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اعداد: بداح العنزي

وافقت جلنة محافظة األحمدي صباح أمس 
برئاسة مانع العجمي على طلبات وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بشأن تخصيص موقع مسجد 
مبنطقة الوفرة الزراعية قطعة 6 وتوسعة مسجد 
في منطقة الرقة قطع���ة 5 وتخصيص موقع 
الشمالية  مسجد ومواقف سيارات بالتوسعة 
للفنطاس قطعة 1 اضافة الى تخصيص موقع 
مصلى مبنطقة الظهر قطعة 5، كما متت املوافقة 
على تخصيص موقع حتفيظ القرآن مبنطقة فهد 
األحمد قطعة 3 ش���ريطة إزالة برج االتصاالت 
احملاذي للموقع والبحث عن موقع آخر بديل. 
وقال العجمي انه مت املوافقة على طلبات وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل للنظر في طلب 
جمعية الرقة التعاونية لتوسعة فرع البنشر 

وكهرباء السيارات في قطعة 5 وتوسعة موقع السوق املركزي 
جلمعية الصباحية في القطعة 5، كذلك املوافقة على طلب جمعية 
هدية التعاونية لتوسعة فرع البقالة في قطعة 3 مشروطة بتعديل 
الرأي التنظيمي من قبل البلدية من تاريخ تسلم املوقع كما مت 
املوافقة على طلبات وزارة الكهرباء واملاء تخصيص موقع مقترح 
حملطة حتويل رئيسية في منطقة الصباحية واستحداث طريق 
مقترح بعرض 15م للدخول واخلروج الى مبنى توسعة مجمع 

توزيع مياه الزور الش���مالي، كما سيتم دعوة 
وزارة األش���غال العامة ملناقشة الطلب املقدم 
من قبلها لعمل مدخل ومخرج من طريق خادم 
احلرمني الش���ريفني لضاحية الظهر واالقتراح 
املقدم من رئيس املجل���س زيد العازمي لعمل 
مدخل ومخرج من دوار طريق امللك عبدالعزيز 

آل سعود ملنطقة فهد األحمد قطعة 3.
وأجل���ت اللجن���ة طل���ب وزارة املواصالت 
تخصيص موقع إلقامة محطة لتقوية االرسال 
واالستقبال مبنطقة الصباحية قطعة 3 حلني 
مخاطبة وزارة املواصالت لالستيضاح، كما مت 
تأجيل االقتراح املقدم من العضو السابق هشام 
البغلي لزيادة نسبة مساحة مواقف السيارات 
اخلاصة مبسجد سليمان القضيبي في منطقة 

اخليران ملزيد من الدراسة.
واحالة اللجنة الى اجلهاز التنفيذي االقتراح املقدم من العضو 
مانع العجمي الستحداث مدخل ومخرج من طريق امللك فهد الى 
ضاحية الظهر إلعداد تقرير واستشارة وزارة األشغال كما أحالت 
اللجنة لالدارة الطلب املقدم من أهالي منطقة علي صباح السالم 
بش���أن املوافقة على ترخيص مصلى املسجد القائم في قطعة 9 

لالستعجال بالرد.

قدم املستشار م.عبداللطيف االستاذ العديد من 
النصائح العام���ة في البناء، وقال انه توجد مواد 
كيميائية تضاف مع اخلرسانة قد تؤثر على قوة 
اخلرسانة وعلى حديد التسليح. ونصح بأنه يجب 
ازالة ما يظهر من مياه على سطح اخلرسانة قبل 
معاودة صب اخلرس���انة ثانية حتى ال يحدث في 
الصبة انسياب، وحتفظ اخلرسانة رطبة باستمرار 

ابتداء من وقت تصلد السطح بدرجة كافية ملدة ال تقل 
عن سبعة ايام عند استعمال االسمنت البورتالندي 
العادي وملدة ثالثة ايام عند اس���تعمال اس���منت 
بورتالندي س���ريع التصلد، وغم���ر الطوب باملاء 
قبل االستعمال، وهذه العملية تساعد على عملية 
االلتصاق، ونصح م.االستاذ بعدم تركيب اي نوع 

من البالط قبل مرور 45 يوما من صنعه.

