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اعداد: بداح العنزي

طال����ب عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العن����زي بإعادة تنظيم مداخل 
مستشفى اجلهراء لتخفيف املعاناة اليومية التي تشهدها بوابة مستشفى 
اجلهراء وإغالق مداخل الطوارئ للمستشفى، مشيرا الى ان الزحام أمام مدخل 
الطوارئ أصبح يشكل أزمة مرورية لسيارات اإلسعاف التي تنقل املرضى من 
ذوي احلاالت احلرجة، حيث ان املدخل غير مالئم بشكل كاف نظرا لضيقه 
مما يسبب اختناقا حلركة املرور أمام املداخل ويعطل دخول احلاالت احلرجة 
الى املستشفى. وقال ان غياب إدارة مرور اجلهراء ساهم ايضا بشكل كبير 

في عرقلة املرور امام مداخل املستشفى حيث ان أصحاب السيارات والزوار 
يعرقلون احلركة وس����ط غياب إلدارة املرور بشكل يدعو الى االستغراب. 
وأوضح ان املرضى في مستشفى اجلهراء يعانون أشد املعاناة من عدم وجود 
مواقف للس����يارات باملستشفى مما يضطرهم للوقوف على مسافات بعيدة 
وتكبد عناء املشي الى املستشفى وهم في حالة صحية ال تسمح لهم بالقيام 
بذلك، مشددا على ضرورة ربط هذه املواقف باملستشفى بطريقة فنية جيدة 

حتى ال يتكبد املرضى أي عناء عند ذهابهم الى املستشفى.

العنزي يطالب بإعادة تنظيم مدخل مستشفى الجهراء

الفريق محمد البدر وم.خالد احملسن وم.منى بورسلي زيد العازمي متوسطا عددا من أعضاء املجلس خالل ورشة العمل

أوصت اللجنة الفنية في املجلس البلدي بعد انتهاء ورشة عمل 
بش���أن تعديل الئحة الزراعة وأوضاع أبراج االتصاالت بالطلب 
من جلنة اإلزاالت بتأجيل إزالة األس���وار الزراعية حلني االنتهاء 

من تعديل الئحة الزراعة.
من جانبه، عبر رئيس املجلس البلدي زيد العازمي عن استيائه 
لعدم حض���ور اجلهاز التنفيذي االجتم���اع رغم حضور رئيس 
اللجنة األمنية في مجلس ال���وزراء الفريق املتقاعد محمد البدر 
واملنس���ق العام لفريق إزالة التعديات على أمالك الدولة العميد 
املتقاعد مسعود اخلترش، وهيئة الزراعة مستدركا بأنه يفترض 
على املس���ؤولني بالبلدية احلضور في هذه الورشة املهمة إلبداء 
ال���رأي في املواضيع املطروحة خاصة انه مت توجيه الدعوة الى 
وزير الدولة لش���ؤون البلدية، داعيا الى ضرورة تعاون اجلهاز 

مع املجلس ملصلحة الوطن واملواطن.
وقال رئيس اللجنة الفنية م.عبداهلل العنزي ان اللجنة طلبت 
من اجلهاز التنفيذي وهيئة البيئة والزراعة وجلنة إزاالت التعديات 

تقدمي مقترحات على تعديل الالئحة خالل األسبوع املقبل.
وذكر ان اللجنة طلبت رأي تلك اجلهات بش���أن اش���تراطات 
وضع اخليام أمام املنازل بحيث تكون خالل موسم التخييم من 
األول م���ن نوفمبر حتى نهاية مارس على ان يكون ضمن حدود 
ارتداد القسيمة مع دفع رس���وم تأمني 100 دينار ثم استرجاعها 

بعد ازالتها وانتهاء موسم البر.
وبني العن���زي ان رئيس املجلس البلدي ونائبه ش���اركا في 
االجتماع حيث أبدى األعضاء استياءهم من عدم حضور اجلهاز 
التنفيذي لهذا االجتماع رغم توجيه الدعوات األس���بوع املاضي 

مستدركا بأن حضور نائب املدير العام لشؤون بلديتي الفروانية 
واألحمدي فيصل اجلمعة يأتي كونه عضوا في جلنة اإلزاالت.

