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اعداد: بداح العنزي

تشارك عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري 
ف���ي مؤمتر الكوي���ت االول لالنظم���ة واخلدمات 

االلكترونية الذي يعقد في اجلامعة حاليا.
وستقدم م.بوش���هري ورقة عمل حول تأثير 
النفاي���ات االلكتروني���ة من اعداده���ا ومنصور 

جراغ.

بوشهري تشارك في مؤتمر األنظمة 
والخدمات اإللكترونية ذكر رئيس قسم ازالة املخالفات بفرع بلدية 

محافظة العاصمة خالد دشتي ان عدد املخالفات 
واالنذارات التي مت حتريرها خالل االس����بوع 
الثاني من ش����هر اكتوبر بلغ 65 مخالفة و30 
ان����ذارا، الى جانب رفع 19 س����يارة مهملة من 
مختلف املناطق التي تقع حتت مسؤولية بلدية 
احملافظة وحجزها مبوقع حجز البلدية مبنطقة 

أمغرة. وقال دشتي في تصريح صحافي: لقد 
اش����تملت املخالفات على حترير 57 محضر 
مخالفة بشأن االعالنات وتراخيص احملالت فيما 
مت حترير 8 محاضر مخالفات لعدم التقيد بقواعد 
النظافة العامة واش����غاالت الطرق واستغالل 
احملالت التجارية للساحات من دون ترخيص 

من البلدية.

رفع 19 سيارة مهملة بالعاصمة

لجنة الجهراء ترفض موقع حراج السيارات في السالمي وتطلب موقعًا بدياًل
وش�ركات  »المواص�الت«  م�ع  موس�ع  اجتم�اع 
االتص�االت لوض�ع ش�روط والئح�ة إلقام�ة األب�راج

البغيلي يقترح  إقامة دوارين 
بداًل من إشارة مستشفى الفروانية

الكندري: إزالة 448 إعالنًا استدالليًا واجتماعيًا في الفروانية
أعلن مراقب احملالت واالعالن����ات بفرع بلدية محافظة الفروانية محمد الكندري عن 
اس����تمرار احلملة التي انطلقت منذ مطلع نوفمبر اجلاري إلزالة االعالنات االستداللية 
غير املرخصة للوزارات واملؤسسات والهيئات احلكومية واملصارف والشركات اخلاصة 
الواقعة في نطاق محافظة الفروانية. وتأتي احلملة التي انطلقت بهدف تطبيق اللوائح 
واالنظمة على اجلميع دون استثناء في مختلف املجاالت ذات الصلة بجهاز البلدية، مشيرا 
الى ان فريق احلملة الذي ضم مس����اعده فيصل فارس بن دبي واملش����رف صالح خليفة 
العيفان متكن من ازالة 150 اعالنا استدالليا غير مرخصا 298 اعالنا اجتماعيا مخالفا من 
مناطق الرابية واشبيلية والرحاب والرقعي واالندلس والعارضية، مشيرا الى ان احلملة 

ستتواصل في مختلف املناطق التي تقع حتت مسؤولية بلدية احملافظة.
وحذر الكندري من اقامة االعالنات العش����وائية على االشارات الضوئية والعالمات 
املرورية وأعمدة االنارة واجلس����ور واحملوالت الكهربائية والدوارات وفي االماكن التي 
حتجب الرؤية عن قائدي املركبات ومستخدمي الطريق، مشيرا الى ان االجهزة الرقابية 
مس����تمرة بإزالة جميع االعالنات املخالفة من خالل احلمالت املكثفة، داعيا اجلميع الى 
التقي����د بالئحة االعالنات ومراجعة اجلهة املعني����ة بفرع بلدية احملافظة للحصول على 
تراخيص اعالناتهم بعد تقدمي املس����تندات املطلوبة والعمل على جتديدها حال انتهائها 

جتنبا إلزالتها واتخاذ كل االجراءات القانونية املترتبة على ذلك.