األستاذ يدعو لعدم تركيب البالط قبل 45 يومًا من صنعه

عبداهلل العنزي

شايع  الشايع

تشمل مركزًا لطب القلب والباطنية والعالج الطبيعي والتنفسي

الشايع يقترح تخصيص موقع إلنشاء وإقامة مجمع طبي لالحتياجات الخاصة
قدم نائب رئيس املجلس البلدي 
اقتراحا بتخصيص  الش����ايع  شايع 
قطعة ارض النش����اء واقامة مجمع 

طبي لالحتياجات اخلاصة.
نظرا ملا تعانيه العديد من االسر 
التي تعول ابناء من ذوي االحتياجات 
اخلاصة من كث����رة مواعيد الطبيب 
وتعدد املراجعات خالل اليوم الواحد، 
االمر ال����ذي يهدر فيه اجلهد والوقت 
معا، عالوة على املتاعب التي يعانيها 
املعاق من ذوي االحتياجات اخلاصة 
من كث����رة التنقل من منطقة الخرى 
ومن مستش����فى الخ����رى للحصول 
على خدمة طبية وعالجية مناسبة، 
وانطالقا مما تتطلبه مصلحة هذه الفئة 
في ظل التطورات الطبية للمجتمعات 
املعاصرة ونظرا ملا ترمي اليه الكويت 

الباطنية، 3 � مركز للعالج الطبيعي، 
4 � مركز للعالج النفسي والتربوي، 5 
� مركز لطب االسنان والعناية بالفم 
يضم اطباء متخصصني لعالج اصحاب 
االعاقات، 6 � مركز التحاليل واالشعة 
والسونار واملختبرات على ان تكون 
مجهزة بأحدث االجهزة وتقدم خدماتها 
عبر املبنى من الداخل او عن طريق 
خدمة السيارات من خارج املبنى، 7 
� الصيدلية املركزي����ة على ان توفر 
كل متطلبات عالج املعاق في املراكز 
التي يضمها املجمع وان تقدم خدمتها 
عبر املبنى من الداخل او عن طريق 
خدمة السيارات من خارج املبنى، 8 
� مركز البنك الوطني وهو املستشفى 
املقام حاليا مبستشفى الصباح، بحيث 
تنتقل بكامل طاقاتها االس����تيعابية 

نظيف وصحي للمعاق، وتوفير املراكز 
املتخصصة التالي����ة: 1 � مركز لطب 
وام����راض القلب، 2 � مركز لالمراض 

خلدمة ابنائها من ذوي االحتياجات 
اخلاصة مبختلف احلاالت واالعاقات 
العمرية والس����عي نحو  والفئ����ات 
حتقيق مصاحله����م، نقترح ما يلي: 
تخصيص قطعة ارض النشاء واقامة 
مجمع االحتياج����ات اخلاصة الطبي 
يضم كل التخصصات )تسهيال على 
اصحاب االعاقات وذويهم من التنقل 
من موق����ع آلخر في ح����ال املراجعة 
والكشف الطبي(، ويقوم بتوفير جو 
تربوي ثقافي ترفيهي مضافا للخدمات 

الصحية والعالجية والوقائية.
وقال ان الهدف من انشاء هذا املجمع 
خدمة ابناء الكويت واالطفال من ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة لتقدمي افضل 
سبل الرعاية الطبية مببنى يشتمل 
على عدة مراكز تضم كل التخصصات 

واختصاصها احلالي للمجمع ويضمنها 
احد مراكزه تس����هيال على املعاق من 
احلصول على خدمة افضل، 9 � مركز 
العلي للنطق والسمع  الشيخ سالم 
وهو مقام حاليا مبستشفى الصباح، 
بحيث ينتقل بكامل طاقاته االستيعابية 

واختصاصاته للمجمع.
ثاني����ا: م����ن الناحي����ة التربوية 
والثقافية تشمل: توفير بيئة صحية 
وطبيعية داخل املبنى: حديقة تتألف 
من طيور ومي����اه ونافورات وتضم 
عددا من االلعاب املسلية والكراسي 
للرواد وكذا وسائل الترفيه مبا يتفق 
مع ح����االت االعاقة املتنوعة وتوفير 
س����بل االمن والسالمة للمرضى عند 
ارتيادها، اضافة الى توفير كافتيريا في 
املجمع وذلك بالتنسيق مع احد املراكز 

تسهيال على اصحاب االعاقات وذويهم 
من التنقل م����ن موقع آلخر في حال 
املراجعة والكش����ف الطبي، وهذا ما 
يتعلق باجلانب الطبي، كما يهدف هذا 
املجمع الى توفير جو تربوي ثقافي 
ترفيهي مضاف����ا للخدمات الصحية 
والعالجية والوقائية مع تسخير جميع 
املتطلبات التي من شأنها تنمية دور 
املعاق خالل ساعات انتظار املواعيد. 
وعن مكونات املجمع، اوضح انها اوال: 
من الناحية الصحية: توفير وسائل 
االمن والسالمة بالتنسيق مع االدارة 
العام����ة لالطفاء، توفي����ر املتطلبات 
البيئية والعمل على انش����اء املجمع 
بصورة تتفق مع شروط الهيئة العامة 
للبيئة والتي من شأنها احلفاظ على 
البيئ����ة من اي تل����وث وتوفير جو 