وق���ال ان األمر ي���دل على عدم مباالة اجله���از بهذا املوضوع 
احلساس الذي يهم املواطن حيث يتم توجيه خطاب الى البلدي 
ملعرفة أسباب عدم احلضور، كما عبر عن شكره لرئيس واعضاء 
جلنة إزالة التعديات الذين أبدوا تفهما كبيرا مبش���اكل وهموم 
املواطنني وان عملهم ينبثق من قرارات الدولة، كما قدم الش���كر 

للمسؤولني بالهيئة العامة للزراعة على احلضور.

وأوضح ان اللجنة س���تبحث خالل األسبوع املقبل تعديل الئحة 
الزراعة من ابرزها ضرورة اصدار رخص زراعية حتدد فيها املساحة 
اضافة الى السماح بإقامة األسوار وفق ارتفاعات معينة يتم االتفاق 
عليها لتحقيق الهدف املرجو بالسماح للمراقبني باالطالع بحيث تكون 

داخل حدود املساحة، ملا يكفل خصوصية تلك املنازل.
واش���ار الى ان االجتماع بحث موض���وع أبراج االتصاالت حيث 
أوضح املسؤولون بلجنة اإلزالة عدم وجود معلومات كافية بشأن 
األبراج س���واء املرخصة أو األخ���رى غير املرخصة خاصة ان وزير 

املواص���الت طلب التريث ف���ي إزالة األبراج حل���ني إصدار الرخص 
الالزمة للشركات.

وقال العنزي ان رئيس جلنة اإلزاالت اوضح انه س���يتم بناء 
مواق���ع املصليات املخالفة التي لم ت���زل والبالغ عددها اكثر من 
200 مصلى على حساب الدولة مرة اخرى، اضافة الى املصليات 
االخرى اجلديدة، مش���يرا الى ان هن���اك 58 معاملة معطلة حتى 
اآلن في البلدية التي من ش���أنها انهاء عملية استمرار مصليات 

الكيربي.
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تحرير 71 مخالفة وإغالق 7 محالت في حولي

المضف: نحتاج إلى تعاون الجهاز التنفيذي
واالهتمام بالمعامالت المحالة للدراسة

الشعلة: 11 معاملة تثمين في أكتوبر

اعلن نائب املدير العام لشؤون قطاع افرع البلدية 
مبحافظتي حولي ومبارك الكبير م.اسامة الدعيج عن 
متكن االجهزة الرقابية التابعة للقطاع من حتقيقها 
للعديد من االجنازات امللموسة على مستوى الرقابة 
الصحية وتراخيص اخلدمات البلدية وجميع املجاالت 
املتعلقة بالنظافة العامة والرقابة الغذائية واملتابعة 

الهندسية خالل شهر سبتمبر املاضي.
وقال م.الدعيج: قامت مراقبة االغذية واالسواق 
التابعة الدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
مبحافظ����ة حولي بالتفتيش على 278 محال والتي 
اس����فرت عن حترير 71 مخالفة واغالق 7 محالت 
اغالقا اداريا وضب����ط 17 محال تزاول اعمالها دون 

ترخيص من البلدية.
واضاف: لقد بلغ ع����دد املذبوحات من اخلراف 
العربية واالسترالي واملاعز واالبقار 8054 رأسا الى 
جانب اتالف 34 رأسا لعدم صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي فيما قامت مراقبة احملالت واالعالنات بازالة 

413 اعالنا مخالفا.
واضاف: قامت ادارة السالمة باجناز 43 رخصة 
س����المة و21 رخصة تش����وين، و32 شهادة سالمة 

جلميع املش����اريع باالضافة الى اجناز 43 معاملة 
لتسلم الكفالة املصرفية، و18 لالفراج عنها برسوم 

اجمالية بلغ قدرها 2210 دنانير.
واضاف: قامت مراقبة تراخيص االعالنات بادارة 
التراخيص الصحية باجناز 165 ترخيصا وجتديد 
102 ترخيص فيما قامت مراقبة التراخيص الصحية 
باجناز 396 ترخيصا الى جانب جتديد 911 ترخيصا 
واجناز وجتديد 20 ترخيصا من قبل مراقبة اشغاالت 
الطرق برسوم اجمالية بلغ قدرها 33607 دنانير.

