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اعداد: بداح العنزي

تنظم اللجنة الفنية خالل اجتماعها اليوم برئاسة 
م.عبداهلل العنزي ورشة عمل حول التعديالت املقترحة 

على الئحة البناء في السكن اخلاص.
ويقدم االعضاء تصوراتهم بش���أن النية املقترحة 
لزيادة نسبة البناء في السكن اخلاص والتي تساهم 

في  القضاء على االنتشارات.

ورشة عمل حول تعديالت
 الئحة البناء بالسكن الخاص

بوشهري تستفسر عن إقامة 
شاليه مخالف في الدوحة

أكد ضرورة تقييم الموظفين بكل عدالة

صفر: ربط نظام البصمة ببرنامج الرواتب

لجنة الفروانية تناقش استحداث 
جسر لربط غرناطة بالنهضة

إزالة محل إلصالح السيارات  في صباح السالم

واصل اعضاء فريق محافظة مبارك الكبير إلزالة 
التعديات على أمالك الدولة واملظاهر غير املرخصة 
متابعة أعمال االزالة ووقف كل أشكال املخالفات في 
احملافظة، إذ قام الفريق بإزالة محل ضخم إلصالح 
السيارات »بنشرجي« في جمعية صباح السالم بعد 

إنذاره مرات عدة دون جدوى.
وق����ال رئيس فريق اإلزالة باحملافظة مش����عل 
أبا الصافي إن املنش����أة املخالف����ة واملتعدية على 
أمالك الدول����ة متثلت في إقامة محل بنش����ر على 
أرض مساحتها قاربت 950 مترا مربعا في جمعية 
استهالكية مبنطقة سكنية مكتظة، بينما املساحة 
املرخصة للمحل لم تزد على 120 مترا مربعا فقط، 
مبينا ان صاحب احملل قام باستغالل مواقف كانت 

مخصصة للس����يارات وبإغالق فتحات مؤدية إلى 
هذه املواقف من أجل توس����عة محل غير مرخص 
واالستفادة املادية على حساب أمالك الدولة وعلى 
حساب أمن وسالمة املواطنني. وأوضح أبا الصافي 
ان احملل أعيد إلى حالته األولى »املرخصة« مبساحة 
120 مترا مربعا، بعد ان كان يتكون من مخازن ضخمة 
لإلطارات وقطع غيار الس����يارات و8 حفر الصالح 
السيارات مبنطقة الشويخ مثال وليس في منطقة 
سكنية كمنطقة صباح السالم، مشيرا إلى أن الفريق 
اتخذ قرار اإلزالة بعد أن اس����تنفد جميع الوسائل 
املتاحة من إنذارات من أجل احلفاظ على ممتلكات 
صاحب احملل املخالف، ولكي يقوم بإزالة املخالفات 

بنفسه حتى ال يتحمل تكاليف اإلزالة.

لجنة التسميات تبحث إطالق
 عدد من األسماء على الشوارع

تعقد جلنة التسميات اجتماعا لها األربعاء برئاسة شايع الشايع 
وسيطلع األعضاء على عدد من التسميات احملالة من اجلهاز التنفيذي 

مرفق فيها السيرة الذاتية لكل اسم متهيدا إلطالقه على الشوارع.

تبحث جلنة محافظة الفروانية 
خالل اجتماعها األربعاء برئاس����ة 
العضو احمد البغيلي اس����تحداث 
جسر مشاة لربط منطقتي غرناطة 
والنهضة.ويتضمن جدول األعمال 
التالي: ترحيل موقع محطة تعبئة 
الوقود »تعبئ����ة قائمة« مبنطقة 
العارضي����ة عل����ى طريق ش����رق 
العارضية )بجوار س����تاد جابر(، 
طلب وزارة األشغال العامة التصريح 
بترخيص خالطة مركزية مؤقتة 
للشركة الكويتية األولى للتجارة 

العامة واملقاوالت لتنفيذ العقد رقم )ه� م خ( مشروع سكن العمالة الوافدة 
مبنطقة الشدادية، تخصيص مساحة لعمل سور مسجد محرم راكان مشوط 
الواقع مبنطقة صباح الناصر احملصور بني القطع )4 و5 و6 و7(، الطلب 
بشأن نقل موقع سكن املؤذن اخلاص مبسجد القفيدي مبنطقة الفردوس 
� قطعة 5 � ش1 � جادة 5 � منزل 17، الطلب بشأن حتويل املصلى املؤقت 

مبنطقة اشبيلية قطعة 4 الى مصلى دائم مبساحة 150 مترا مربعا.

