
المجلس البلدي
االربعاء 7 يناير 2015

11
b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

يوسف الغريب مترئسا االجتماع

تخصيص موقع لتعاونية الساملية

جلنة حولي أقرت اقتراحا بتعديل قرار البلدي بعدم نقل احملوالت
أوصت جلنة حولي خالل 
اجتماعها امس برئاسة يوسف 
الغريب باملوافقة على اقتراح 
العضو علي املوس����ى بشأن 
تعديل ق����رار املجلس البلدي 
بعدم نق����ل وإزاحة احملوالت 
الكهربائية. وقال الغريب إن 
الطلبات  اللجنة وافقت على 
التالية طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص 
املوق����ع املتنازل عنه من قبل 
وزارة الصحة منطقة الساملية 
الس����املية  ق 116 جلمعي����ة 
التعاونية. كما متت املوافقة 
عل����ى طل����ب وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية توسعة 
موقع مسجد »أحمد احملري« 
الواقع مبنطقة الساملية ق220. 
وذكر انه مت االبقاء على جدول 
االعمال القتراح العضو عبداهلل 
الكندري بش����أن انشاء مركز 

اطفاء ضمن منطقة اجلابرية 
حيث تتم دعوة صاحب املقترح 
كما مت االبق����اء على االقتراح 
املق����دم من االعضاء مش����عل 
اجلويس����ري، علي املوسى، 
د.حس����ن كمال، فهد الصانع، 
اسامة العتيبي بشأن تغيير 
استعمال واستمالك القسائم 

السكنية في منطقة الساملية 
وذل����ك لدع����وة العدي����د من 
القطاعات في البلدية، كما مت 
االبقاء على اجلدول القتراح 
العضو يوسف الغريب بشأن 
تبلي����ط الس����احة الترابي����ة 
اجلانبي����ة ملنطقة س����لوى 

واملمتدة من ق12 الى ق1.

.. وجلنة األحمدي تبحث تنظيم قسائم مبيناء عبداهلل
تبحث جلنة االحمدي خالل 
اجتماعها اليوم برئاسة عادل 
امليع تنظيم قس���ائم مبنطقة 
مين���اء عب���داهلل ومخصصة 
كقسائم س���كراب. ويتضمن 

جدول االعم���ال: طلب وزارة 
التربية املوافقة على تخصيص 
ارض النش���اء مدرسة خاصة 
مبنطقة املهبولة قطعة 7، وطلب 
االدارة العامة لالطفاء تخصيص 

االرض املالصقة ملركز اطفاء 
مين���اء عبداهلل، والش���كوى 
املقدمة بشأن مرور خط السكك 
احلديد داخل مزارع الوفرة وما 
يسببه ذلك من خسائر جسيمة 

للدولة واملواطنني، وطلب وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
تخصيص مس���جد ومواقف 
س���يارات مبنطقة الفحيحيل 

قطاع 7 قطعة 56.

»اإلصالح« تبحث عقود اخلدمات
تبحث جلنة اإلصالح 
والتطوير خالل اجتماعها 
اليوم برئاس���ة عبداهلل 

الكندري توفير اخلدمات 
من خ���الل العقود ملراكز 

البلدية.

وق���د ح���ددت اللجنة 
البنود التي ستتم مناقشتها 
بنص عقود حراسة األمن، 

الس���ي��ارات، عقد  عق���د 
تنظيف املب�اني وخدمات 

املراسالت.

م.احمد املنفوحي

املنفوحي يطلب اإلسراع باتخاذ قرار
 لتسليم موقع النادي الديبلوماسي في البدع

طلب مساعد املدير العام 
لش����ؤون التنظيم العمراني 
م.احم����د املنفوح����ي م����ن 
املجل����س البلدي اتخاذ قرار 
بشأن تخصيص موقع بديل 
لديوانية الصيادين وتسليم 

موقع النادي الديبلوماسي. 
وقال م.املنفوحي في كتابه 
الى املجلس البلدي: باالشارة 
ال����ى كت����اب وكي����ل وزارة 
اخلارجية في 2014/11/26 بشأن 
املوض����وع واملتضمن طلب 

النادي  سرعة تسليم موقع 
الديبلوماسي بعد االضافات، 
حيث ان تأخير تسلم املوقع 
تس����بب في تكالي����ف مالية 
اضافية ومالحظات عدة من 

قبل ديوان احملاسبة.

