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اعداد: بداح العنزي

بدأت االستعدادات على قدم وساق للتجهيز 
الستئناف عقد جلسات املجلس البلدي التي ستطلق 
في التاسع عش���ر من الشهر اجلاري بعد انتهاء 

العطلة الصيفية والتي استمرت 3 اشهر.
يذكر ان األعضاء في جلستهم االفتتاحية طلبوا 
تغيير اثاث القاعة الرئيسية، حيث مت استبدالها 

خالل العطلة.

استعدادات بلدية للجلسة األولى

مهلهل اخلالد ومحمد املفرج وجسار اجلسار خالل اجتماع جلنة العاصمة

م.أحمد الصبيح ومحمد غزاي العتيبي وعبداهلل العمادي

 )محمد ماهر(آليات نظافة متطورة

جسار اجلسار

وافقت على التمديد سنة لتخصيص موقع معهد الدراسات القضائية في القبلة

لجنة العاصمة أحالت استمالك عقارات بجزيرة فيلكا إلى الدراسة
احالت لجنة العاصمة خالل اجتماعها 
امس اقتراح العضو محمد المفرج بشأن 
استمالك عقارات بجزيرة فيلكا الى الجهاز 

التنفيذي لدراسة واعداد تقرير بشأنه.
وقال رئيس اللجن���ة مهلهل الخالد ان 
اللجنة وافقت على طلب بشأن احالل ماء 
سبيل عوضا عن القائم بمنطقة المرقاب، 
كما تم بحث االقتراح المقدم من د.عبدالكريم 
السليم بشأن عمل صيانة شاملة لشوارع 
الخدمات الصحي��ة  وارصفة ومس���ارات 
بمنطقة الدس���مة، حي��ث ت�����م االكتف��اء 
بال��رد وتحفظ لع���دم االختص��اص، كما 
ت��م االبق��اء عل���ى الجدول لطلب زي��ادة 
نس���بة البن��اء بواقع 400% لعقار احدى 
الشركات الواق��ع بمنطقة القبلة بش��ارع 
فه��د السال��م داخ��ل مدينة الكويت قسيمة 

رقم 29 قطع��ة 14.
كما تم بحث طلب تخصيص موقع لوزارة 
االعالم متنازل عنه من قبل وزارة الطاقة 
بمنطقة الشويخ )ع( االدارية، حيث تمت 
اعادة المعاملة لعدم وجود مخطط واستدعاء 
وزارة االعالم، ووافقت اللجنة على طلب 

صاحب العالقة ترخي���ص ديوان لعائلة 
الثويني على القسيمة رقم 4 من القطعة 
3 بمنطقة الفيحاء شريطة موافقة الجيران 
وعمل عدد 50 موقف سيارة كما تمت الموافقة 
على االقتراح المقدم من د.فاضل صفر بشأن 
توسعة مواقف السيارات السطحية بجوار 
الحديقة العامة ومسجد الزبير بن العوام 
قطعة 2 بمنطقة المنصورية كما تمت احالة 
طلب الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة 
التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين 
مواد لتنفيذ القس���يمة رقم 1 من المخطط 
التنظيمي رقم )ت م/48/1/11( والتي تمثلها 
القس���يمة رقم 83 من المخطط المساحي 
رقم )م/38276( قطعة 5 بمنطقة الش���رق 
لالدارة وطل���ب مخطط توضيحي ولماذا 
تم اختيار الموقع بعيدا عن موقع العمل، 
كما تمت الموافقة على طلب وزارة العدل 
تمديد العمل بقرار المجلس البلدي والمجدد 
بالقرار رقم )م ب/ق م2008/5/90/3( المتخذ 
بتاريخ 2008/4/7 المتعلقين بتخصيص 
موقع معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية بالقطعة 14 بمنطقة القبلة، وذلك 

لمدة سنة كما تم احالة الشكوى بخصوص 
حديقة الخالدية قطعة 3 ش���ارع 30 و32 
لعمل تقرير مفصل كما رفضت طلب زيادة 
مساحة الكشك رقم 2318 الكائن بالقطعة 
3 بمنطقة القبلة – داخل المدينة، واحالة 
طلب وزارة الش���ؤون اصدار رخصة هدم 
واعادة بناء المباني الخاصة بحديقة 25 
فبراير الرياضي لالطفال بالحديقة الكائنة 
بالقطعة 2 بمنطقة الدسمة لالدارة لتصحيح 
الطلب المقدم واعادته للمجلس مع موافاة 
المجل���س بالتراخيص ان وجدت واجلت 
االقتراح المقدم من العضو محمد المفرج 
بش���أن عمل فتحة دخول فقط من شارع 
القاهرة للدخول الى جمعية المنصورية 
مباش���رة، كما تمت احالة اقتراح العضو 
السابق خليفة الخرافي عمل طريق علوي 
اضافي لطريق دمشق السريع للجنة الفنية 
لدراسته، كما تم حفظ الرد على االقتراح 
المقدم من العضو د.عبدالكريم الس���ليم 
بش���أن اعادة تصميم المرحلة الثالثة من 
مشروع تطوير طريق الدائري األول لعدم 

االختصاص.

