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اعداد: بداح العنزي

يترأس وزير األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر مس���اء اليوم اجتماع اللجنة العليا 
للتخطيط بحضور مدير عام البلدية ورؤساء القطاعات.

وتضمن جدول األعمال املصادقة على محضر االجتماع 
السابق اضافة الى مناقشة التعديالت املقدمة على الئحة 

األسواق العامة.

نفت جلنة ازالة التعديدات على امالك الدولة 
واملظاهر املرخصة اليوم ازالتها ملصلى غير 

مرخص في منطقة العارضية.
وقال بيان صحافي للجنة ان فرق اللجنة 
تقوم بشكل دوري مبتابعة أعمال اإلزالة، حيث 
كشفت عن مصلى من الصفيح )الكيربي( غير 
مرخص وذلك في منطقة العارضية بالقرب من 

احد افرع جمعية العارضية التعاونية.
وذكر ان الفريق املختص باملصليات املخالفة 
قام في 16 اجلاري بإخطار اجلهة املعنية، وهو 
مجلس ادارة اجلمعية من خالل احد املراقبني 
عن هذا املصلى املخالف ووضع امللصق االصفر 
عليه ومنحهم مهلة اسبوع حسب االجراءات 

املتبعة لالزالة.

لجنة إزالة التعديات تنفي إزالتها لمصلى غير مرخص في العارضيةاللجنة العليا تبحث التعديالت على الئحة األسواق

بعد عقد ورشة عمل حول التعديالت المقترحة على الئحة البناء في السكن الخاص

العنزي: ال ارتداد للعقارات الواقعة على الشوارع الرئيسية والساحات
 وعدم السماح باالستغالل التجاري ... واالرتداد مترًا ونصف المتر  جهة الجار

اوصت اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل مناقشة التعديالت 
املقترحة على انظمة البناء في السكن اخلاص والنموذجي بتكليف 
املكتب الفني التابع للجنة التعاون مع اجلهاز التنفيذي في البلدية 
بدراسة جميع حاالت االرتدادات الفنية وااللتصاقات للخروج بالتعديالت 

املطلوبة على الئحة السكن اخلاص.
وقال رئيس اللجنة م.عبداهلل العنزي بعد نهاية الورشة بحضور 

رئيس اللجنة االمنية التابعة ملجلس الوزراء الفريق محمد البدر.
واشار الى ان اللجنة استمعت الى الفريق محمد البدر لبيان وجهة 

النظر بش����أن جتاوزات الس����كن اخلاص مدلال على ذلك باالحواش 
الس����اقطة والرميات والساللم اخلارجية حيث مت طرح ثالثة حلول 
اما ازالة جميع تلك املخالفات او الترخيص لها او حتصيل رس����وم 

مقابل اقامتها.
واضاف ان اللجنة االمنية سترفع مذكرة للمجلس البلدي باالقتراحات 
السابقة. وبني ان االعضاء استعرضوا الئحة السكن اخلاص للخروج 
بتوصيات تقضي على االستثناءات احلالية نظرا لوجود تباين في 
املناطق فيما يتعلق باالستثناءات بني بلديات احملافظات وتوحيدا ملثل 

تلك االجراءات والتأكد من عدم اخلروج على القانون والتحايل على 
االنظمة مت عقد تلك الورشة لتعديل لوائح السكن اخلاص، مشيرا الى 
ان ابرز التعديالت املقترحة النص على عدم استغالل السكن اخلاص 
لالمور التجارية كالس����ماح ملكاتب املهندسني واحملامني كذلك شمل 
التعديل مسافة االرتدادات بحيث ال يكون هناك ارتداد للقسائم ذات 
مساحة 400 متر مربع الواقعة على الشوارع الرئيسية ومع السماح 
بااللتصاق نصف الواجهة من جهة شارع الواجهة والساحات، كذلك 
االرتداد مترا ونص����ف املتر جهة اجلار اضافة الى بعض التعديالت 

على البيوت القدمية ذات املس����احة اقل من 400 متر حيث يس����مح 
بااللتصاق شريطة اال يتعدى نسبة البناء املسموح.

