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1 � تزويدي بكش����ف يتضمن 
أسماء العاملني في كل املراكز 
احلدودية والتي تعمل بنظام 
النوب����ات بالبلدية واملس����مى 

الوظيفي لكل منهم؟
2 � ما األعباء املالية املترتبة على 
نقل أعداد كبيرة من املوظفني 
العاملني في املراكز احلدودية 

والتي تعمل بنظام النوبات؟
3 � مدى حاجة العمل الفعلية 
بكل مركز من هذه املراكز لهذه 

األعداد من املوظفني؟
4 � تزوي����دي بصورة عن كل 
التي صدرت بالنقل  القرارات 
الى هذه املراكز وأس����باب كل 
قرار رغم وجود قرار من مدير 
عام البلدية بإيقاف النقل الى 
املراكز احلدودية والتي تعمل 

بالنوبات؟

الش����فافية. وبناء على عرض 
البلدي����ة، ولصالح  مدير عام 

العمل.
م����ادة أولى: تعي����ني نادية 
عبداهلل محمد الشريدة مدير 
املتابعة مبكت����ب وزير الدولة 
لشؤون البلدية متحدثا رسميا 

باسم البلدية.
وال يج����وز ألح����د غيرها 
التحدث باس����م البلدية في أي 
الداخلة في  شأن من الشؤون 
اختصاصاتها، وذلك اعتبارا من 

تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثانية: على مدير عام 
البلدية وسائر القطاعات املعنية 
بها - كل فيما يخصه - املبادرة 
الى تنفيذ هذا القرار، وإبالغه 
ملن يلزم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره.

عبداهلل الكندري يطلب بيانًا بأعداد العمالة 
بنظام النوبات واملراكز اخلارجية

الكندري: تعيني الشريدة متحدثاً رسمياً للبلدية

مطبوعات إرشادية للتوعية بفرز النفايات
دعا مساعد املدير العام لقطاع املشاريع 
م.يوسف املناور الى توزيع مطبوعات إرشادية 
على السكان لبيان استخدام احلاويات اجلديدة 
وطرق الف���رز. وقال املناور ف���ي رده على 
باالقتراح املقدم من العضو يوسف الغريب 

بشأن إعادة تدوير النفايات ووضع سالت 
متعددة املهمالت في املجمعات واألس���واق، 
ان إدارة شؤون البيئة قامت بالتواصل مع 
إحدى شركات النظافة املسؤولة عن بعض 

احملالت التجارية في هذا الشأن.

قدم العضو عبداهلل الكندري 
سؤاال حول املوظفني العاملني 
النوب���ات واملراك���ز  بنظ���ام 
اخلارجي���ة. وق���ال الكندري 
في س���ؤاله: أصدر مدير  عام 
البلدي���ة ع���دة ق���رارات، كما 
أوصت اللجنة العليا للتخطيط 
بتجديد عدد 10 موظفني كحد 
النوبات  أقصى للعمل بنظام 
في املراكز احلدودية والعاملة 
بنظام النوب���ات وفي البلدية 
كما أصدر مدي���ر عام البلدية 
في عام 2014 بإيقاف النقل الى 

املراكز احلدودية.
ف����ي اآلونة  انه لوحظ  إال 
األخيرة تك����دس أعداد كبيرة 
املراكز احلدودية وغيرها  من 
من املراك����ز التي تعمل بنظام 

النوبات، لذا أتقدم بالتالي:

أصدر وزير الدولة لشؤون 
البلدي����ة ووزي����ر املواصالت 
الكندري قرارا بتعيني  عيسى 
نادية الشريدة متحدثا رسميا 
القرار  البلدية. وتضمن  باسم 
التالي: نظرا لتشعب االنشطة 
الت����ي تقدمها بلدية  اخلدمية 
الكويت إشباعا حلاجة املواطنني 
واملقيم����ني، وقطعا لدابر ما قد 
ُيش����اع من أخبار غير دقيقة، 
ورغب����ة في توحي����د اخلطاب 
الرس����مي للبلدي����ة حتى يتم 
كشف احلقائق والقضاء على 
املعلوم����ات املغلوطة حرصا 
على الصال����ح العام، فقد رئي 
تعيني متحدث رسمي للبلدية 
مهمته: جتلية ما يجب جتليته 
من االمور، وتفصيل ما أُجمل، 
وتوضيح ما َغُمَض إعماال ملبدأ 

عبداهلل الكندري

عيسى الكندري

تخصيص موقع إلقامة صالة أفراح مبنطقة الواحة

السور: اإلسراع بتسليم املشروع احملاذي
ملنطقة غرب عبداهلل املبارك إلى »السكنية«

اخلالد بحث التعاون 
املشترك مع عمدة جيبوتي

واملخارج املناسبة له.
مت عرض املوضوع على 
قسم الطرق ومتت دراسته 
وتصمي���م املواق���ف بأبعاد 
)42م × 102م( وكذلك املداخل 

واملخارج املقترحة.
مت عرض املوضوع على 
اللجن���ة الفرعي���ة للمرافق 
واخلدمات العامة باالجتماع 
بتاري���خ   2015/16 رق���م 
2015/4/28 وج���اءت ردود 
وزارات اخلدمات باملوافقة 

