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اعداد: بداح العنزي

يعتمد تغيير اسم منطقة أم قصر لـ »البحيث« ومحمية بوبيان السم مبارك الكبير

»البلدي« يبحث اقتراحاً بإنشاء منطقة خضراء جنوب منطقة الري

بوشهري تقترح 6 مناقصات كمرحلة تجريبية لنظافة المدن

العنزي يقترح مدخاًل من طريق
الدائري الرابع على مدينة سعد العبداهلل

الوس���طى بواقع لوحة واحدة 
في كل مدخل، شريطة ان تقام 
على بعد 50 مت���را بعد املدخل 
كح���د أدنى. ونبه الفهد الى انه 
س���تزال جميع االعالنات التي 

توضع على اخلطوط السريعة 
دون سابق انذار وذلك تطبيقا 
لالئحة االعالنات رقم 2006/172. 
وأفاد مراقب احملالت واالعالنات 
في ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات 

البلدي���ة ف���ي بلدي���ة محافظة 
االحمدي عبداللطيف املليفي بأن 
احلملة الثانية أسفرت عن ازالة 
94 اعالنا، وذلك خالل خمسة ايام 

من على جوانب الطريق.

لجنة األحمدي أقّرت مدخاًل ومخرجًا
على طريق خادم الحرمين لضاحية الظهر

اوصت جلنة االحمدي خالل اجتماعها امس 
باملوافقة على طلب وزارة االشغال بشأن عمل 
مدخل ومخرج من طريق خادم احلرمني الشريفني 
لضاحية الظهر. وقال رئيس اللجنة مانع العجمي 
ان اللجن����ة وافقت على طل����ب وزارة االوقاف 
تخصيص موقع مسجد مبنطقة الصباحية قطعة 
3 بجانب صالة اف����راح احلباج، وموقع مصلى 

ومواقف سيارات مبنطقة الوفرة وفق مخطط 
الهيئة، وطلب وزارة الشؤون االصابة والعمل 
تخصيص موقع ملطعم في صباح السالم ضمن 
مركز الضاحية. واضاف أن اللجنة رفضت طلب 
وزارة االش����غال عمل مدخ����ل ومخرج مع دوار 
من طريق املل����ك عبدالعزيز ملنطقة فهد األحمد 

للقطعتني 1 و3.

قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
اقتراحا باس���تحداث مدخل من طريق الدائري 

الرابع على مدينة سعد العبداهلل.
وقال م.العنزي في اقتراحه: ان مدينة سعد 
العبداهلل من املدن احلديثة واملتكاملة وتتوافر 
فيها جميع احتياجات املواطنني من املرافق العامة 
واخلدمات، لك���ن ينقصها مداخل جديدة تعمل 
على انسيابية حركة املرور للدخول الى املدينة 
واخلروج منها وان مشروع مدينة سعد العبداهلل 
يتميز بوقوعه داخل املناطق العمرانية ويتميز 

بالكثافة السكانية العالية.
لذا يتطل���ب وجود اكثر من مدخل لتخفيف 
الزحام، ومشكلة قلة تعدد املداخ��ل واملخارج 

املناط�����ق  العدي������د م���ن  تع��ان���ي منه�����ا 
السكني��ة.

وهذا من االخطاء التي ل���م يتم تالفيها في 
تصميم املدن االسكانية اجلديدة ومن ثم تخلق 
مشكالت مرورية متعددة وان مشكلة قلة املداخل 
واملخارج الرئيسية يعاني منها املواطنون بشدة 
في مدينة سعد العبداهلل وضاحيتها، مما يخلق 
ايضا صعوبة في الوصول الى اخلدمات الرئيسية 

في املنطقة.
لذا اقترح اآلتي: استحداث مدخل من طريق 
الدائري الرابع السريع على مدينة سعد العبداهلل 
لتخفيف الضغط على املداخل االخرى ولتيسير 

حركة الدخول واخلروج من املدينة.

