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قدم عضو املجلس البلدي جسار اجلسار 18
اقتراحا بتحويل تقاطع بني منطقتي أشبيلية 

والرحاب الى دوار.
وقال اجلسار في اقتراحه: نظرا لكثرة 
احلوادث املرورية في الطريق الفاصل بني 
منطقتي أشبيلية والرحاب واإلشارة التي 
تقع بنهاية الطريق املؤدي الى ستاد جابر 

األحمد الدولي وللحد من األرواح التي تزهق 
بسبب هذا التقاطع، اقترح ان يتم انشاء دوار 
بدال من التقاطع املوجود حاليا في الطريق 
الفاصل بني منطقتي اش���بيلية والرحاب 
واالش���ارة املؤدية الى ستاد جابر األحمد 
الدولي وذلك لتس���هيل العملية املرورية 

واحلد من احلوادث.

الجسار يقترح دوارًا بين منطقتي أشبيلية والرحاب

د.فاضل صفر

جسار اجلسار

جرافة »البلدية« تزيل نافورة في أحد املنازل

جرافة »البلدية« تزيل إحداى املخالفاترفع االنقاض بعد الهدم قطع سلك حديد

)أسامة البطراوي(إزالة سور من األشجار

محمد املفرجم.أشواق املضف

ضوابط لترخيص المخيمات ووضع مخططات للترقيم لمتابعة النظافة

صفر: 100 دينار رسوم إقامة المخيمات الربيعية بداًل من 500

المفرج يسأل عن عدم اعتماد مخطط »الشدادية«المضف تقترح تشكيل لجنة البناء المستدام في »البلدي«
وجه عضو املجلس البلدي محمد املفرج 
سؤاال بشأن رفض البلدية للمخطط الهيكلي 

للجامعة في الشدادية.
وقال املف���رج في س���ؤاله الى رئيس 
املجلس البلدي: باإلشارة الى ما نشر في 
احدى الصحف ع���ن ان اجلهاز التنفيذي 
بالبلدية رفض اعتم���اد املخطط الهيكلي 
للجامعة اجلديدة في منطقة الش���دادية. 
أتوجه بالس���ؤال التالي ما األسباب التي 
اس���تند اليها اجلهاز التنفيذي في البلدية 
الهيكلي للجامعة  لرفض اعتماد املخطط 
اجلديدة مبنطقة الش���دادية وما الطلبات 

التي تقدم بها لتعديل املخطط؟

قدمت عضو املجلس البلدي م.أشواق 
املضف اقتراحا بشأن تشكيل جلنة دائمة في 
املجلس حتت مسمى جلنة البناء املستدام. 
وقالت م.املضف في اقتراحها: انطالقا من 
الدور اله����ام واحليوي املنوط باملجلس 
البلدي في رسم السياسات ووضع اخلطط 
وتقرير املشروعات في كل ما يتعلق مبهام 
ومجاالت نشاط البلدية العمراني والبيئي 
والصح����ي وغيرها، ونظرا خلصوصية 
البيئة الكويتية وطبيعة التربة ومساحة 
األراضي الصاحلة للبناء وعوامل التعرية 
الطبيعية وغير الطبيعية وما يستوجبه 

ذلك من ان تك����ون انظمة البناء مراعية 
لكل هذه العوامل مبا يكفل بناء مستداما 
للمواطنني في ظلها وما يستجد بشأنها من 
تغير مناخي متالحق بفعل عوامل عاملية 
ومحلية على السواء. وعمال بنص املادة 
43 من الالئحة الداخلية للمجلس البلدي 
التي قضت بأن للمجلس ان يؤلف جلانا 
اخرى دائم����ة او مؤقتة من بني اعضائه 
حس����ب حاجة العمل ويضع لكل جلنة 
ما قد يراه من احكام خاصة في ش����أنها، 
لذا اقترح ما يلي: يؤلف املجلس من بني 
اعضائه بالتصويت السري ملثل مدته جلنة 

تسمى »جلنة البناء املستدام« تتألف من 
ثالثة اعضاء وتختص مبا يلي:

1� اقتراح القواعد والنظم التي تكفل بناء 
مستداما في ظل الوضع املناخي وازمات 

الطاقة التي تعاني منها الكويت.
2� دراس����ة ومراجعة كاف����ة اللوائح 
املنظمة ألنظمة البناء املختلفة مبا يكفل 

للمواطنني بناء مستداما.
القي����ام بج����والت ميدانية داخل   �3
احملافظ����ات املختلفة للوقوف على مدى 
تأثير الوضع املناخي والطاقي على األبنية 

واملساكن في ظل أنظمة البناء احلالية.