واكد على عدم وجود تعديالت على نس����بة البناء نظرا لكفايتها 
من الناحية الفنية.

وقال ان االعضاء انتقدوا اجراءات البلدية بشأن عدم التشدد من 
قب����ل البلدية في مجال الرقابة بعد ايصال التيار الكهربائي للمباني 
مما يس����اهم بوجود مثل تلك املخالفات ويسبب خلال في التركيبة 

السكانية.

 الفريق محمد البدر وم.منى بورسلي م.عبداهلل العنزي مترئسا االجتماع ويبدو مهلهل اخلالد وشايع الشايع ومحمد املفرج وأشواق املضف وجنان بوشهري وموسى الصراف

الزيوت غير الصاحلة

م.أحمد البغيلي

البغيلي يسأل عن تقييم موظفي بلدية الفروانية

إتالف 34 ألف ليتر زيوت وغلق محلين بالعاصمة

القوانين تنص على تقييم األداء نهاية كل سنة

قدم عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي 
س���ؤاال بش���أن عدم تقييم موظف���ي بلدية 
الفروانية. وقال البغيلي في س���ؤاله: منى 
إلى علمي أن مدير بلدية محافظة الفروانية 
طلب من مديري اإلدارات عدم تقييم بعض 
املوظفني، على أن يكون التقييم لهؤالء املوظفني 

عن طريقه املباشر. وحيث ان قوانني اخلدمة 
املدنية والق���رارات والتعاميم الصادرة عن 
مجلس اخلدمة تنص عل���ى أنه وفي نهاية 
كل س���نة يتم تقييم اداء املوظف وذلك عن 
طريق املدير املباشر له. األمر الذي يستدعينا 
للتقدم باالسئلة التالية: ما مدى صحة هذه 

الواقعة؟ في حالة صحة اخلبر ملاذا قام مدير 
بلدية محافظة الفروانية بهذا اإلجراء؟ وهل 
يجوز ملدير احملافظة تقييم املوظفني شخصيا 
دون وجود تقييم من املديرين املباش���رين 
للموظفني؟ وهل مت اتخ���اذ أي إجراءات او 

حتقيقات في هذه الواقعة؟

التفتيشية  أس���فرت احلملة 
التي نفذها فريق من قسم ازالة 
املخالفات عن اتالف كميات كبيرة 
من زيوت القلي والطبخ وزيت 
الزيتون بعدما وردت نتائج فحص 
العينات من املختبر بوزارة الصحة 
العامة بعدم صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي حيث مت اتالفها فورا والتي 
بل���غ اجماليه���ا 34130 لترا من 
الزيوت. وتأتي هذه احلملة في 
اطار احلمالت التفتيشية املتتابعة 
ادارة  التي تنظمها  واملس���تمرة 
العالقات العامة بالبلدية والتي 
تأتي ترجمة للتعليمات املباشرة 
من وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر، وفي سياق املتابعة احلثيثة 
ملدير عام البلدية م.احمد الصبيح 
لتطبيق االنظمة واللوائح على 
اجلميع دون استثناء في مختلف 
املجاالت واالنشطة املتصلة بجهاز 
البلدية، واتخاذ جميع االجراءات 

يحتوي اجلالون الواحد منها على 
الزيوت  عشرة ليترات من هذه 
بأحد املخازن مبنطقة الش���ويخ 
الصناعية، باالضافة الى ضبط 10 
عبوات من زيت الزيتون حتتوي 
العبوة الواحدة منها على 13 ليترا 
بأحد احملالت باملنطقة حيث مت 
اخذ العينات الالزمة منها وحجز 

الكميات بالكامل واتالفها.
وقال رئيس قسم االزاالت خالد 
دش���تي لقد مت حترير مخالفتني 
لبيع وت���داول مواد غذائية غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي،وتابع: 
لقد مت غلق محل���ني غلقا اداريا 
الش���ويخ الصناعية  مبنطق���ة 
بس���بب اس���تغاللهما ف���ي غير 
الغ���رض املرخ���ص لهما، حيث 
تبني ان ترخيص احمللني للمواد 
الغذائي���ة بينما اس���تغال لبيع 
البالس���تيكية واملنظفات  املواد 
مما اس���تدعى غلقهما وحترير 

مخالفتني.

