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م.محمد الهدية

زيد العازمي

م.عبداللطيف األستاذ

الهدية جدد الدعوة إلعفاء موظفين
في البلدية و»البلدي« من البصمة

األستاذ لمطابقة الخرسانة المسلحة للمواصفات 

تضاف مع اخلرس���انة قد تؤثر 
في قوة اخلرس���انة وعلى حديد 
التس���ليح، وحذر من ان الزيادة 
في مدة هز اخلرسانة قد تسبب 
انفصاال في حبيبات اخلرسانة 

مما جعل كميات كبيرة من لباني 
االسمنت تطفو على السطح.

ونصح عند توقف الصب ملدة 
قصيرة ألي سبب يجب عدم ترك 
ما مت صبه قبل الطبقة التالية ملدة 
تزيد على نصف الساعة أو املدة 
الالزمة للشك االبتدائي »تصلب« 
لالسمنت الداخل وهي 45 دقيقة، 
مؤكدا انه يجب ازالة ما يظهر من 
مياه على سطح اخلرسانة قبل 
معاودة صب اخلرس���انة ثانية، 
وبني انه حتفظ اخلرسانة رطبة 
باستمرار ابتداء من وقت تصلد 
السطح بدرجة كافية ملدة ال تقل 
عن س���بعة أيام عند اس���تعمال 
االسمنت البورتالندي العادي وملدة 
ثالثة ايام عند استعمال اسمنت 

بورتالندي سريع التصلد.
وقال يجب رش اخلرسانة باملاء 
وميكن اس���تخدام اخليش املبلل 
باملاء ملدة 15 يوما صيفا، مشيرا 
الى استخدام خلطة من االسمنت 
والرمل وماء كمادة الصقة فمثال: 
خلطة من 300 كغم اسمنت للمتر 
املكعب رمل ويستخدم للحوائط 
الطابوق االس���منتي والتي  من 
سمكها 25 س���م أو اكثر، خلطة 
من 350 كغم اسمنت للمتر املكعب 
رمل في احلوائ���ط من الطابوق 
االسمنتي والتي سمكها 12 سم، 
الطابوق  واختتم بضرورة غمر 
االسمنتي في املاء قبل االستعمال، 
ورش املبان���ي املبنية بالطابوق 
االسمنتي باملاء مرتني يوميا ملدة 

ال تقل عن 8 ايام.

عرض املستشار في املجلس 
البلدي م.عبداللطيف األستاذ بعض 
النصائح العامة في البناء، حيث 
يجب عمل جميع أعمال اخلرسانة 
املس���لحة بناء على ما هو مدون 
لنا باللوحة االنشائية وعلى أن 
تكون اخللطة اخلرسانية مكونة 
من 0.8م3 حص���ى و0.4م3 رمال 
وميكن استخدام اسمنت 350 كغم 
أو 400 كغم أو 500 كغم حسب 
الش���روط واملواصفات املطلوبة 
وقال االس���تاذ أما نسب احلديد 
فتبدأ من 5% إلى 6% من مساحة 
القطاع ونسب االسمنت تتناسب 
تناسبا طرديا مع نسبة احلديد أي 
كلما زادت نسبة االسمنت زادت 
نسبة احلديد وذلك حسب نوعية 
اخلرسانة املس���لحة وأهميتها، 
وأضاف أنه توجد مواد كيميائية 

جدد عض���و املجلس البلدي م.محمد الهدية الدعوة الى وزير 
الدول��ة لش��ؤون البلدي��ة العفاء املوظفني في البلدية واملجلس 
البلدي ممن امضوا عشرين عاما وكذلك من يتطلب عمله التفتيش 
امليدان���ي اضافة ال���ى املعاقني وذوي االحتياج���ات اخلاصة من 

البصمة.
وق���ال م.الهدي���ة، بصفته عضوا في مكت���ب املجلس، ان هذا 
املوضوع س���يطرح في اول اجتماع ملكتب املجلس خالل ش���هر 
نوفمبر، خصوصا ان نظام البصمة مت تطبيقه في احدى بلديات 
احملافظات وس���يتم تعميمه على بقية احملافظات الحقا، مشيرا 
الى ان اعضاء املكتب سيصدرون توصية الى الوزير التخاذ هذه 
اخلطوة اس���وة مبا مت في وزارة االشغال، خصوصا ان املوظفني 
يحتاجون ملثل هذا التشجيع وهم في مناصب قيادية وعملهم ال 

يقل اهمية عن نظرائهم في وزارة االشغال.