البلدي  قدمت عضو املجلس 
م.جنان بوشهري اقتراحا بشأن 
تطبيق اتفاقيات ألداء النظافة شمل 
6 عقود من اجمالي عقود مناقصات 

املالية كمرحلة جتريبية.
وقالت بوشهري: نظافة املدن 
واحملافظات هي واجهة البلد وهي 
من اهم وابرز معالم التطور الذي 
تسعى لتنفيذه الدولة، وبالرغم 
من تع���دد اخلدمات التي تقدمها 
البلدية اال ان خدمة نظافة املدن 
تبقى ذات اهمي���ة خاصة نظرا 
لكونها تعكس املستوى احلضاري 
للدولة، وبالتالي ال ميكن التهاون 
في تقدميه���ا او غض النظر عن 
تدني مستواها، وحيث ان عقود 
نظافة املدن التي تطرحها بلدية 
الكويت كل خمس سنوات تعاني 
من قصور وخلل واضح في االداء 

يلمسه املواطن قبل املسؤول، نظرا 
لغياب منهجية العمل الواضحة 
ألداء اعم���ال النظافة ومعاييرها 
وآلية قياس ادائها في تلك العقود، 
وتركيزها على مبدأ استئجار عدد 
محدد من اآلليات واملعدات وجلب 
عدد معني من العمالة التي حتددها 
البلدية سلفا لكل عقد من عقودها 
مما أفق���د تلك العق���ود عنصر 
التطوير املنشود لرفع مستوى 
اداء اخلدمة، وحيث ان كثيرا من 
الدول تعمل وفق عقود مستوى 
الت���ي مبقتضاه���ا تعلن  األداء 
البلدية ع���ن رغبتها في التعاقد 
مع ش���ركات متخصصة لنظافة 
املدن مبا يحفظ صحة املواطنني 
ويعكس الوجه احلضاري للدولة 
محددة املهام املطلوب تنفيذها بدقة 
ووضوح، تاركة لهذه الشركات 

حتدي���د آلية القي���ام بهذه املهام 
من حيث ع���دد اآلليات واملعدات 
والعمالة وغيرها، لذا، ولتحقيق 
هدف االرتقاء بخدمات نظافة املدن 
� فإنني أقترح أوال: يتم التوجه 
نح���و تطبيق عق���ود اتفاقيات 

مستوى األداء على 6 مناقصات من 
اجمالي مناقصات النظافة املزمع 
طرحها )عقد ف���ي كل محافظة( 
كمرحل���ة جتريبية، على ان يتم 
اعادة صياغة العقود احلالية مبا 

يتناسب وهذا التوجه.
ثانيا: تقوم تلك العقود على 
اس���اس حتديد معايي���ر االداء 
ونطاق االعمال وااللتزامات واملهام 

املطلوب اجنازها.
ثالثا: ميك���ن للبلدية حتديد 
اآللي���ات واملع���دات التي تعتبر 
أساسية لتأدية أعمال العقد دون 
حتديد أعدادها وذلك كمرحلة أولية 
وانتقالية من عقود االستئجار الى 
عقود األداء، على ان تترك للمقاول 
حرية توفير بدائل اخرى فعالة 
عما مت حتديده شريطة اعتمادها 

من البلدية.

رابعا: الطلب من الش���ركات 
املؤهلة سلفا لدى البلدية تقدمي 
التي  منهجية عمله���ا وخططها 
تضمن له���ا اداء املهام املطلوبة 
منها على الوج���ه األكمل ودون 
قصور مرفقا بها عروضا للبيانات 
املالية واالدارية والفنية الالزمة 
لتحقيق تل���ك املنهجية، على ان 
تكون تلك العروض جزءا ال يتجزأ 
من العقد في حالة الترسية على 
الشركة، وتتم محاسبتها وتقييم 

أدائها على هذا األساس.
النظافة  خامسا: تقوم جلنة 
املشكلة بالبلدية بدراسة وتقييم 
عروض تلك الشركة وخطط عملها 
من جميع اجلوانب املالية واإلدارية 

واملالية.
سادسا: يقوم اجلهاز التنفيذي 
عند ترس���ية مناقصات النظافة 

املطروحة من البلدية سواء القائمة 
على نظام االستئجار او النظام 
املقترح واخلاص مبستوى األداء 
مبخاطبة جلنة املناقصات املركزية 
تفعي���ل ما نصت علي���ه الفقرة 
الثانية من املادة 43 لسنة 1964 

في شأن املناقصات العامة.
سابعا: ترجمة عقود النظافة 
باختالف نوعيه���ا )عقود األداء 
الى »مناذج  وعقود االستئجار( 
نظافة« يحدد بها بوضوح اجلوانب 

املطلوب التفتيش.
النظافة  ثامنا: تقوم جلن���ة 
بعمل تقييم سنوي طوال فترة 
سريان العقود ملستوى اداء العقود 
باختالف نوعيها للوقوف على 
ايجابيات وسلبيات تطبيق جتربة 
عق���ود االداء ومقارنتها بعقود 

االستئجار التقليدية.