احلكومية او التعاقد مع احدى الشركات 
املتخصصة باالغذية لتقدمي الوجبات 
الصحية، توفير صالة عرض سينمائي 
لعرض االفالم الكارتونية والرسوم 
املتحركة وبرامج االطفال لتسليتهم 
عند ساعات االنتظار، الى جانب توفير 
مكتبة تضم عددا من الكتب الطبية عن 
حاالت االعاقة وكتب منوعة وقصص 
لالطفال ومجالت ثقافية لشغل اوقات 
فراغ املراجعني خالل ساعات االنتظار 
على ان يتوافر فيها املقاعد والطاوالت 
الالزمة للخدمة مع توفير صالة مكيفة 
لاللعاب االلكترونية وبعض االلعاب 
الرياضية كالبلياردو والتنس وطاولة 
والبولين����غ وذلك للفئ����ات العمرية 
املتوسطة والكبيرة، اضافة الى توفير 

خدمة سيارات للمبنى.

لجنة مبارك الكبير تبحث إنشاء
مارينا بنادي ضباط الشرطة

تبحث جلنة مبارك الكبير خالل اجتماعها يوم االحد املقبل مشروع 
انشاء واجناز مارينا وكاسر لالمواج لنادي ضباط الشرطة مبنطقة 
ابواحلصانية. هذا ويتضمن جدول االعمال: تخصيص قسائم تنظيمية 
مبا يعادل مس���احة عقارين واقعني مبنطقة ابوفطيرة شرق القرين، 
طلب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية تنفيذ سور مسجد ابراهيم 
السبتي ومساجد اخرى مبنطقة صباح السالم، طلب محافظ مبارك 
الكبير ضم االرض املخصصة ملواقف السيارات الى حدود مبنى محافظة 
مبارك الكبير في منطقة غرب ابوفطيرة احلرفية اخلدمية )محافظة 
مبارك الكبير(، وكتاب وزارة الداخلية بشأن دمج منطقة ابواحلصانية 

مبنطقة املسيلة )مختار منطقة املسيلة ابواحلصانية(.

»القانونية« تبحث تعديل الئحة البناء
تبحث اللجنة القانونية واملالية في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
الثالث���اء املقبل اقتراحا بتعديل قرار تنظي���م اعمال البناء. وتضمن 
جدول االعمال املعامالت التالي���ة: التقرير املالي عن الفترة من 1 � 4 

الى 30 � 9 لسنة 2009 مليزانية السنة احلالية.

إزالة 459 تعديًا في جميع المحافظات
واصل فريق إزالة التعديات على أمالك الدولة واملظاهر غير املرخصة 
حملته أمس في احملافظات الس���ت، حيث متت إزالة 459 تعديا منها 
152 تعديا جتاريا واس���تثماريا، وشملت األسوار الزراعية واألسوار 
احلديدية وبعض التعديات األخرى التي من شأنها سد ممرات املشاة 
والتعدي على املنشآت احلكومية. وأزال الفريق في محافظة اجلهراء 
66 تعديا في منطق���ة القصر قطعة 1، بينما متت إزالة 35 تعديا في 
محافظة العاصمة مبنطقة اخلالدية في القطعتني 1 و2، أما في محافظة 
الفروانية فقد متت إزالة 16 تعديا مبنطقة صباح الناصر في القطعتني 
5 و7، وف���ي محافظة األحمدي متت إزال���ة 44 مبنطقة جابر العلي، 
فضال عن ان عدد التعديات التي كانت في محافظة مبارك الكبير 70 
تعديا في القطعتني 6 و7 بينما كان عدد التعديات في محافظة حولي 
76 تعديا مبنطقة بيان بالقطعت���ني 9 و12. ويذكر ان فريق اإلزاالت 
»العود« »قد أزال مجموعة من التعديات االستثمارية والتجارية وكان 
عددها 152 تعديا كان منها في الفروانية 28 تعديا، بينما أزال الفريق 
عدد 45 تعديا اس���تثماريا وجتاريا في شرق، اضافة الى حولي التي 
بلغ عدد اإلزاالت بها 37 تعديا، بينما كان عدد التعديات االستثمارية 

والتجارية في محافظة اجلهراء 42 تعديا.