انتهى االجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى التأكيد على أهمية ربط نظام 
البصمة في البلدية ببرنامج الرواتب من اجل تطبيقها فعليا وعدم تهاون 
املوظفني في البصمة. وقال مدير مكتب الوزير امين السرحان ان الوزير 
اشار الى ان املوظفني الذين مت اعفاؤهم من نظام البصمة سيستمرون 
في نظام التوقيع اليومي للحضور واالنصراف.وأشار الى ان الوزير دعا 
القياديني إلى ضرورة تقييم املوظفني الس����نوي بكل عدالة لتتم ترقية 
املوظفني املستحقني الذين يحرصون على االلتزام بأداء مهامهم واحلضور 

اليومي. وقال إنه مت التأكيد على املسؤولني بضرورة االستعجال لالنتهاء 
من تطبيق مشروع ارشيف البلدية االلكتروني، مشيرا الى انه مت التأكيد 
على سرعة االنتهاء ايضا من عملية الربط اآللي بني البلدية ووزارة الصحة، 
واإلدارة العامة للجمارك بخصوص إصدار الشهادات الصحية للعمالة.
واض����اف انه مت التنويه الى أهمي����ة وضع املقترحات اخلاصة بتطوير 
موقع البلدية في الشويخ الصناعية الستغالله االستغالل األمثل معربا 
عن شكره وتقديره للجهود املبذولة من قبل املوظفني العاملني في مراكز 

بلدية العاصمة وخصوصا في سوق السمك باملباركية.

الجسار يسأل عن كيفية معالجة
 المخّلفات الصناعية والمشعة

طلب الرد خالل المدة المحددة

قدم عضو المجلس البلدي جسار الجسار سؤاال بشأن كيفية معالجة 
المخلف����ات الصناعية، وقال الجس����ار في س����ؤاله: يرجى توجيه هذه 
االسئلة الى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت والرد عليها خالل المدة 
المحددة، من المع����روف ان المخلفات وخاصة الصناعية تحتوي على 
مركبات وبعض المواد السامة من المفروض ان تبعد مناطق التشوين 
والتخلص من المخلفات عن المناطق السكنية بما ال يقل عن 1كم، كيف 
تت����م معالجة المخلفات الصناعية )مخلفات مصانع الحليب � مخلفات 
مصانع السجاد � مخلفات زيوت وشحوم كراجات السيارات(؟ وهل توجد 
مخلفات مشعة؟ وكيف يتم التعامل معها؟ وهل يوجد لدينا قرار يمنع 
اعادة استخدام مواد الزجاج والعلب الفارغة الموجودة بين المخلفات؟ 
ولماذا ال يوجد مصنع لتحويل المخلفات كسماد؟  وما الطرق المتبعة 
لديك����م للتخلص من المخلفات بأنواعها؟ وهل يوجد اي تنس����يق بين 
البلدية واالشغال واالسكان لتحديد منطقة تشوين والتخلص من هذه 

المخلفات بعيدا عن المناطق السكنية؟

قدمت عضو املجلس البلدي 
م.جنان بوشهري سؤاال بشأن 
مخالفة في شاليهات الدوحة، 
وقالت بوش���هري في سؤالها: 
نش���رت اح���دى الصحف عن 
استغالل متنفذ لڤيال مخالفة 
على ارض ش���اليهات الدوحة 
مخالفا الشتراطات رخص بناء 
الشاليهات التي تقضي بتشييدها 
مب���واد خفيف���ة باس���تخدام 
خراس���انات وحجارة ووصل 
ارتف���اع الش���اليه الى طابقني 
ومت فتح عدد من الشبابيك في 
الدور االرضي املقابل للشاليه 
ل���ه كم���ا مت متزيق  املالصق 
االن���ذارات املوجه���ة اليه من 
البلدية الزالة املخالفات املشار 
اليها، واالمر الذي حدا بنا الى 

التقدم بالسؤال التالي لالفادة 
عما يلي: م���دى صحة اخلبر 
املذكور من عدم���ه؟ في حالة 
صحته يرجى افادتنا عن اآلتي: 

الشاليه املذكور  اسم مستغل 
وظروف ومالبسات التعاقد معه 
ومدى التزامه باشتراطات البناء 
املعمول بها في الش���اليهات؟، 
الواج���ب توقيعها  اجلزاءات 
في حال مخالفة احد مستغلي 
البناء  الشاليهات الشتراطات 
فيها ومدى تطبيق البلدية اياها 
املذكور  الشاليه  على مستغل 
من عدمه؟ اسباب ودواعي غض 
الطرف من جانب فريق الطوارئ 
التابع للبلدية والذي يعمل مع 
جلنة ازالة التعديات على امالك 
الدولة واملظاهر غير املرخصة 
عن االيعاز للجنة املذكورة بازالة 
الشاليه في  مخالفات مستغل 
بنائ���ه ڤيال م���ن طابقني دون 

ترخيص من البلدية؟

م.جنان بوشهري

د.فاضل صفر

جرافة البلدية تزيل احملل املخالف

أحمد البغيلي

جسار اجلسار