الجسار يستغرب قرار إزالة األسوار الزراعية بالمناطق السكنية
استغرب عضو المجلس البلدي جسار الجسار 
من قرار فريق لجنة ازالة التعديات على امالك 
الدولة والمظاهر غير المرخصة بازالة األسوار 
الزراعية للواجهة االمامية مع تنزيل االس���وار 

الزراعية الجانبية الى 120 سنتيمترا.
الفتا الى ان البلدية وضعت في السابق مسابقة 
ألجمل حديقة منزلية بينما فريق االزاالت يقوم 
باقتالع ه���ذه الواجهات الزراعي���ة امام منازل 

المواطنين.
واوضح الجسار ان الجميع كان مستغربا مما 
جاء بالق���رار الذي وضع بحضور وزير الدولة 
لشؤون البلدية ومدير عام البلدية مبينا ان هذا 
الق���رار غريب نوعا ما لكون معظم المواطن�ين 
حرصوا على تجميل مرافقه��م ولكن فريق االزالة 

س���يق���وم بازالتها ابتداء م���ن يناير من العام 
المقبل.

وتمنى ان تكون هناك لفتة طيب��ة من البلدية 
للتخفيف من قرار االزالة للواجه��ة الزراعي��ة 
االمامية للحدائق، موضحا ان معظ��م المواطنين 
اهتم�����وا اهتمام��ا كبيرا ف��ي س���بي��ل اخراج 
الواجهات االمامية لحدائقه��م بالمنظ��ر الالفت 

والحسن.
وبين الجسار ان االسوار الجانبية للحدائق 
تغطي ما بين الجيران بارتفاعها وتستر حرمة 
المنازل، مؤكدا ان قرار تنزيل االسوار الزراعية 
الجانبية قرار خاطئ ويحتاج لدراسة الن معظم 
المواطنين يحتاج���ون الحدائق للجلوس فيها 

مع عوائلهم.

خالل افتتاحه ورشة عمل لعرض أنشطة شركات النظافة

الصبيح: طرح عقود النظافة الجديدة والعمل بها في نوفمبر

إزالة 321 تعديًا على أمالك الدولة في جميع المحافظات
واصلت آليات فريق جلنة إزالة التعديات على أمالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة عملها امس، حيث بلغ عدد التعديات 321 
تعديا في 5 محافظات، واشتملت اإلزاالت على إزالة األعمدة احلديدية 
التي اس���تغلت كمواقف س���يارات وإزالة البوابات االلكترونية 
وحظائر الدواجن وغرف كيربي وزراعات مرتفعة وحجب رؤية 

وتعد على منشآت حكومية وتعد على ممر للمشاة.
من جانبه، أوضح رئيس فريق اإلزاالت في محافظة األحمدي 
دعيج السنافي ان فريقه قام بإزالة التعديات في منطقتي العقيلة 
وجابر العلي ومتكنوا من إزالة 46 تعديا وسيستمر الفريق بإزالة 

التعديات في املنطقتني لغاية نهاية األسبوع.
من ناحيته، بني رئيس فريق اإلزاالت في محافظة العاصمة 
ط���ارق الش���ايجي ان فريقه أزال 38 تعديا ف���ي منطقة كيفان، 
واش���تملت اإلزاالت على إزالة تعديات على ممر املش���اة وإزالة 
تعديات على منشآت حكومية وأسوار حديدية وزراعات مختلفة 

مخالفة وحاجبة للرؤية.
م���ن جهته، قال رئيس فريق اإلزاالت ف���ي محافظة اجلهراء 
زعال العنزي ان فريقه متكن من إزالة 65 تعديا في منطقة سعد 

العبداهلل واشتملت اإلزاالت على أحواش ساقطة وزراعات مرتفعة 
وحاجبة للرؤية وتس���كير ممرات للمش���اة وحظائر للدواجن، 
مشيرا الى ان الفريق سيباش���ر غدا واليوم اإلزاالت في مدينة 