العامة واخلدمات الرئيسية بالقطعة 8 
مبدينة سعد العبداهلل، طلب املوافقة 
على تطوير مركز ضاحية الصليبخات. 
قرار مجلس الوزراء رقم 591 بش���أن 

بحث املجلس البلدي خالل اجتماعه 
اليوم برئاسة زيد العازمي اقتراحا من 
اجلهاز التنفيذي بش���أن اقامة منطقة 
خضراء جنوب منطقة الري، ويتضمن 
جدول اجللسة التي سيترأسها رئيس 
املجلس زيد العازمي. الكتاب املقدم من 
العضو م.جنان بوشهري بشأن املشاركة 
باملؤمتر اخلامس للعمل البلدي املشترك 
بالكويت خالل الفترة من 18 وحتى 20 
ابريل 2010، السؤال املقدم من رئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي بشأن عدم 
جتديد مسلخ العاصمة وترسية عقود 
استثماره على شركة بعينها على مدى 
اكثر من عقدين من الزمن، السؤال املقدم 
من نائب الرئيس شايع الشايع بشأن 
مه���ام واختصاصات جلنة تس���ميات 
الضواحي والشوارع املشكلة من اجلهاز 
التنفيذي، الس���ؤال املقدم من العضو 

م.جسار اجلسار واملوجه الى اجلهاز 
التنفيذي في بلدية الكويت والرد عليها 
خالل املدة احمل���ددة، طلب تخصيص 
موق���ع لوزارة االعالم متنازل عنه من 
قبل وزارة الطاقة مبنطقة الشويخ )ع( 
االدارية، شكوى بعض اهالي القطعة 
1 مبنطقة الدس���مة »بخصوص اعادة 
فتح شارع مراكش مع شارع بلقيس«، 
بالبلدية  التنفيذي  اقتراح من اجلهاز 
بإنشاء منطقة خضراء جنوب منطقة 
الري )موق���ع دركال رمال س���ابقا(، 
املالحظات التي اتخذتها جلنة محافظة 
العاصمة، محضر اجتماع جلنة محافظة 
اجلهراء رق���م 2009/3 املنعقد بتاريخ 
2009/11/18، )ه� ط/ 126( انشاء واجناز 
وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية 
وخدمات اخرى لطريق الصبية السريع 
بخصوص طلب وزارة االشغال العامة 

تخصيص 4 مواقع مقترحة آلبار مياه 
جوفية مبحاذاة طريق الصبية السريع 
»شركة اخلليج املتحدة«، كتاب وزارة 
املواص���الت املتضمن طلب تخصيص 
مواقع لتقوية االرسال واالستقبال ضمن 
محافظة اجلهراء، كتاب وزارة املواصالت 
املتضمن طلب تخصيص مواقع لتقوية 
االرسال واالستقبال، طلب وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية تخصيص موقع 

مصلى مبنطقة اجلهراء الصناعية.
طلب املؤسس���ة العام���ة للرعاية 
الس���كنية التصريح بترخيص سكن 
عمال مؤقت مبنطقة الصليبية »مشروع 
جتمي���ع مقاولي 1 مش���اريع الدولة« 
لش���ركة كويت داينمك���س احملدودة 
للمقاوالت لتنفي���ذ العقد رقم »م ع ر 
س/ع/ 1113 - 2007 - 2009« النش���اء 
واجناز وصيانة عدد 279 بيتا واملباني 

املوافق���ة على تغيير اس���م منطقة ام 
قصر لتصبح البحيث، االقتراح املقدم 
من عائلة البسام بشأن تسمية بعض 
شوارع اجلهراء والشامية باسمني من 
عائلة البسام وهما: املرحوم محمد بن 
عبداهلل البسام واملرحوم عبداحملسن 
بن محمد بن عبداهلل البسام، تسمية 
شارع مبنطقة الفحيحيل باسم النوخذة 
عوض محمد اخلضير، بند ما يستجد 
من اعمال: االقت���راح املقدم من عضو 
مجلس االمة االس���بق مخلد العازمي، 
مناقشة اجلوانب الفنية والبيئية في 
عقود نظافة امل���دن املزمع طرحها في 
2010، مشروع حتسني البيئة والتنمية 
االجتماعية، كتاب الهيئة العامة للبيئة 
بشأن تس���مية محمية شمال جزيرة 
بوبيان باس���م محمية مبارك الكبير. 
االقتراح املقدم من العضو فرز املطيري 