»فنية البلدي« تبحث اعتماد مخطط مدينة جابر األحمد السكنية

تبحث اللجنة الفنية باملجلس البلدي خالل اجتماعها 
الثالثاء املقبل برئاسة عبداهلل العنزي اعتماد املخطط 
الهيكلي ملدينة جابر األحمد السكنية التابع للمؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
ويتضمن ج����دول االعمال طل����ب االدارة العامة 
للطيران املدني ضم منطقة الى مطار الكويت الدولي 
حيث يتضمن الراي الفني التالي: املوافقة على طلب 
االدارة العامة للطيران بضم املنطقة والبالغ مساحتها 
800000م2 تقريبا لتكون ضمن مناطق االدارة العامة 
للطيران املدني وذلك النشاء مواقف للطائرات شريطة 
التنسيق مع وزارات اخلدمات والهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة قبل 
ان يتم البدء في التنفيذ وااللتزام بتنفيذ املتطلبات 
االمنية وفق طلب وزارة الداخلية. ويتضمن جدول 
االعمال الطلبات التالية: تخصيص موقع النشاء محطة 
لتنقية النفايات الس����ائلة الصحية جنوب الدائري 
الس����ابع، الكتاب املقدم من ش����ركة القطامي ملا وراء 
البحار للتجارة العامة بشأن اعادة تدوير االطارات 
املستعملة، طلب الرئاس����ة العامة للحرس الوطني 
تخصيص موقع جنوب البالد ضمن منطقة عريفجان، 
كتاب اصحاب مطاعم ومقاه بشأن املخالفات التي متت 

في حقهم واستغالل املساحات املسموح بها.

بح�ث تخص�ص  موقع لمحط�ة تنقي�ة الغازات الس�ائلة

لجنة األحمدي أقرت موقعًا لتحفيظ القرآن بمنطقة فهد األحمد

محافظ مبارك الكبير يستقبل وفدًا بلديًا برئاسة الدعيج
استقبل محافظ مبارك الكبير الشيخ 
علي العبداهلل مبكتبه باحملافظة نائب املدير 
العام لشؤون قطاع البلدية مبحافظتي 
حولي ومبارك الكبير م.اس���امة الدعيج 
ومدير ادارة مكتبه حبيب حبيب بحضور 
مدير ادارة مكتب احملافظ العقيد سعود 
العيادة. وتأتي زيارة وفد البلدية بهدف 
تفعيل التعاون بني البلدية واحملافظات 
مبا يخدم جمهور املواطنني وحتقيق مبدأ 

العدالة واملس���اواة ووضع كل احللول 
املناسبة ملعامالتهم طبقا لالنظمة والقوانني 
املتبعة الى جانب احللول في اجلوانب 
الهندسية. من جانبه اعرب احملافظ عن 
سعادته بهذه الزيارة التي متت خاللها 
مناقش���ة كل االمور والقضايا التي من 
شأنها االرتقاء باخلدمات التي يتم تقدميها 

للمواطنني.
واس���تعرض م.الدعي���ج دور قطاع 

البلدية في حل بعض معامالت املواطنني 
املستعصية، مشيرا الى انه يتم معاجلة 
اربع حاالت بني كل عشر معامالت تقريبا 
يتم اس���تقبالها من املواطنني حيث يتم 
حتويل االخرى الى اجلهات املعنية بالبلدية 
الب���داء الرأي الفني فيها واتخاذ ما يلزم 
بشأنها، مش���يرا الى ان اجلهود مكرسة 
باجتاه منع التجاوزات ومساعدة اجلميع 

من خالل القنوات الرسمية املتاحة.

العنزي: ضرورة فتح مسارات وطرق لدوارات في الجهراء
طالب عضو املجلس البلدي م.عبداهلل 
العنزي بفتح مسارات وطرق قبل دوارات 
منطقة النعيم ودوار املخفر الشمالي ودوار 
س��وق وارة في اجلهراء، وذلك لتخفيف 
الزحام الشديد في هذه الدوارات. مشيرا 
الى ان سوء التخطيط وعدم التنظيم السليم 
لهذه ال��دوارات ادى الى هذه االختناقات 
املروري��ة اليومية التي حت��دث في هذه 

الدوارات.
وقال العنزي ان سوء التنظيم في تقسيم 

الطرق والتقاطع��ات في العديد من طرق 
ودوارات اجلهراء ادت الى شلل مروري 
يصيب هذه املناطق معظم فترات اليوم، 
خصوصا في فترات الدوام الرسمية مما 
يتسبب في معاناة كبيرة ألهالي اجلهراء 
يوميا ويتسبب في تعطيلهم عن أعمالهم. 
مشددا على ضرورة توفير املخارج الالزمة 
وتطوير التقاطعات لتوفير حركة حرة في 

جميع االجتاهات.
كما ش��دد على ضرورة اس��تحداث 

مداخل ومخارج لعدد من مناطق اجلهراء 
التي تعاني من زحام شديد بسبب الكثافة 

السكانية الكبيرة.
وقال ان االختناقات املرورية أصبحت 
من أبرز املش��كالت التي يواجهها يوميا 
س��كان اجلهراء مما يتطلب اعادة تنظيم 
بعض الط��رق والتقاطعات، مش��يرا الى 
ان االختناق��ات املرورية مش��كلة التزال 
تتفاقم واملس��ؤولون ال يحاولون ايجاد 

أي حلول.

مانع العجمي