وعن اجنازات ادارة النظافة العامة قال م.الدعيج 
مت توجي����ه 71 انذارا و43 تعهدا ورفع 94 س����يارة 
مهملة ومعروضة للبيع وحترير 53 مخالفة طبقا 
للقانون رقم 87/9 فيما بل����غ عن دروب النفايات 
البلدية 5537 نقلة الى جانب 2574 نقلة من النفايات 

االنشائية.
واضاف: قامت ادارة التراخص الهندسية باجناز 
73 رخصة بالسكن اخلاص، و17 رخصة باالستثماري 
شملت البناء احلديث واالضافة والترميم والهدم 
والزراع����ة واملظالت الى جان����ب اجناز رخصتني 

للمساجد.

أكدت رئيسة جلنة مبارك الكبير 
م.أش����واق املضف وجود تقصير 
من قبل اجلهاز التنفيذي بش����أن 
املعامالت احملالة من اللجنة للجهاز. 
وقالت بعد اجتماع اللجنة أمس: 
الواضح انه ليست هناك متابعة 
للمواضيع التي حتال للجهاز، وهذا 
أمر ال يبش����ر باخلير، خاصة ان 
املجلس في بداية أعماله، مشيرة 
ال����ى ان هناك حضورا من اجلهاز 
ومشاركة، اال ان اللجنة لم تتمكن 
من اصدار بعض التوصيات لعدم 

اكتمال بعض املعامالت.
من جانب آخر، أوصت اللجنة 

باملوافقة عل ى طلب محافظ مبارك 
الكبي����ر ض����م االرض املخصصة 
ملواقف السيارات الى حدود مبنى 
احملافظة غرب أبوفطيرة احلرفية 
اخلدمي����ة. وقال����ت م.املضف ان 
الرأي  املوافقة جاءت بن����اء على 
الفني، وقالت ان اللجنة أحالت طلب 
وزارة الداخلية بشأن دمج منطقة 
أبواحلصانية مبنطقة املسيلة الى 
االدارة لعدم وجود تقرير فني، كما 
متت احالة مشروع انشاء واجناز 
مارينا وكاسر لالمواج لنادي ضباط 
أبواحلصانية  الش����رطة مبنطقة 

للدراسة.

ذكر مدير نزع امللكية للمنفعة 
العام���ة ف���ي وزارة املالية فهد 
الشعلة أن اجمالي قيمة املعامالت 
التي انهت اجراءاتها بلغت اكثر 
من مليونني و58 الف دينار خالل 

شهر اكتوبر املاضي.
وعرض الشعلة البيان الشهري 
لإلدارة على النحو التالي: إجناز 
11 معاملة تثمني و1258 شهادات 
صادرة لألفراد واملؤسسات، و6 
كتب حتديد عقارات مس���تملكة 
و198 ع���دد الكت���ب الص���ادرة 
للوزارات والهيئات احلكومية، و11 

كتاب اعادة النظر. كما بلغ اجمالي 
املعامالت الصادرة والواردة 1584 

كتابا.
اما فيم���ا يتعلق باجتماعات 
العاملة باإلدارة فعقدت  اللجان 
جلن���ة االعتراض���ات اجتماعا 
واح���دا لعدد 6 معامالت وجلنة 
 نزع امللكية عقدت اجتماعا واحدا

ل� 16 معاملة.
وبلغ اجمالي قيمة املعامالت 
التي انهيت اجراءاتها من االدارة 
خالل الشهر مليونني و58 الف 

دينار.