قّدم عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي اقتراحا بإقامة دوارين بديلني 
لإلشارة املرورية امام مستشفى الفروانية.

وقال البغيلي ف����ي اقتراحه: نظرا لالختناق����ات املرورية، وازدحام 
السيارات وكذلك الكثافة السكانية العالية املوجودة في منطقة الدائرة 
الرابعة، وما تؤدي إليه هذه الكثافة وتلك االزدحامات من معاناة للمواطنني 
القاطنني في هذه املنطقة او ما يعانيه كل من مراجعي وموظفي مستشفى 
محافظ����ة الفروانية من تأخر عن العمل، وكذلك ما يعانيه العدد الكبير 
الذي يتوافد على مستشفى محافظة الفروانية، وذلك بسبب االختناق 
املروري في هذه املنطقة والذي تك����ون نتيجته بطبيعة احلال التأخر 
عن مواعيد العمل بالنس����بة ملوظفي املستشفى، او زيادة احلالة سوءا 
بالنسبة للمرضى. لذا أقترح إقامة عدد 2 دوار بدال من اإلشارة الضوئية 
املوجودة، ومن ثم توس����عة املداخل واملخارج املوجودة حاليا، وكذلك 
إنش����اء مدخل ومخرج على طريق الدائري السادس يؤدي مباشرة الى 

مستشفى الفروانية والعكس.

الدوح���ة الى اللجنة الفنية، كم���ا مت احالة طلب تخصيص 
ارض ملب���رة االعمال اخليرية مبنطقة اجله���راء الى االدارة 
الع���داد تقرير، كذلك طلب الهيئة العامة للزراعة الترخيص 
النشاء معمل لاللبان مبنطقة الصليبية وذلك العداد تقرير 
من قبل اللجنة الفنية، كما مت بحث اقتراح العضو الس���ابق 
عسكر العنزي بشأن عمل حديقة شاملة مبواصفات خاصة 
للمعاق���ني حيث مت الطلب من االدارة مخاطبة هيئة الزراعة 
للعم���ل على اقامة مثل تلك احلدائ���ق للمعاقني وفق الئحة 

البناء واالشتراطات اخلاصة باملعاقني.
واشار الى ان اللجنة احالت طلب ترخيص خالطة مركزية 
مبنطقة الدوحة بش���أن مناقصة حتس���ني اداء شارع جمال 
عبدالناصر وطريق اجلهراء السريع الى اللجنة الفنية. كما مت 
املوافقة على طلب املؤسسة العامة للرعاية السكنية التصريح 

بترخيص سكن عمال مؤقت مبنطقة الصليبية.

اقرت جلنة محافظة اجلهراء تخصيص 21 موقعا البراج 
االتصاالت على الطرق السريعة.

وقال رئيس اللجنة م.عب���داهلل العنزي ان هذه االبراج 
خارج املنطقة احلضرية، مشيرا الى انه مت االتفاق على عقد 
ورش���ة عمل تضم جميع شركات االتصاالت الثالث ووزارة 
املواصالت للتباحث في وضع الضوابط واالشتراطات القامة 

مثل تلك االبراج وايجاد الئحة واضحة.
واض���اف ان اللجنة وافقت على تطوي���ر مركز ضاحية 
الصليبخات بالقطعة 5، كما متت املوافقة على طلب وزارة 
املواصالت تخصيص موقع لتقوية االرس���ال واالس���تقبال 
ف���ي اجلهراء، اضافة الى تخصيص موقع مصلى في منطقة 
صناعية اجلهراء ش���ريطة ان تقوم االدارة بزحزحة املوقع 

في حال وجود اي تعارض او خدمات.
وذكر م.العنزي انه متت احالة طلب اخلاص ملوقع حراج 

ومعارض بيع وشراء السيارات واخلدمات غرب مدينة اجلهراء 
طريق الساملي الى اإلدارة إليجاد موقع بديل، مؤكدا ان املوقع 
املقترح بني مقبرة اجلهراء ونادي الفروسية يسبب ضغطا 
على الطرق املؤدية للجهراء خاصة انه ال ميكن القبول بأن 
تصبح اجلهراء مكانا ملثل تلك املشاريع التي تساهم باالزدحام 
وبني ان اللجنة أقرت طلب وزارة األشغال تخصيص 4 مواقع 
مقترحة آلبار جوفية مبحاذاة طريق الصبية السريع شريطة 
التال���ي: ان تكون اآلبار املطلوبة بصفة مؤقتة، ان تزال عند 