عبداهلل الكندري وصالح الغزالي خالل ديوانية جمعية الشفافية                                                  )أنور الكندري( 

أسامة دياب

أكد عضو املجلس البلدي 
احملامي عب����داهلل الكندري أن 
الفساد هو أول ما يخطر على 
بالنا مبجرد التفكير أو احلديث 
عن اإلص����الح في البلدية، فما 
نس����معه ونشاهده من معاناة 
املواطنني كثيرا، فحال البلدية 
يحمل عنوان����ا عريضا مفاده 
ب����أن »الداخل مفقود واخلارج 
مولود«، مشددا على أن احلديث 
عن اإلصالح في البلدية يستلزم 
مناقشة عدد من احملاور أهمها، 
دور املجل����س البلدي وكيفية 
إصالحه، الفتا إلى أن استمرار 
العمل داخل املجلس بالوتيرة 
نفس����ها احلالية يعني أننا لن 
نستطيع حل مشاكل املواطنني، 
فالكويت اليوم تختلف عما كانت 
عليه عام 1965 من حيث التعداد 
الس����كاني واخلدمات املطلوبة 

ومستواها.
ج����اء ذلك في مجمل كلمته 
التي ألقاها خالل الديوانية التي 
أقامتها جمعية الشفافية بعنوان 
»اإلصالح في شؤون البلدية« 
مساء أمس األول بحضور عدد 
من أعضاء اجلمعية واملهتمني 
الكندري  العام. ولفت  بالشأن 
إلى حال����ة الترهل التي يعاني 
منها اجلهاز اإلداري في البلدية، 
مستعرضا عددا من اإلصالحات 
املعروضة على مجلس األمة، 
متس����ائال ه����ل اإلص����الح في 
البلدية يكم����ن في نقل تبعية 
إدارة املقابر إلى وزارة الصحة 
أو نقل تبعية املسالخ إلى الهيئة 
العامة لألغذية والتي لم يتم إلى 
اآلن تش����كيل مجلس إدارتها؟ 
وهل اإلص����الح هو تقليل عدد 
الدوائر االنتخابية من 10 إلى 5 
دوائر؟، مشددا على أن التهرب 
من املسؤولية ومحاولة تفكيك 
جهاز البلدية لن يجدي نفعا ولن 
يكون مقبوال، مبينا أن تفكيك 
البلدية سيساعد على انتشار 

الفساد ولن يخدم املواطن.
وأش����ار الكن����دري إلى أن 
اإلصالح يبدأ بتعديل القانون 
2005/5 لألفضل، وإنشاء مجالس 
بلدية حقيقية في احملافظات، 
فضال ع����ن فك التش����ابك بني 
البلدية واجلهات املعنية وهذا 
ما سيكافح الفساد ويقلل من 
أث����اره، الفتا إل����ى ضرورة أن 
تختلف سمات البناء من محافظة 
ألخرى على حسب طبيعة كل 
محافظة وخلق بيئة تنافسية 
بينها، موضح����ا أن املجالس 

البلدية باحملافظ����ات هي أهم 
دعائم اإلدارة احمللية احلقيقية، 
مبينا أن املجلس البلدي يعاني 
من احملاصصة والتبعية وهذا ما 
يجعل بعض القرارات الصادرة 
عنه غير موفقة، باإلضافة إلى 
اخللط الواضح بني مهام الوزير 
ومهام مدير عام البلدية، ما يجعل 
الوزير هو املدير، مشددا على 

ضرورة حل هذه املشكلة.
ودعا الكندري إلى ضرورة 
جتديد دم����اء البلدية ومتكني 
الشباب وإتاحة الفرصة لهم، 
فعدد من كوادرها مت تعيينهم 
منذ عام 1974، مشيرا إلى ضرورة 
تطبيق ق����رار مجلس الوزراء 
التقاعد، الفتا  بخصوص سن 
إلى أن جهاز البلدية يفتقر لروح 
املبادرة بالرغم من وجود كوادر 
مؤهلة ومبدعة وذلك لوجود من 
يضع لهم العصا داخل الدوالب، 
مستعرضا مع احلضور عددا 
الق����رارات الص����ادرة عن  من 
املجلس البلدي والتي لم تنفذ 
إلى اآلن ومنها ف����ي عام 1961 
البل����دي قرارا  أصدر املجلس 
بنقل وزارات الدولة من مدينة 
الكويت إلى منطقة العديلية، 
وفي ع����ام 1981 أصدر املجلس 
البلدي قرارا بإنشاء جسر جابر، 
وفي عام 1986 أصدر املجلس 
البلدي قرارا بإنش����اء جامعة 
الشدادية، فضال عن قرار صدر 
عن املجلس السابق بخصوص 
اإلعالن عن اإلعالن عن األغذية 
الفاس����دة في اجلرائد اليومية 
وإل����ى اآلن لم ينف����ذ، وحينما 
تقدم بسؤال حول سبب عدم 
تنفيذه كان الرد أنه تتم دراسة 
اجلهة أو اإلدارة التي ستتولى 
مس����ؤولية النش����ر، مختتما 
كلمته بأن التطوير اإللكتروني 
واألرشفة اإللكترونية جزء من 
عملية اإلص����الح احلقيقي في 
البلدية. من جهته قال رئيس 
جمعية الشفافية صالح الغزالي: 
»مشوار اجلمعية مع البلدية بدأ 