»البلدي« يبحث توصية بعدم الموافقة على البناء
من دون ارتداد للعقارات  على شارعي ابن خلدون والعثمان

يبحث املجلس البلدي خالل 
اجتماعه اليوم برئاس���ة زيد 
العازمي توصية جلنة حولي 
برف���ض طلب ع���دد من مالك 
العقارات التجارية على شارع 
ابن خل���دون والعثمان البناء 
من دون ارتداد على الشوارع 
التجاري���ة، ويتضمن جدول 
االعمال التصديق على محضر 
االجتماع رقم )2009/02( املنعقد 
الرسائل  بتاريخ 2009/10/19، 
الواردة: التقرير الشهري عن 
مستوى النظافة لقطاعي فرعي 
البلدية مبحافظتي )حولي – 
مبارك الكبير( عن الفترة من 
ال���ى 2009/6/30،   2009/4/1
الكتاب املقدم من ورثة املرحوم 

عبدالعزيز الثويني بشأن اطالق 
اسم املرحوم عبدالعزيز فيصل 
الثوين���ي على احد ش���وارع 
منطق���ة املنصوري���ة تكرميا 
ملواقفه ودوره في املنطقة، كما 
املقدم  السؤال  يبحث املجلس 
م���ن العضو م.محم���د الهدية 
بشأن ابراج االتصاالت املقامة 
على اس���طح املنازل بالسكن 
اخل���اص والس���احات العامة 
املقدم من العضو  والس���ؤال 
م.جنان بوشهري بشأن مدى 
حتقق البلدية من خلو ملفات 
شركات النظافة املزمع تأهيلها 
من مش���اكل عالقة مع وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
السؤال املقدم من العضو مانع 

العجمي بشأن ابراج االتصاالت 
املقام���ة مبحافظتي االحمدي 

ومبارك الكبير.
االقتراح املقدم من العضو 
م.اشواق املضف بشأن تأليف 
جلنة دائمة تسمى »جلنة البناء 
املستدام«، االقتراح املقدم من 
العضو فرز املطيري بشأن اقرار 
جلنة ازالة التعديات على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة 
بانزال السور اجلانبي الى 120 
سم وآخر بشأن عمل جسر على 
الدائري اخلام���س امام صالة 
الهيفي وذلك للحد من االزدحام 
الش���ديد، واالقتراح املقدم من 
العضو م.جسار اجلسار بشأن 
زيادة نسبة البناء في التجاري 

التجارية لكل  في كل املناطق 
محافظات الكويت بنفس نسبة 
املقررة س���لفا ملدينة  الزيادة 
الكويت، االقت���راح املقدم من 
العضو احمد البغيلي بشأن فتح 
باب من الناحية الغربية املطلة 
الرئيسي ما بني  الشارع  على 
الفردوس والعارضية  منطقة 
وذلك لرفع الظلم عن صاحب 
املقصف، واخر بشأن استمالك 
الدولة لكامل القطعة 10 مبنطقة 
ابرق خيطان الشمالي وحتويلها 
بعد اس���تمالكها م���ن النظام 
السكني الى النظام االستثماري 
او التج���اري، االقتراح املقدم 
من العضو احمد املعوشرجي 
بش���أن اضافة طريق مؤد الى 

جواخير الهجن وكبد، االقتراح 
من العضو م.عبداهلل العنزي 
بشأن استحداث شارع فرعي 
نافذ من الدوار الى القس���ائم 
الداخلية مبنطقة سعد العبداهلل 
قطعة 11 واخر بش���أن تأجيل 
ق���رار العمل بق���رار املجلس 
البلدي اخلاص بزيادة رسوم 
الى  الربيعية  تأمني املخيمات 
خمسمائة دينار، االقتراح املقدم 
من العضو م.جنان بوشهري 
بشأن تفريغ مضابط جلسات 
املجل���س كتابي���ا واالحتفاظ 
بنس���خ منها على اساس ذلك 
باالمانة العامة، االقتراح املقدم 
من العضو محمد املفرج بشأن 

الئحة البناء اجلديدة.

