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اعداد: بداح العنزي

وجه وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر الدعوة لرئيس 
واعضاء املجلس البلدي حلضور ورش���ة 
عمل تطوير خدمات البلدية وانشاء التنمية 
احلضرية والتي تعقد صباح اليوم بقاعة 

وارة في برج البلدية.
وقال الوزير ان الورش���ة تأتي ضمن 

اخلطة االستراتيجية للعمل على مد جسور 
التعاون املش���ترك بني قطاع���ات البلدية 
املختلفة وبرام���ج االمم املتحدة ولتعزيز 
الدور في فتح قنوات جديدة واستعراض 
اخلدمات الت���ي تقدمها البلدية واملعوقات 
التي تواجهها في ادارتها والعمل على تطوير 

االداء ورفع الكفاءة االنتاجية.

دعوة أعضاء »البلدي« لحضور ورشة تطوير خدمات »البلدية« اليوم

عمل فتحة دون باب بنسبة 15% من طول الواجهة أو 3 أمتار أيهما أكبر

4 سنوات مدة الترخيص الزراعي والسماح بالتسوير 
غير النباتي ومتر لالرتفاعات من جهة الشارع

انتهت ورشة العمل التي اقامتها اللجنة 
الفنية امس الى تعديل الئحة الزراعة لتتناسب 
مع املطالبة باالبقاء عل���ى الزراعة كجانب 

جمالي.
وقال رئيس اللجن���ة م.عبداهلل العنزي 
ان التعديالت ش���ملت املادة الثالثة، حيث 
تكون مدة الترخيص اربع سنوات بدال من 

سنتني.
كذلك مت تعديل املادة الرابعة، حيث تصبح 
على النحو التالي: ال يسمح بتسوير املنطقة 
املرخصة ألغراض الزراعة بأسوار إنشائية 
أو شبك معدني أو أي تسوير من نوع آخر 

غير نباتي.
كما تضمن اضافة م���ادة جديدة تتعلق 
بالسماح بإقامة حاجز نباتي ضمن املنطقة 
املرخصة على أال يزيد ارتفاعها على متر من 

جهة الشارع ومتر ونصف املتر من جهة اجلار 
شريطة عمل فتحة دون باب بنسبة 15% من 

طول الواجهة أو 3 امتار أيهما أكبر.
واعرب العنزي عن شكره للجهاز التنفيذي 
وحرصه على تعديل الئحة الزراعة، مشيرا 
الى أن االعضاء حرصوا على ضرورة احملافظة 
على البقعة اخلضراء وتلمس مشاكل املواطنني 
من خالل اجراء التعديالت على تلك الالئحة، 
حيث ارتأت قبل االنتهاء من التعديالت االلتقاء 
واحلوار مع اجلهات املعنية واجلهاز التنفيذي 
ف���ي البلدية وهيئة الزراعة وجلنة االزاالت 

للوصول إلى رأي نهائي.
واختتم باالش���ارة الى انه س���يتم اقرار 
تلك التعديالت خالل اجتماع اللجنة الفنية 
املقبل متهي���دا الحالتها الى املجلس البلدي 

العتمادها.

خالل ورشة عمل حضرها وزير الدولة لشؤون البلدية 

العتيبي: سنتعامل مع المختبرات األهلية 
إلجراء فحوصات األغذية

العجمي لتسليم البيوت الجاهزة باألحمدي
لشركة النفط وتعويض أصحابها

ثاني وثالث أيام العيد
لذبح أضاحي اللجان الخيرية

حددت بلدية الكويت اول ايام عيد األضحى املبارك للمواطنني 
واملقيمني الراغبني في ذبح اضحياتهم بعد صالة العيد مباشرة 
حتى صالة املغرب في املسالخ. وقال مدير ادارة العالقات العامة 
بالبلدية راشد محمد احلشان في تصريح صحافي امس ان البلدية 
حددت ثاني وثالث ايام العيد الضاحي اللجان اخليرية الراغبة 
في ذبح أضحياتها في مسالخ البلدية املنتشرة في احملافظات 
مع اس���تمرار الذبح للمواطنني ايضا ف���ي هذين اليومني. وأكد 
اتخاذ البلدية االجراءات الالزمة التي تكفل انسيابية العمل في 
املسالخ ومن بني هذه االجراءات زيادة عدد اجلزارين واالطباء 
البيطري���ني وعمال تنزيل وحتمي���ل الذبائح والتنظيف ورفع 
املخلفات كما سيتم دمج جميع النوبات نظرا للضغط املتوقع 
والزيادة الكبيرة في اع���داد األضاحي خالل الفترة الصباحية 

ليوم العيد.