منذ عام 2007 بحلقة نقاشية 
مغلقة داخ����ل املجلس البلدي 
بحضور الوزيرين األس����بقني 
عبداهلل احمليلبي وم.موس����ى 
الص����راف، وعدد م����ن قيادات 
البلدية حيث شخصنا احلالة 
وحددنا املش����كالت ووضعنا 
تصورا للحلول ومن ثم تالها 
عدد من الندوات واحملاضرات، 
باإلضافة إلى دعوتنا مرشحي 
املجلس البلدي إلى التوقيع على 
ميثاق إصالح البلدية وكنا نأمل 
أن يتم األخذ بامليثاق كأولوية«، 
مشيرا إلى أنه في عهد د. فاضل 
صفر مت تشكيل جلنة ووضعت 
تصورا لإلصالح وقبل أن تباشر 
عملها حدث تغيير وزاري، الفتا 
إلى أن الوزير احلالي م.عيسى 
الكندري فتح األبواب من جديد 
وأب����دى تفهما كبي����را وطلب 

تصوراتنا.
وشدد الغزالي على أن البلدية 
حتتاج لرؤية واس����تراتيجية 
خلصه����ا فيما يل����ي: ضرورة 
انتق����ال البلدية م����ن املركزية 
إلى الالمركزي����ة بحيث يجب 
أن يكون في الكويت 6 بلديات 
على األقل توزع جغرافيا على 
ال� 6 محافظات، مما س����يخلق 
مناخا من املنافسة فيما بينها، 
إنشاء مجلس لألبنية اخلضراء، 
البلدية للحد  تأسيس شرطة 
من الفوضى، استحداث جائزة 
التميز البلدي لتعزيز املنافسة 
 city ومركز مدينة لكل محافظة
centre، استقاللية األمانة العامة 
البلدية،  البلدي عن  للمجلس 
تعزيز التنس����يق بني اجلهاز 
البلدي،  التنفيذي واملجل����س 
التع����اون مع اجلهات  تعزيز 
الرقابة في  الرقابية، تفعي����ل 
اجلهاز التنفيذي، االس����تفادة 
من التجارب الدولية، وتطوير 
اخلدم����ات العام����ة للجمهور، 
التوعية العامة للجمهور وأخيرا 
التدريب على الشفافية والئحة 

قواعد السلوك.

خالل ديوانية أقامتها جمعية الشفافية بعنوان »اإلصالح في شؤون البلدية«

الكندري: إصالح البلدية يبدأ بتعديل القانون 2005/5 وإنشاء 
مجالس بلدية في احملافظات وفك التشابك مع اجلهات األخرى

ضبط مواد محظورة في أحد احملال

تنفي���ذا لتعليمات وزير 
املواص���الت ووزي���ر الدولة 
لش���ؤون البلدي���ة عيس���ى 
البلدية  الكندري ومدير عام 
م.أحم���د الصبي���ح بتكثيف 
التفتيشية ألجهزة  احلمالت 
الرقابية على جميع  البلدية 
األصع���دة لتش���مل املطاعم 
واألسواق ومحالت اجلزارة، 
أعلنت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكوي���ت عن تنظيم 
حمالت يوميا مبشاركة جميع 
األجه���زة الرقابية باإلدارات 
املختلفة ألفرع البلدية لتفعيل 
القوان���ني واللوائ���ح وذلك 
التأكد م���ن صالحية  بهدف 
امل���واد الغذائي���ة التي تقدم 
للمواطنني واملقيمني، مشيرة 
إلى أن البلدية تقوم بحمالتها 
التفتيش���ية على مراكز بيع 
وتخزين املواد الغذائية بهدف 
احلفاظ على صحة وسالمة 
التراخي  املستهلكني وكشف 
واإلهمال لدى البعض، الفتة 
إلى أن الهدف من هذه احلمالت 
ليس حترير املخالفات بقدر 
ما يكون حرص البلدية على 

سالمة املواطنني واملقيمني.