طلب البلدية ذلك دون املطالبة بأي تعويضات مس���تقبلية 
مع حتمل اجلهة املنفذة لتلك اآلبار هدم وردم اآلبار املذكورة 
وإعادة األرض كما كانت عليه سابقا، االلتزام بشروط وزارة 
الكهرباء واملاء، التنسيق مع وزارات اخلدمات باالستناد الى 
ردود مندوبيه���ا، إخالء طرف البلدية من اي التزامات مالية 

او مستقبلية جتاه تنفيذ تلك اآلبار.
واشار الى ان اللجنة احالت طلب تخصيص موقع لليداف 
بالفراغات البيئية الواقعة بني العمارات واالخشاب مبنطقة 

اعتمدت تخصيص 21 موقعًا ألبراج االتصاالت على الطرق السريعة

لتخزين وإصالح السفن بصورة خفيفة حتى يحين الموسم

لجنة متابعة القرارات األمنية تطلب تخصيص مواقع لليداف
بين المخازن واإلنشاءات القائمة في عشيرج »الدوحة«

مثل الدامر وهي مادة صمغية 
تستخرج من بعض االشجار 
في الهند وتخلط على النار مع 
القليل من الصل لطالء االجزاء 
السفلية من السفينة حلفظها 
من التعفن باالضافة لذلك احلل 
وهو زيت ابيض اللون يستخرج 
من جوز الهند مع الفتيل لسد 
الفتحات بني االلواح )الوشار( 
وغيرها من املواد واملعدات لن 
يسمح لعمل الصيانة الثقيلة في 
املوقع فك واصالح املاكينات او 
فك الزيوت والتشحيم وغيرها، 
وسيكون من ضمن الضوابط 
عند الضرورة لفك املاكينة يتم 
فكها وحتميلها فورا واخراجها 
من املوقع الى منطقة االصالح 
او املش���غل، وفي حال تسرب 
زيوت او شحوم يتم التنظيف 
والتعامل معه عن طريق صاحب 
الس���فينة، وسيخالف مخالفة 
جسيمة يتفق عليها فيما بعد 
قبل ادخال السفينة يتم تفريغ 

الديزل ومحتوياته.

المخلفات

ال توجد مخلف���ات مضرة 
بالبيئ���ة وان وج���دت فه���ي 
عب���ارة ع���ن م���واد عضوية 
واملواد املستخدمة لها وسيتم 

من املوق���ع، ال يحتاج املوقع 
او  او تعميق  العم���ال حف���ر 
تغير ف���ي طبيعة البيئة، عند 
الكبي���ر، ويحدث مرة  احلمل 
بالشهر، ترتفع املياه الى اكثر 
من 7 اقدام، مما يسمح للسفن 
اخلشبية الوصول الى حد املد 
االعلى مما يسمح لها بالدخول 
واخلروج الى املوقع، وبالتالي 
الس���فينة  تقوم املعدات بجر 
البيئة  اليابسة دون تلف  الى 

البحرية.

األعمال التي تتم في الموقع

عبارة عن تخزين واصالح 
خفي���ف حتى يحني املوس���م 
املواد املستخدمة  لالستخدام، 
في عمليات االصالح او التخزين 
عبارة عن م���واد عضوية وال 
تنتج عنها مخلفات كيماوية، 
وهي االدوات نفسها التي كانت 
تستخدم في صناعة السفن في 
املاضي، السيما خشب الصاي 
)الساج( الذي يقاوم الرطوبة 
اكثر من 150  واالمالح ويعمر 
عاما ومادة الصل التي تستخرج 
من سمك السردين وهي مادة 
تطلى بها الس���فن من الداخل 
حلفظها من ا لتآكل ومن حرارة 
الشمس باالضافة الى مواد اخرى 

اليابس���ة يعود الى ان العمل 
غير مج���د او مرض للمالك او 
الفصل في االرث  وفاته حلني 
او التخزين حتى يحني املوسم 

اخلاص بكل نوع من السفن.