بشأن انشاء نظام استعالم الكتروني 
للمقابر وآخر بشأن عمل جسر مشاة 
يربط بني النهضة واالندلس على الطريق 
الداخلي، االقتراح املقدم من العضو مانع 
العجمي بشأن نقل مضخة املياه الكائنة 
مبنطقة املنقف، االقتراح املشترك واملقدم 
من نائب رئيس املجلس البلدي العضو 
الشايع والعضو مهلهل اخلالد  شايع 
بشأن تسمية عدد من شوارع الكويت 
بأسماء رجال الكويت العظام وآخر بشأن 
الغاء الش���طر الثاني من املادة الثالثة 
واملادتني 13 و14 م���ن قراري املجلس 
البلدي رقمي م ب/ف2007/12/353/14 
بش���أن  ب/رو/2007/16/437  وم 
مشروع الئحة تسميات املدن والقرى 
والضواحي واملناطق والطرق والشوارع 
وامليادين، االقتراح املشترك املقدم من 
االعضاء محمد املفرج وشايع الشايع 

وم.عبدالكرمي سليم وم.جسار اجلسار 
وم.اشواق املضف وم.عبداهلل العنزي 
ومانع العجم���ي ومهلهل اخلالد وفرز 
املطيري بشأن تعديل الئحة البناء في 
الس���كن اخلاص، االقتراحات  مناطق 
املقدمة من رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي وعددها 2 االول بشأن اقتران 
كلمة الشيخ على كل اسماء حكام الكويت 
ووالة عهدها فمن اطلقت اسماؤهم على 
املدن والضواحي واملناطق واملدارس 
بكل مناطق الكويت وآخر بش���أن ان 
تكون مدة عقود النظافة مع الشركات 
ال تزيد على س���نتني، االقتراح املقدم 
من نائب الرئيس شايع الشايع بشأن 
ش���مول الكادر اخلاص املقرر لشاغلي 
الوظائف القانونية باالدارة القانونية 
للبلدية اقرانهم من شاغلي ذات الوظائف 

باملجلس البلدي.

م.عبداهلل العنزي

مانع العجمي

إزالة إعالن مخالفم.فهد الفهد

مهلهل اخلالدشايع الشايع
م.جنان بوشهري

زيد العازمي

الشايع والخالد إلطالق اسم هيا الحبيب 
ومحمد التنيب على شارعين

قدم العضوان شايع الشايع ومهلهل اخلالد اقتراحا جاء فيه: نظرا 
مل���ا للفاضلة هيا عبدالرحمن احلبيب والفاضل محمد احمد التنيب 
من اعمال خيرية كثيرة، لذلك نقترح تسمية شارع مبنطقة ضاحية 
عبداهلل السالم باسم هيا عبدالرحمن احلبيب، وتسمية شارع مبنطقة 

كيفان باسم محمد احمد التنيب.

تعتمد اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
املقبل توصيات بش���أن التعديالت التي اقرتها ورشة العمل 
بشأن الئحة الزراعة في مناطق السكن اخلاص النموذجي.

وكانت الهيئة العامة للزراعة قدمت خالل ورشة العمل مذكرة 
تؤكد فيها ضرورة االبقاء على املزروعات وعدم ازالتها.

»الفنية« تعتمد تعديالت الئحة الزراعة
في السكن الخاص

إزالة 194 إعالنًا مخالفًا في األحمدي
ص���رح مدي���ر ف���رع بلدية 
محافظ���ة االحمدي م.فهد الفهد 
باستمرار حملة ازالة االعالنات 
االس���تداللية التي توضع على 
الس���ريعة، حيث متت  الطرق 
ازال���ة االعالن���ات احلكومي���ة 
واالهلية والعسكرية واخلاصة 
بناء على الئحة االعالنات رقم 
2006/172 والتي تنص على ان 
االعالنات االستداللية تقتصر 
عل���ى االعالن���ات احلكومي���ة 
العام وما في  النفع  وجمعيات 
حكمه���ا واجلمعيات التعاونية 
واملنتجعات السياحية اخلارجية 
)خارج خط التنظيم( واملصارف 
التجارية واملستشفيات اخلاصة، 
على ان ترخص من قبل بلدية 
الكويت وفقا للش���روط العامة 
واخلاصة لها، وه���ي تقام في 
مداخ���ل املنطق���ة وعلى اجلزر 

ببالغ  احلزن وعميق الأ�سى

تتقدم

�شركة الزامل الدولية العقارية
باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

العم/ عبدالعزيز م�شلم علي الزامل
�سائلني اهلل تعاىل القدير ان يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان


