كمال، محمد عاشور

الثانية
عبداهلل السالم، املرقاب، القبلة، الشويخ، 

الشامية، القادسية، املنصورية
انور الشرهان، عبدالسالم عبداجلليل، مهلهل اخلالد، ناصر الوقيان، نواف العتيبي

الفيحاء، النزهة، كيفان، الروضةالثالثة
اماني الصالح، خالد املاص، شاكر الياسني، عبدالعزيز التويجري، عبدالقادر البعيجان، عبداللطيف العبداجلليل، 

عزيزة املفرج، فيصل املسعود، ناصر العجمي

الرابعة
حولي، ميدان حولي، النقرة، بيان، مشرف، 

العديلية، السرة، اجلابرية، اخلالدية، 
قرطبة، اليرموك

احمد الفارسي، احمد بويابس، انور مال اهلل، زكريا الشماع، ساير احلمدان، صالح السلمي، عبدالعزيز املنيفي، 
عبداهلل الكندري، علي اشكناني، ناصر بلوشي، نبيل العمر

جاسم اجلدي، جاسم اخلضر، حسني تقي، محمد طالب، يوسف الغريبالساملية، الراس، البدع، سلوى، الرميثيةاخلامسة

السادسة
ابرق خيطان، خيطان اجلديدة، الفروانية، 

الفردوس
احمد البغيلي، انس احملطب، عبداهلل املطيري

السابعة
العمرية، الرابية، الرقعي واالندلس، جليب 

الشيوخ، الشدادية، صيهد العوازم، 
العضيلية، العارضية

دغيم الرشيدي، نايف املطيري، يحيى العنزي

الثامنة
الصليبخات، الدوحة وامغرة، غرناطة، 
اجلهراء اجلديدة، الصليبية واملساكن 

احلكومية، اجلهراء ومنطقة البر
حسني السعيدي، عادل خان، عارف املاجدي، عبدالكرمي اجلباري، فؤاد النصار، مشاري املطوطح

التاسعة

االحمدي، هدية، الفنطاس واملهبولة، ابوحليفة، 
الفنيطيس واملسيلة وضاحية صباح السالم، 
العقيلة، الرقة، ضاحية علي الصباح، الزور، 

الوفرة، الظهر

بدر بن نخي، سامي العميرة،  مانع العجمي، مبارك املطيري

ثامر العجمي، دخيل الهاجري، طالل املطيري، عادل امليع، ناصر العتيبي، نايف العنزي، هديل اخلليفةالصباحية، الفحيحيل، املنقفالعاشرة

أكد وجود مناطق صناعية جديدة وفرص سياحية في فيلكا وبوبيان

عاشور: فوضى عمرانية بسبب عدم تطبيق القوانني
حلول ملثل هذه املشاكل التي 
تؤرق املواطنني وتسبب لهم 

مشاكل يومية.
وأض����اف عاش����ور أن 
هذا األمر أيضا قد س����بب 
الداخلي����ة  االختناق����ات 
املرورية، حي����ث تعرض 
الكثير م����ن حاالت اإلنقاذ 
إل����ى املجازفة  والطوارئ 
بأرواح الناس، حيث يصعب 
على فرق اإلنقاذ الوصول 
إلى مواقع احلوادث من اجل 

حماية األرواح واملمتلكات، 
مشددا على ضرورة تطبيق 
قوانني البلدية، مؤكدا أننا 
لس����نا بحاجة لتشريعات 
بل بحاجة لتطبيق ما هو 

موجود من قوانني.
وانتقد عاشور التخطيط 
العمران����ي، واعدا ناخبيه 
بإعط����اء كل وقت����ه حلل 
مش����اكل، ال عد وال حصر 
لها، وفق ما هو ممكن خالل 

الفترة املقبلة.

وأش����ار عاش����ور ف����ي 
تصري����ح صحاف����ي إل����ى 
مشكلة اسماها ب� »املشكلة 
األزلية« وهي عدم توفير 
مواقف السيارات للمجمعات 
والعمارات السكنية وحتى 
بع����ض مناط����ق الس����كن 
اخلاص، قائال »ال يعقل أال 
تستطيع السيارات املرور 
ببعض الشوارع الضيقة 
بس����بب تلك التجاوزات«، 
مطالب����ا بض����رورة وضع 

أك����د مرش����ح املجلس 
الدائرة األولى  البلدي عن 
محمد عاشور أن ما يحدث 
من فوضى عمرانية وخاصة 
في املناطق التجارية يرجع 
س����ببه إلى ع����دم تطبيق 
بالبلدية  املتعلقة  القوانني 
والعمران، األمر الذي أدى 
إلى تضاع����ف حجم هذه 
الفوض����ى العمرانية التي 
الوجه احلضاري  تش����وه 