احلوائط واألعمدة مما احدث 
شروخا وتصدعات في كثير من 
األبنية وعرض املنطقة املذكورة 
الى كارثة ال حتم���د عقباها، 
ومن حيث ان املنطقة برمتها 
منطقة نفطية حتوطها شركة 
نفط الكويت وسائر االنشطة 
النفطية االخرى من كل ناحية 
مما تكون مع���ه املنطقة غير 
صاحلة لالستعمال السكني.

لذلك كله ومن اجل احلفاظ 
على سالمة وصحة قاطني هذه 
البيوت نقترح: تس���ليم هذه 
البيوت الى شركة نفط الكويت 
وقيام الش���ركة املذكورة مع 
احلكومة بتعويض مالك هذه 

البيوت تعويضا عادال.

مانع العجمي

قدم عضو املجلس البلدي 
مانع العجمي اقتراحا بتسليم 
البيوت االس���كانية اجلاهزة 
شرق وجنوب مدينة االحمدي 
النف���ط وتعويض  لش���ركة 

مالكها.
وقال العجمي في اقتراحه: 
في غضون ع���ام 1979 قامت 
العام���ة للرعاية  املؤسس���ة 
السكنية بتسليم املواطنني ما 
يزيد على 900 منزل بش���رق 
وجنوب مدينة االحمدي عبارة 
عن بي���وت جاه���زة )ألواح 
خرسانية جاهزة( مساحة كل 
منزل تتراوح ما بني 241 و258 
م2 تبلغ املساحة املبنية فيها 

162 م2 على دورين.
ومن حيث ان هذا النظام من 
البناء ال ميكن فيه التوسعة 
بإزال���ة بع���ض احلوائط او 
تغيير شكل املبنى او تعديله 
بأي صورة من الصور حيث 
ان ذلك سيؤثر على السالمة 
االنشائية للمبنى ككل كون هذه 
البيوت كتلة واحدة مرتبطة 
مع بعضها البعض وحدوث اي 
ضرر انشائي بأحدها سيؤثر 
حتما عل���ى الباقية األخرى، 
ومن حيث ان بعض مالكي هذه 
البيوت شرعوا في ازالة بعض 

اكد نائب املدير العام لشؤون خدمات البلدية محمد العتيبي 
ان البلدية ستتعامل خالل املرحلة املقبلة مع املختبرات االهلية 
في احملافظات لالستعجال في اعالن نتائج الفحوصات املخبرية 

للعينات املوجودة من االغذية.
وقال خالل ورشة العمل التي حضرها وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان اختبار فحص 
الساملونيال وااليكوالي في االغذية، ان هذه الورشة قد قدمت اجهزة 
متطورة لفحص املواد الغذائية وهي عبارة عن شرائح لفحص 
العينات املوجودة في االغذية ومدى س���المتها من الساملونيال 
وااليكوالي وطريقتها مبتكرة فهي تس���اعد املفتش لكي يقوم 
بدوره مباشرة من دون الرجوع الى املختبر مما يعطل فحص 
العين���ة حيث ان مدة الفحص بهذا اجله���از تتضح خالل مدة 
زمنية بس���يطة وفي نفس الوقت وهي تساعد على اخذ اكبر 
كمية من العينات لفحصها ومعرفة مدى س���المتها لالستهالك 
اآلدمي وخاص���ة ان هذه االجهزة معتمدة م���ن قبل املنظمات 

الصحية العاملية.
واضاف العتيبي ان البلدية تسعى دائما للتطوير وهي تنفذ 
حاليا انشاء مختبر متطور لفحص االغذية في منطقة الشويخ 
مس���تفيدة من اي اختراعات او تطورات ميكن ان تس���اهم في 
تطوير العمل بهذا املختبر، مبينا إمكانية استخدام هذا اجلهاز 
كحقيبة يأخذها املفتش معه في اثناء جوالته التفتيش���ية في 

مواقع االغذية.
وقدم نائب رئيس شركة ايكاروس للصناعات الطبية نايف 
الكليب عرضا اكد فيه أنهم يطمحون الى املساهمة في رفع كفاءة 
وفاعلية القطاعات املعنية في البلدية التي تقوم بدورها الرقابي 

والتفتيش على االغذية واملشروبات في الكويت.

د.فاضل صفر يطلع على عرض الشركة حول فحص الساملونيال

)محمد ماهر(جانب من أعضاء »البلدي« املشاركني في ورشة العمل