يناقش اقتراح جنان بوشهري إليجاد مضابط للجلسات

الصبيح: السعي لتطوير مستوى أداء البلدية في كل المجاالت
خالل افتتاحه ندوة تدوير النفايات ونظافة المدن بالتنسيق مع الوفد البريطاني

م.أحمد الصبيح

م.أشواق املضف

فهد الشعلة

ت�صت�صيف جمعية ال�صحافيني الكويتية

يف ال�صاد�صة والن�صف من م�صاء اليوم االثنني املوافق 2009/11/2،

مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

اال�ستاذ الدكتور/ يعقوب الرفاعي

فـي لـقــــاء مفــتــــوح حــــــول: 

" ف�صل التعليم التطبيقي عن التدريب "
مع ال�صحافة املحلية ووكاالت االأنباء العربية 

واأع�صاء اجلمعية مبقر اجلمعية مبنطقة 

ال�صويخ البحري بجــــوار ق�صــر ال�صــــالم

اإعـــــــالن

اليوم يف جمعية ال�صحافيني الكويتية

" ف�صل التعليم التطبيقي عن التدريب " لقاء مفتوح

فنية »البلدي« تطلب تأجيل إزالة األسوار الزراعية لحين االنتهاء من تعديل الالئحة
بعد ورشة عمل لتعديل الئحة الزراعة وأوضاع أبراج االتصاالت

أكد مدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح سعي اجلهاز الفني الى 
تطوير مستوى أدائه في شتى 
املجاالت ومن ضمنها مجال البيئة 

والنظافة العامة في البالد.
وق���ال خالل افتت���اح ندوة 
تدوير النفاي���ات ونظافة املدن 
املقامة من قبل الوفد البريطاني 
التجاري الزائر بإشراف السفارة 
البريطانية والتي تعتبر استكماال 
للزيارة التي قام بها وفد بلدية 
الكوي���ت الى اململك���ة املتحدة 
في ش���هر يونيو املاضي والتي 
اطل���ع الوفد م���ن خاللها على 
التكنولوجيا احلديثة املستخدمة 
في استغالل النفايات العضوية 

وغير العضوية والطرق املثالية 
في تدويرها واآلليات واملعدات 
املتطورة واملستخدمة في نظافة 
املدن واخلبرات العملية في ذلك 

املجال.
البلدية  وذكر الصبي���ح ان 
تسعى الى احملافظة على البيئة 
من خالل ابتكار وتنفيذ النظم 
العاملية احلديثة ومواكبة التطور 
والرقي احلضاري في هذا املجال 
من أجل جع���ل الكويت نظيفة 
وجميلة، متمنيا استمرار التعاون 
في شتى املجاالت والتي ستعود 
بال ش���ك باملنفعة على كل من 

الكويت وبريطانيا.
ب���دوره، قال رئي���س الوفد 

التجاري في السفارة البريطانية 
ان الشركات واجلهات املوجودة 
تعتبر االفضل في بريطانيا في 
النظاف���ة، وهي متل���ك اخلبرة 
الواس���عة والق���درات العلمية 
بجميع النواحي، وكذلك تتعهد 
بتق���دمي أي معلومات حتتاجها 

البلدية.
من جهته، قال مدير ش���ركة 
انفايرونلين���ك نورثويس���ت 
مارك اندروي���س ان الهدف من 
هذه الزيارة هو اكتشاف فرص 
التعاون وفهم احتياجات البالد 
من التدوير، حيث ان الش���ركة 
تقدم الدعم وتطوير قطاع تقنيات 
وخدم���ات الطاق���ة والتقنيات 

البيئية. موضحا ان عملهم في 
اجنلترا يس���عى من خالله الى 
الربحية والتنافس���ية  تعزيز 
للش���ركات في هذا القطاع ع لى 
املس���تويني االقليمي والعاملي 
الفريق ثالثة  ويتضمن عم���ل 
عناصر هي البحوث والترويج 
التج���اري وتطوي���ر القط���اع 
والسوق، مشيرا الى ان الشركة 
ترغب في االلتقاء مبمثلني عن 
البلدية وغيرها من مؤسسات 
القطاعني العام واخلاص للتعرف 
على متطلبات الكويت في مجال 
اعادة التدوير للنفايات وتقدمي 
املشورة والدعم التخصصي إن 

أمكن.
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