منطقة المباركية

وفي السياق ذاته، أوضحت 

اإلدارة عن قيام مركز املباركية 
التابع ملراقبة األغذية واألسواق 
ببلدية محافظة العاصمة بحملة 
النطاق  تفتيش����ية واس����عة 
اس����تهدفت احملالت واملالحم 
وسوق السمك واملطاعم مبنطقة 
املباركية وأسفرت عن مصادرة 
وإت����الف )17( كيلو غراما من 
اللح����وم والدجاج، الى جانب 
مص����ادرة )4( كيل����و غرامات 
من امل����واد الضارة على صحة 
االنسان ومحذور تداولها وبيعها 
)بان( والتي تشوه املنظر العام 
من خالل البصق، باإلضافة الى 
حترير )10( مخالفات متثلت 
في تشغيل عمال قبل احلصول 

على ترخيص من قبل البلدية، 
اشتراطات صحية، نظافة عامة، 
تداول م����واد غذائي����ة ضارة 
بالصحة العامة وذلك مبتابعة 
دورية خالل احلملة مع مدير 
إدارة التدقيق ومتابعة خدمات 

البلدية عجمي احلربي.

قسم إزالة المخالفات

ومن جانب آخر، اعلنت إدارة 
العالقات العامة عن قيام قسم 
ازالة املخالف����ات بفرع بلدية 
محافظ����ة العاصمة بالتعاون 
العام����ة لإلطفاء  االدارة  م����ع 
بالكشف على اسطح البنايات 
الت����ي يت����م حتويله����ا لغرف 
س����كن ومخازن م����ن الكيربي 
التي ال  البناء اخلفيفة  ومواد 
يوجد بها أدنى حدود السالمة 
ودون ترخيص من قبل بلدية 
إنذارات  الكويت، ومت توجيه 
العقارات متهيدا التخاذ  ملالك 
االج����راءات القانوني����ة حيال 
املخالفات، وقد ترأس احلملة 
ازالة املخالفات  رئيس قس����م 
م.عبداهلل جابر ومفتشو قسم 
االزاالت، وم����ن االدارة العامة 
لالطف����اء الرائد علي بن حيدر 
وذلك بن����اء على تعليمات من 
مدي����ر ف����رع بلدي����ة محافظة 

العاصمة م.سعود العنزي.

مصادرة وإتالف 17 كيلو غرامًا من اللحوم والدجاج 
وحترير 10 مخالفات وطلب إغالق في »املباركية«

الغزالي: البلدية 
حتتاج لرؤية 

وإستراتيجية والوزير 
احلالي بابه مفتوح 
وأبدى تفهمًا كبيراً 

وطلب تصوراتنا

ضرورة انتقال 
البلدية إلى 
الالمركزية 

وتأسيس شرطة 
البلدية وتعزيز 

التعاون بني 
اجلهات الرقابية

رئيس مجلس اإلدارة

تـدعـــو

السادة املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية املقرر انعقاده في متام الساعة العاشرة 
والنصف صباح يوم األحد املوافق 11 يناير 2015، 
في القاعة )ب( مبقر وزارة التجارة والصناعة 

ملناقشة املوضوعات املدرجة على جدول األعمال.

فريق احلملة�شـركـة اأملنيوم الكويت )�ش.م.ك( مقفلة

ضم فريق احلملة كال من رئيس مركز املباركية محمد 
الفيلكاوي ومفتشي النوبة )ب( ابراهيم الباطني، عادل 

الرباح، على أبوحمد، جاسم الصقعبي، ومن إدارة العالقات 
العامة محمد عبدالشافي وأنور حميد.

اخلط املباشر

وشددت إدارة العالقات العامة على أصحاب احملالت 
بضرورة االلتزام باللوائح وقوانني البلدية  جتنبا لتحرير 
املخالفات، مهيبة باملواطنني واملقيمني الى سرعة االتصال 

باخلط املباشر )139( الذي يتلقى الشكاوى على مدار الساعة 
ملتابعة الشكاوى والتعامل معها وفقا لإلجراءات املتبعة من 

قبل أجهزة البلدية املختصة.