4� االطالع على جتارب الدول املتقدمة 
واملجاورة وجتاربها الناجحة في انشاء 
ابنية منوذجية مستدامة ملواطنيها وكيفية 
االستفادة من هذه التجارب ومدى امكانية 

تطبيقها في الكويت.
5� النظر في جميع الش����كاوى التي 
ترد م����ن املواطن����ني والهيئ����ات العامة 
واخلاصة بخصوص قصور انظمة البناء 
احلالية وع����دم مراعاتها لطبيعة البيئة 

الكويتية.
6� ما يحيله إليها املجلس او رئيسه 

من موضوعات أخرى.

مع قرب بداية موسم الربيع واقامة املخيمات ومواجهة 
ش����كاوى املواطنني من رسوم التأمني، أقر وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر امس 
تخفيض رسوم التأمني القامة املخيمات الربيعية الى 100 

دينار بدال من 500 دينار.
وكان الوزير صفر قد ترأس االجتماع التنسيقي بحضور 
قي����ادات البلدية حيث اوضح مدي����ر مكتب الوزير أمين 
الس����رحان انه تقرر وضع ضوابط لترخيص املخيمات 
من خالل وضع مخططات لترقيمها ملتابعة نظافة املوقع 

واصدار التراخيص.

واضاف ان الوزير قد حث قطاع التنظيم على سرعة 
االنتهاء من وضع الضوابط للمناطق اجلديدة التي سمح 

مجلس الوزراء مبنح تراخيص البناء فيها.
وأشار الى انه تقرر تعميم نظام البصمة على جميع 
البلديات في احملافظات الست ليتم بعدها تركيب األجهزة 

في البلدية الرئيسية.
وأوضح ان الوزير د.صفر دعا الى تفعيل مش����روع 
كوداس وسرعة االنتهاء من ربط البلدية والوزارات املعنية 

باعتباره من املشاريع احليوية للدولة.
وأضاف انه مت التأكيد على ضرورة متابعة التنسيق 

مع اجلمارك ووزارة الصحة بشأن الربط اآللي بني ادارة 
األغذية املستوردة ووزارة الصحة متهيدا الستكمال اجراءات 

ترسية مزايدة ادخال املعلومات والبيانات.
كما قدم الوزير الش����كر للعاملني خ����الل فترة العيد 
على جهودهم في القيام باجلوالت التقنية والرقابية مع 
احملالت والنظافة وكذلك الش����كر للجنة اخلاصة بتقييم 
عمل احملافظات على جهودهم، داعيا الى ضرورة احملافظة 

على التقييم لتقوم جميع البلديات بتطوير ادائها.
وفيما يخص موقع حجز السيارات اجلديد اكد السرحان 
انه مت عقد اجتماع تنسيقي مع اإلدارات املعنية الستكمال 

اعداد التقرير اخلاص باقتراح املوقع اجلديد بعد مراجعة 
ادارة املخط����ط الهيكلي والتأكد من ع����دم وجود مواقع 
مخصصة مسبقا ملثل هذا الغرض استعدادا العداد طلب 
التخصيص املوجه الى املجلس البلدي لتخصيص املوقع 

اجلديد.
وعن دراس����ة امكانية وقف الهدر املائي في الشوارع 
اوضح السرحان انه مت رفع تقرير الى مدير عام البلدية 

استعداد التخاذ الالزم واحالته الى املجلس البلدي.
كما اش����ار الى انه مازال العم����ل جاريا لوضع النظم 

األساسية ملوضوع ارشفة البلدية االلكترونية.