واملوافقة املشروطة.
لذل���ك، ال مانع تنظيميا 
من املوافقة على طلب وزارة 

إمكاني����ة جت����اوز بع����ض 
االش����تراطات لإلس����راع في 
متكني املؤسسة من االستحواذ 
على األرض والتنس����يق بني 
و»الزراع����ة«  »الس����كنية« 
للوصول إلى صيغة توافقية 
متكن السكنية من احلصول 
عليها لضمها خلطة التوزيعات 
اإلسكانية. وبني ان »السكنية« 
كانت قد تسلمت كتابا رسميا 
من »الزراعة« يفيد باملوافقة 
عل����ى تس����ليم األرض وفق 
ش����روط محددة، مش����ترطة 

الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقع إلقامة صالة 
لألفراح مقابل قطعة 3 مبنطقة 
الواحة ومبس���احة )25م × 
40م = 1000م2(، ومواق���ف 
للسيارات مبساحة )42م × 
102م = 4284م2( ش���ريطة 

ما يلي:
االلت���زام مبا جاء بردود 
اللجن���ة الفرعي���ة للمرافق 
واخلدمات العامة باالجتماع 
رقم 2015/16 املنعقد بتاريخ 

.2015/4/28
االلتزام باالش���تراطات 

اخلاصة بصاالت األفراح.

على السكنية في كتاب التنازل 
توفي����ر أراض بديلة ضمن 
املشاريع اإلسكانية اجلديدة 
التي تنفذها املؤسسة إلقامة 
مشاريع زراعية جديدة بها.

إلى وجود  وأشار السور 
معوقات ل����م حتل بعد وهي 
انتظار انته����اء العقد املبرم 
بني إحدى الشركات الزراعية 
والهيئة العامة للزراعة والذي 
يختص بتحريج موقع األرض 
محل املطالبة وذلك حلني انتهاء 

مدة العقد في العام املقبل.

التنظيمية  جلنة املوافقات 
وج���اء ق���رار اللجن���ة رقم 
2015/15 باملوافقة ش���ريطة 
إدارة  عرض املوضوع على 
املخطط الهيكلي وقسم الطرق 
وموافق���ة وزارات اخلدمات 
ومن ثم عرض املوضوع على 

املجلس البلدي.
مت التنسيق في هذا الطلب 
الهيكلي،  إدارة املخطط  مع 
أفادت بعدم تعارض  حيث 
املوقع املطلوب مع دراسات 
اإلدارة احلالية مع ضرورة 
مراعاة حرم الطريق املجاور 
للموق���ع وتوفي���ر املداخل 

عبداهلل املبارك والتي تتسع 
ل� 600 قسيمة سكنية بشكل 
رس����مي من »الزراعة« حتى 
اآلن، مبينا ان املؤسس����ة لم 
تضع أي إستراتيجية لألراضي 
فيما يخص طبيعة االستفادة 
إلى  منها إن كانت ستضمها 
مشروع غرب عبداهلل املبارك 
أم يتم تنفيذ املشروع بشكل 

منفصل.
وطالب اجلهات املسؤولة 
عن هذا التأخير بعقد اجتماع 
بني اجلهات املختصة لبحث 

أقرت البلدية تخصيص 
أفراح  موقع إلقام���ة صالة 

مبنطقة الواحة باجلهراء.
وقال مساعد املدير العام 
التنظيم  لش���ؤون قط���اع 
م.أحم���د املنفوحي: تقدمت 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بتاري���خ 2014/11/4 
بطلب تخصيص موقع إلقامة 
صالة أفراح مقابل قطعة 3 
مبنطقة الواحة مبساحة )25م 
× 40م = 1000م2( ومواقف 
سيارات مبس���احة )42م × 

102م = 4284م2(.
مت عرض املوضوع على 

استغرب عضو املجلس 
البلدي ورئيس جلنة محافظة 
الفروانية نايف الس����ور من 
املماطلة احلكومية في تسليم 
املشروع احملاذي ملنطقة غرب 
عبداهلل املب����ارك الى الهيئة 
العام����ة للرعاية الس����كنية، 
الفتا الى وجود تأخير من قبل 

»الزراعة« لهذا املشروع.
وأكد السور في تصريح 
صحافي ان املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية لم تتسلم 
األرض احملاذية ملشروع غرب 

استقبل رئيس املجلس البلدي مهلهل اخلالد صباح أمس 
عمدة مدينة جيبوتي حسني قياد، وذلك بحضور سفير 

جمهورية جيبوتي لدى الكويت د.حسني مؤمن، حيث تبادل 
الطرفان األحاديث الودية، وبحثا التعاون املشترك بني 

البلدين، باإلضافة الى تبادل اخلبرات في مجال العمل البلدي 
املشترك. وقدم قياد الشكر للخالد على حفاوة االستقبال، 

مشيدا بتجربة املجلس البلدي في الكويت، وفي نهاية اللقاء 
مت اطالع الوفد الزائر على آلية العمل في املجلس البلدي 
وجلانه املختلفة، مع توضيح بعض املشاريع التي اقرها 

املجلس خالل السنوات األخيرة.

م.أحمد املنفوحي

نايف السور

مهلهل اخلالد مستقبال عمدة جيبوتي حسني قياد والوفد املرافق له 