أكد أن عملهم ال يقل أهمية عن موظفي »األشغال«

أكد أن الزيادة في مدة هزها قد تسبب انفصااًل في الحبيبات

العازمي لعدم إزالة مظالت السيارات في السكن الخاص
دعا رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
وزي��ر األش���غ��ال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر الى عدم 
ازالة مظالت السيارات في مناطق السكن 

اخلاص.
وقال ان وزير البلدية يعلم أن اجلهاز 
التنفيذي وعد املجلس السابق بتقدمي الئحة 
خاصة لالشتراطات واملواصفات املتعلقة 
بإقامة املظالت اال ان ذلك لم يتحقق حتى 

اآلن، مش���يرا في هذا الص���دد الى أهمية 
التعاون ب���ني اجلهاز التنفيذي واملجلس 
البلدي واالس���راع في اعداد تلك الالئحة 
لدراس���تها في اللجنة الفنية واعتمادها 
من املجلس واستدرك أن اي خطوة إلزالة 
املظالت في الوقت احلالي لن تكون مقبولة 
من اعضاء املجلس البل���دي خاصة بأن 
املجلس في بداية عمله ويس���عى ملد يد 
التنفيذي لتحقيق  التعاون مع اجله���از 

الطموحات واملساهمة في دفع عجلة التنمية 
واقرار املشاريع التنموية احليوية.

واستغرب رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي من بعض التصريحات التي بدا 
يطلقها املس���ؤولون في مراك���ز البلدية 
باحملافظات عن وجود بعض املخالفات، 
متسائال ملاذا تطلق تلك التصريحات في 
هذا الوقت هل املقصود هو احراج اعضاء 

املجلس البلدي؟

»تنسيقية البلدية« أوصت بربط المرحلة األولى التجريبية
لمشروع البصمة مع رواتب الموظفين في جميع األفرع

عقدت اللجنة التنسيقية في بلدية الكويت اجتماعها رقم 
2009/23 امس برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
االشغال العامة د.فاضل صفر واستعرضت االقتراحات 
التي قدمها اعضاء املجلس البلدي السابق فيما ناقشت 
اسئلة النواب املوزعة على قطاعات البلدية في مختلف 

اختصاصاتها.
وقال مستش���ار مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية 
عبدالكرمي الزيد ان اللجنة استعرضت مشروع االرشفة 
االلكترونية والتي تشمل البريد الصادر والوارد واملخاطبات 
الرسمية واخلرائط والتراخيص والكتب املتعلقة بوصل او 
فصل التيار الكهربائي، واتفق اعضاء اللجنة على االطالع 
على العرض املرئ���ي واالجراء امليداني ملا مت اجنازه في 
هذا املش���روع من خالل زيارة لفرع البلدية في محافظة 

حولي وذلك في يوم االحد املقبل.
واوضح ان اللجنة اوصت بالعمل على ربط املرحلة 

االولى التجريبية ملشروع البصمة مع رواتب املوظفني 
في افرع البلديات بالتنس���يق مع فريق متابعة البصمة 
وادارة ش���ؤون املوظفني، جاء ذلك بعد ان دشن الوزير 
نظام البصمة ف���ي فرع البلدية مبحافظة اجلهراء االحد 
املاضي. واشار الزيد الى ان اللجنة اصدرت كتابها املتعلق 
بتكليف قطاع التنظيم لرفع مقترح ايجاد مواقع بديلة 
لالماكن املخصصة حلجز السيارات في محافظتي اجلهراء 
واالحمدي اس���تعدادا لرفعها للمجل���س البلدي واتخاذ 
الالزم شريطة اال تقل املساحات املقترحة عن املساحات 

املوجودة حاليا.
وبني الزيد ان اعضاء اللجنة اكدوا اهمية اعطاء موضوع 
الربط اآللي بني ادارة التغذية املستوردة ووزارة الصحة 
العام���ة وادارة اجلمارك صفة االهمية مع االس���تعجال 
والتأكيد على اجناز مشروع طرح املزايدة اخلاصة بادخال 

البيانات الغذائية بالسرعة القصوى.

واطلع اعضاء اللجنة على املذكرة التي رفعتها االدارة 
القانونية للجنة بشأن امكان تبني وقف الهدر املائي في 
الشوارع، سواء خالل غس���يل السيارات او االرصفة او 
غيرها حيث متت احالة التقري���ر للمدير العام لعرضه 

على املجلس البلدي التخاذ الالزم بهذا الشأن.
ولفت الزيد الى ان اللجنة ناقش���ت اهمية التنسيق 
مع اجلهات املختلفة مثل جامعة الكويت وديوان اخلدمة 
املدنية لوضع نظام تقييمي للعاملني اجلدد في البلدية 

ومن بعدها افادة اللجنة التنسيقية في البلدية بذلك.
واضاف مستشار مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية ان 
اللجنة استعرضت اهم ما جاء بالورقة املقدمة من قطاع 
املساحة في البلدية نحو تفعيل مشروع ال� »كودامس«، 
حيث اصدرت توصيتها بتكليف قطاع املس���احة بتقدمي 
عرض مرئي حول اهم ما تضمنته الدراسة املقدمة لتفعيل 

املشروع.

ناقشت األرشفة اإللكترونية واستعرضت اقتراحات أعضاء »البلدي« وأسئلة النواب

الهدية يعتذر 
لرواد ديوانه

يعتذر عض����و املجلس 
البلدي م.محمد مروي الهدية 
عن عدم استقبال رواد ديوانه 
للسفر خارج البالد على ان 
يعاود استقبالهم خالل شهر 

رمضان املبارك.