منها 17 مخالفة في منطقة الوفرة السكنية

جرافات البلدية تزيل 210 تعديات في 5 محافظات

واصلت آليات فريق ازالة التعديات على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة مهامها صباح امس 
في محافظة االحمدي حيث بلغ عدد االزاالت 17 
مخالفة في منطقة الوفرة السكنية وازالة سور 
ممتد ملسافة 16 قسيمة من الطابوق في منطقة 

العقيلة في سكن خاص للقوات االميركية.
واوضح رئيس فريق االزاالت في محافظة 
االحمدي دعيج الس����نافي ان فريقه قام بازالة 
التعديات على امالك الدولة في منطقتي العقيلة 
والوفرة السكنية، واشتملت على ازالة اسوار 

من طابوق ممتدة ملس����افة 16 قسيمة سكنية 
مبنطقة العقيلة. واشار الى ان الفريق قام ايضا 
بازالة 17 مخالفة في منطقة الوفرة السكنية، 
واشتملت على شبرات خاصة مخالفة واسوار 
حديدية وحظائر للدواجن وتعد على ممر مشاة 
وتعد على منش����آة حكومية وحجب رؤية في 
القطع����ة 1. واضاف ان الفريق س����يتوجه غدا 
الزالة التعديات في القطعة 2 من منطقة الوفرة 
السكنية، موضحا ان املنطقة تعج بالتجاوزات 

وستكون االزالة فورية.

من جانبه اوضح رئيس فريق االزاالت في 
محافظة العاصمة طارق الشايجي ان الفريق قام 
بازال����ة 39 تعديا في منطقة كيفان قطعة 1 و2 
واشتملت االزاالت على تعد على منشآة حكومية 
وممرات للمشاة واسوار زراعية مخالفة وأسوار 

حديدية وشبرات وحظائر للدواجن.
وأوضح الشايجي ان اإلزاالت مستمرة في 
هذه املنطقة حلني إزالة التعديات فيها، مؤكدا انه 
في حال االنتهاء من اإلزالة في املنطقة فسيتم 

االنتقال ملناطق اخرى.

من جهته بني رئيس فريق اإلزاالت في محافظة 
مبارك الكبير مشعل ابا الصافي ان الفريق قام 
بإزالة 36 تعديا في منطقة القرين قطعة 1 الفتا 
الى ان التجاوزات اش����تملت على إزالة حجب 
رؤية وفتح املمرات اخلدمية واقفاص للدواجن 

متواجدة في ارتدادات بعض املنازل.
وأش����ار ابا الصافي ال����ى ان املنطقة مليئة 
بالتجاوزات مما سيضطرنا الى التواجد طوال 

االسبوعني املقبلني إلزالة التجاوزات فيها.
م����ن جهته، بني رئيس فري����ق اإلزاالت في 

محافظ����ة حولي طارق القطان أن الفريق ازال 
90 تعديا في مش����رف قطعة 5 وغرب مشرف 
قطعة 1 واشتملت االزاالت على شبرات وحدائق 
ومظالت زاوية وفتح املمرات اخلدمية وإزالة 

الزراعة املالصقة لألرصفة.
وبني ان املدة ستطول في هاتني املنطقتني 
وستمتد من أسبوعني إلى ثالثة أسابيع، مشيرا 
الى ان الفريق سيتوجه بعد االنتهاء منها الى 
منطقت����ي اجلابرية والرميثية إلزالة ما يوجد 

بهما من ازاالت.

من جانبه، اوضح رئيس فريق اإلزاالت في 
محافظة الفروانية رياض الربيع ان الفريق ازال 
45 تعديا في منطقة العمرية واش����تملت على 
إزالة غرف كيربي واشجار مرتفعة وتعد على 

منشأة وممرات للمشاة.
وأضاف ان الفريق س����يقوم بإزالة اي تعد 
بشكل فوري، الفتا الى ان منطقة العمرية سيكون 

العمل بها مستمرا لنهاية األسبوع.
اجلدير بالذكر ان فريق اجلهراء لم يقم بإزالة 

اي تعد الستقالة رئيس الفريق.

إعداد: بداح العنزي