موقع اليداف المقترح منطقة 
ساحل عشيرج )الدوحة(

كان تنظيم الرعيل االول في 
البلدي���ة رائعا، فعندما خطط 
منطقة ساحل عشيرج وزعها 
الى قسائم مناسبة لبناء السفن 
)عمارة( تركوا مسافات بينية 
تساوي مس���احة القسيمة او 
القسائم،  املوقع وبالتاليد من 
كان الرعيل االول مدركا كيفية 
بناء السفن واحلاجة الى بعض 
الس���واري الطويل���ة )الدكل( 
وقواعد السفن )البيص( وهي 
اخشاب طويلة ميكن تخزينها 
في الس���احات البينية كما ان 
املنظم كان مستوعبا ان البديل 
للنقع على شاطئ الكويت ميكن 
ان يكون في عشيرج بني هذه 

القسائم )العماير(.

الحالة البيئية

امام املوقع او املواقع مياه 
السنة وال  ش���به راكدة طول 
توجد تي���ارات مائية بالقرب 

ترسو السفن، األبوام، احملامل، 
السفار اخلشبية انذاك ويجري 
اصالحها وتنظيفها وكلفتتها في 
حاالت اجلزر وتقع هذه النقع 

على ساحل مدينة الكويت.
3- الي�داف:  عملية اليداف 
هي رفع السفن من البحر الى 
اليابس���ة عن طري���ق وقوف 
السفينة معتدلة تسندها قوائم 
مثبتة في اجنابها من اعلى الى 
سطح االرض ويسمى هذا القائم 
»ميدف���ة« وجمعها »ميدفات« 
فاليداف رفع السفينة مبساعدة 

ميدفاتها.
وموقع الي���داف عبارة عن 
مساحة من االرض تكفي الخراج 
السفن على اليابسة حتى جتف 
من ماء البحر وم���ن ثم تعاد 
للبحر مع بداية املوسم تتعرض 
انواعها  بعض السفن بجميع 
الى ايقاف السفينة طوال السنة 
او عدة سنوات، وهذه احلالة 
تسمى اليداف اي ان السفينة 
مرفوعة على اليابس���ة وحتى 
ال متيل ميينا او شماال فان لها 
مساند رأسية تسمى امليدفات 
ومفرده���ا ميدف���ة ومصطلح 
السفينة واقفة  اليداف هو ان 
مبساعدة ميدفاتها، ومن اسباب 
بقاء السفينة لعدة سنوات على 

الكويت  التنس���يق مع بلدية 
لوضع حاويات في كل موقع 
لرمي املواد املس���تخدمة ومن 
الضوابط الس���تخدام املوقع 
يقوم اصحاب السفن بعد انتهاء 
العمل اليومي بتنظيف املوقع 
ورمي املخلفات في احلاويات 
املخصصة لذلك، لن يس���مح 
بتخزين مواد كيماوية او غيرها 

في املوقع.

األعمال واألشغال لتأهيل الموقع

مت اس���تخدام هذه الفوارغ 
او املواقع من قبل مس���تخدمة 
املخازن القريبة ال حتتاج املواقع 
الى تأهيل سوى التنظيف من 
املخلفات وجتهيز مواقع وقوف 

السفن.

المعدات

ستقوم جلنة متابعة القرارات 
االمنية بالتنسيق مع مؤسسة 
املوانئ الكويتية بتوفير املعدات 
واملواد الالزمة لعملية اليداف، 
بحي���ث يضمن ع���دم االخالل 
بالضوابط والشروط الستخدام 

موقع اليداف.