سعد العبداهلل.
اما رئيس فريق اإلزاالت في محافظة مبارك الكبير مشعل أبا 
الصافي فقال ان فريقه واصل اإلزاالت في منطقة القرين قطعة 
1، مؤك���دا ان فريقه متكن م���ن إزالة 33 تعديا على أمالك الدولة 
واشتملت اإلزاالت على حظائر للدواجن وغرف كيربي وزراعات 

مخالفة وحجب للرؤية وتعد على ممر مشاة.
ومن ناحيته، أوضح رئيس فريق اإلزاالت في محافظة حولي 
طارق القطان ان فريقه أزال 109 تعديات في منطقة مشرف وغرب 
مشرف، واش���تملت اإلزاالت على إزالة زراعات حاجبة للرؤية 

وتعد على ممر للمشاة وتعد على منشأة حكومية.
من جهة اخرى، أزال فريق العود 2 التعديات في منطقة شرق 
وبلغت اإلزاالت 30 إزال���ة متثلت بإزالة األعمدة احلديدية التي 
تستغل كمواقف للس���يارات وكذلك إزالة البوابات االلكترونية 

املقامة على أمالك الدولة.

لالس���تفادة منها ف���ي العمل 
البلدي في الكويت.

م���ن جهته، اوض���ح مدير 
مبيعات شركة راثو الهولندية 
التي  املع���دات  ف���ان  جاكوب 
التنظيف  تستخدم في مجال 
وتنتجها الشركة تعمل بالوقود 
احليوي وهو م���ا يعد وقودا 

صديقا للبيئة.

توجيه وتطوير االخوان في 
مج���ال النظافة ف���ي مختلف 

احملافظات.
من جانبه، قال رئيس شركة 
الدلتا انترناش���يونال ملعدات 
التنظي���ف نبي���ل مرجان ان 
توجيهات وزير البلدية ومديرها 
العام أب���رزت وبلورت العمل 
في مجال النظافة العامة ورفع 

مستواها واالهتمام بخدمات 
التنظيف حتى ما بعد التعاقد 
من اجل اثبات التقنية العالية 

فيها.
واشار الى ضرورة الصيانة 
الدورية لكل معدات التنظيف 
وقطع الغيار، مشيرا حلتمية 
االخذ بخبرات شركات النظافة 
أمي���ركا وأوروبا  العاملية في 

ف���ي نوفمبر  البلدية  تبدأ 
املقب���ل طرح عق���ود النظافة 

اجلديدة والعمل بها.
وق���ال مدير ع���ام البلدية 
م.احمد الصبيح خالل افتتاحه 
ورش���ة عمل خاصة لعرض 
انشطة الشركات املعتمدة في 
مجال كناسات الشوارع امس ان 
العقود تتمتع مبثالية متطورة، 
مشيرا الى وجود شروط خاصة 
يتم اعدادها وصياغتها بكفاءة 
ودقة، اضافة الى نظم قانونية 
ومواصفات فنية عالية لآلليات 
واملعدات التي س���تكون عماد 
النظافة  العمل لرفع مستوى 

العامة في البالد.
واضاف ان البلدية تسعى 
دائما الى تطوير العمل وأداء 
خدم���ات النظافة التي تقدمها 

جلميع احملافظات.
من جانبه، قال نائب املدير 
العام لشؤون اخلدمات محمد 
البلدية  العتيبي ان اهتم���ام 
بالنظاف���ة كبير وه���و دليل 
على اهتمام مسؤولي الوزارة 
به���ذا اجلانب احليوي، فضال 
عن متابعتهم ألعمال النظافة 

والرقي مبستواها العام.
النظافة  واضاف ان مجال 
في الكويت كبير جدا، وظهرت 
به تطورات كبيرة وجديدة في 
مجال املعدات، السيما ان هناك 
الكثير من القائمني في ادارات 
النظافة يقع جل اهتمامهم على 
تطوير عقوده���ا مبا يتوافق 

والتطور النوعي التقني.
التطوير  ان  العتيبي  واكد 
املصاحب لعقود النظافة يحظى 
بدعم من الوزير واملدير العام 
حرصا منهما على متابعة سير 
العمل ف���ي ادارات التنظيف، 
مش���يرا ال���ى احل���رص على 
تغيير الوجه الس���ابق لعقود 
النظافة من خالل التعامل مع 
مختلف الشركات جلعل الكويت 
بل���دا حضاريا خاصة في هذا 

املجال.
ان املعدات ال  الى  واش���ار 
تعتبر كل ش���يء ف���ي مجال 
النظافة، لكن له���ا دور كبير 
ومؤثر ونحن اآلن نسعى الى 

العتيبي: تغيير الوجه السابق لعقود النظافة بالتعاون مع شركات مختلفة