 محمد عاشورللبالد.
املزايا الوظيفية املقررة حسب 
القانون، وهذا ما يؤكد على أن 
املسميات اإلشرافية لها احلق 
أن تتمتع باملزايا املقررة حسب 
القانون وال وجه على اإلطالق 
حلرمان حاملي هذه املسميات 
من أي مزايا بادعاء عدم وجودها 
بالهيكل التنفيذي ألن املسمى 
الوظيفي ليس متعلقا بالوحدة 
اإلدارية ومن الطبيعي أن يكون 
لكل وحدة مسؤول ولها نواب أو 
مساعدون، كما أسلفنا وذكرنا 
بالنسبة ملساعدي ونواب املدير 

العام لبلدية الكويت.
الع����رادة أن مجلس  وذكر 
اخلدمة املدنية قرر استمرارية 
هذه املسميات حلامليها إلى أن 
تنتهي بأحد األسباب القانونية 
فمن املنطقي أن يتمتعوا بجميع 
املزايا من بدالت إشرافية وغيرها 
م����ن املزايا األخ����رى، ألن في 
حرمانهم م����ن ذلك ما يعد من 
قبيل العقوبة ونيال من املراكز 
الثابتة وإخالال بقواعد املساواة 
ث����م فالبد من  والعدالة، ومن 
إنصافهم ألنه����م حصلوا على 
هذه املسميات في ظل أوضاع 
قانوني����ة ثابتة ومس����تقرة، 
وبالتالي ال يجوز بأي حال من 
الظلم  األحوال أن يستمر هذا 
وإح����داث تفرق����ة ال يوجد لها 
أي مبرر، وال تستند إلى حجة 

قانونية أو منطقية.
وأش����ار إلى أن حاملي هذه 
املسميات يباشرون أعمالهم في 
حالة غياب املسؤولني األعلى 

العرادة ملنح حاملي الوظائف اإلشرافية
في البلدية املزايا املقررة حسب القانون

أثن����اء تواجدهم وال  وحت����ى 
يوجد أي قرار أو قانون يقضي 
بحرمانهم من البدالت املقررة، 
بل كلها اجتهادات فردية غير 
منصفة وال جند سندا يدعمها 
من القوانني واألنشطة. وطالب 
العرادة مبس����اواة حاملي هذه 
املس����ميات ومنحه����م البدالت 
املقررة ورفع ذلك الظلم الذي 
يتعرضون له ويسبب لهم األذى 
النفس����ي واملعنوي، فهم أبناء 
الوطن ويؤدون أعمالهم بكفاءة 
عالية وإن من ش����أن حرمانهم 
من حقوقهم املشروعة أن ُتهدر 
مبادئ العدالة واملساواة التي 

أرساها الدستور الكويتي.

صرح رئيس االحتاد العربي 
لعم����ال البلديات والس����ياحة 
والسكرتير العام لنقابة العاملني 
في بلدية الكويت محمد العرادة 
بأنه توجد مجموعة من حاملي 
املسميات الوظيفية اإلشرافية 
في البلدية وغيرها من اجلهات 
احلكومية املنصوص عليها في 
قرار مجلس اخلدمة املدنية )25( 
لسنة 2006 بش����أن الوظائف 
اإلشرافية مثل وظيفة )نائب 
مدير إدارة، مساعد مدير إدارة، 
مساعد مراقب، مساعد رئيس 
قسم.. إلخ( حيث نص القرار 
املذكور على أن تس����تمر ذات 
املسميات حلاملها إلى أن تنتهي 
بانتهاء خدمة صاحب العالقة أو 
ألي أسباب أخرى مثل الترقية 

ملسمى إشرافي أعلى.
وأشار إلى أن هناك ادعاءات 
غير صحيحة تق����ول إن هذه 
الوظائف غير مدرجة بالهيكل 
التنفي����ذي للجهات احلكومية 
ومنها بلدية الكويت، وهذا خطأ 
يجب أن نلتفت عنه وال نأخذ 
به بأي حال م����ن األحوال ألن 
املسميات الوظيفية اإلشرافية 
هي مسميات وظيفية حلامليها 
ومت إسنادها في وقت كان يتوافر 
لها األس����اس القانوني وليس 
لها عالق����ة بالوحدات اإلدارية 
ومس����مى نائ����ب أو مس����اعد 
معمول به ومطبق حتى على 
مس����توى الوظائ����ف القيادية 
القطاعات  بالنسبة لرؤس����اء 
محمد العرادةبالبلدي����ة ويتمتعون بجميع 

انتخابات 

املجلس البلدي

املجلس البلديانتخابات 