الناحية األمنية

الى  الس���فينة  عند دخول 
موقع اليداف، تكون مسؤولية 
السفينة من  مراقبة وحراسة 
قبل صاحب الس���فينة بوضع 
ح���ارس مبعرفت���ه، ال توجد 
قرب املوق���ع اي مناطق امنية 

محظورة.

الخالصة

من خالل هذا التصور، يتضح 
لنا ان موقع اليداف عبارة عن 
ارض يابس���ة وال توجد مياه 
وتلف للبيئة البحرية والبرية، 
حيث يتم سحب السفينة الى 
اليابسة اثناء فترة احلمل الكبير 
اليابس���ة  ومن ثم تبقى على 
الجراء االعمال املطلوبة ان كان 
تخزين او اعمال صيانة خفيفة، 
وبالتال���ي ال يتخلف عن هذه 

العملية اي تلف بيئي.
لذا يطلب تخصيص عدد من 
املواقع بني املخازن واالنشاءات 
القائمة احلالية وهي الفراغات 
بني هذه العماير او املس���احة 
املطلوبة على اليابسة وستقوم 
جلنة متابعة القرارات االمنية 

بتأهيل املوقع.

قدمت جلنة متابعة القرارات 
األمنية مذكرة الى جلنة اجلهراء 
بشأن موقع اليداف )رفع السفن 

الى اليابسة(.
وطلب عضو اللجنة اللواء 
خالد احليدر في املذكرة ان يتم 
تخصيص عدد من املواقع بني 
القائمة  املخازن واالنش���اءات 
وهي الفراغات بني العماير أو 
املساحة املطلوبة على اليابسة 
حيث س���تقدم اللجنة األمنية 

تفاصيل املوقع.
وفيما يلي تفاصيل املذكرة: 
ق���رار مجل���س ال���وزراء رقم 
931 املتخذ ف���ي اجتماعه رقم 
24-2003/2، املنعق���د بتاريخ 
2003/9/29، قرار مجلس الوزراء 
رق���م 230 املتخذ في اجتماعه 
رق���م 2004/8 املنعقد بتاريخ 

.2004/2/29
1- املقدمة: كانت احلياة في 
الكويت مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالبحر فقد اضطر الناس حتت 
شدة بؤس احلياة الى البحث 
عن رزق فجابوا البحار ينقلون 
البضائع م���ن والى الدول في 
اخلليج العربي واحمليط العربي 
لذلك مت تطوير السفن لتواكب 
متطلبات االبحار س���واء لنقل 
البضائع او الغوص على اللؤلؤ، 
حيث ابحر رجال الكويت بحثا 
عن اسواق ملنتجاتهم، ولقد كان 
لصناع السفن )االستادية( دور 
بارز في بناء السفن الكويتية 
بكل اشكالها واحجامها فطوروها 
لتواك���ب احلاج���ة لواجبه���ا 
وجنحوا جناحا باهرا فاضحت 
للسفن الكويتية سوق خليجية 

معروفة.
2- النقع�ة: تعتب���ر النق���ع 
البحرية من املنشآت البحرية 
املهمة التي تقام داخل منطقة 
املد االعلى بغرض توفير  حد 
منطقة بحرية مالصقة للشاطئ 
منخفضة التيارات املائية تسمح 
برسو السفن والقوارب مبختلف 
العمل عليها  انواعها لتسهيل 

وارتيادها.
واصل املنق���ع: املكان الذي 
امل���اء، وقد اطلق  يتجمع فيه 
عل���ى الس���احل ال���ذي يحاط 
بحاجز ويك���ون به ماء البحر 
»نقعة« وتكون مرسى للسفن 
بس���ور من الصخور البحرية 
وذلك حلماية ه���ذه النقعة او 
احلوض من االمواج وفي النقعة 

م.عبداهلل العنزي

إزالة إعالن مخالف يشير إلى إدارة عمل الفروانيةأحمد البغيلي

)الدوحة( طلب لتخصيص مواقع لليداف في منطقة عشيرج   