القانونية بحق املتجاوزين حفاظا 
على سالمة املستهلكني.

وكان���ت احلمل���ة انطلق���ت 
بتوجيهات من مدي���ر عام فرع 

بلدية محافظة العاصمة م.محمد 
العرادي وترأسها رئيس قسم ازالة 
املخالفات خالد دشتي يرافقه نائبه 
عدنان مال محمد علي واملشرف 

محمود مختار واملفتشني مصطفى 
شيرازي وعبداهلل جابر، متكن 
خاللها الفريق من ضبطه 3400 
جالون من زيوت القلي والطبخ 

العنزي لفتح شارع خلف »الخيمة مول« باتجاه الواحة

الشايع إلطالق اسم عبدالعزيز الخالد على شارع بالقادسية

المضف تسأل عن  أسباب ضعف الرقابة على ورش األخشاب

طالب عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
بفتح شارع من خلف اخليمة مول ومركز الشباب 
باجتاه الواحة، مشيرا الى ان هذه املنطقة تتميز 
بكثافة سكانية كبيرة بس���بب اتساع مساحتها 
اجلغرافية، وامام ه���ذا الوضع البد من فتح هذا 
الشارع للتيس���ير على املواطنني والتخفيف من 

شدة الزحام.
وقال ان انش���اء الش���وارع اجلانبية مثل هذا 

الشارع املقترح لها اهمية كبيرة في ظل التزايد 
الس���كاني امللحوظ في الس���نوات االخيرة الذي 
تش���هده البالد، وخصوصا محافظة اجلهراء، لذا 
البد من تلبية احتياجات املواطن الضرورية ومنها 
توفير شوارع تيسر عليه حركة املرور، وتسهل 
حركة االنتقال ومن���ع االزدحامات واالختناقات 
املرورية، وتسهل حركة دخول السيارات من وإلى 

منطقة الواحة.

قدم نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
اقتراحا بتسمية احد شوارع القادسية باسم املرحوم 
عبدالعزيز اخلالد. وقال الشايع في اقتراحه : انه 
يجب تكرمي رجاالت الكويت االوائل وربط اجيالنا 
مباضيها املشرف ورجال وطننا الغالي الذين قدموا 
لوطنهم كل التضحيات والبذل والعطاء للنهوض 
به وبناء مس���تقبله املشرق، وان من أكثر هؤالء 
الرجال اخالصا لوطنه���م هو املرحوم باذن اهلل 

تعالى عبدالعزيز علي فهد اخلالد، يعتبر الفقيد من 
الشخصيات الوطنية التي تعتز الدولة بها كثيرا، 
منذ عام االستقالل والى يومنا هذا، واقل تقدير ان 
حتتفظ الدولة واالجيال املقبلة بذكراه حتى تكون 
منوذجا تنور لالجيال طريقها، لذا اقترح اطالق 
اسم الراحل عبدالعزيز علي فهد اخلالد على احد 
الشوارع في منطقة دائرته القادسية وذلك تقديرا 

لدوره واسهامه الكبير على الصعيد الوطني.

البلدي  قدمت عضو املجلس 
م.أش����واق املضف سؤاال يتعلق 
ببيان اسباب ضعف الرقابة على 
ورش األخشاب وتكدس السيارات 

املهملة.
وقالت م.املضف في سؤالها: 
عندما يرى اي شخص املخلفات 
التي تنتج عن ورش االخشاب في 
املناطق الصناعية ومدى خطورتها 
باعتبارها قابلة لالشتعال، فضال 
عن تكدس العديد من السيارات 
املهملة أمام الكراجات والساحات 

العامة وعندما تترك لفترات طويلة 
فإنها تصبح مقرا للمخلفات وال 
يخفى على احد مدى خطورة ذلك 
م����ن الناحيتني البيئية واالمنية 
التي نس����مع  وكذل����ك احلرائق 
عنها نتيجة االستغالل اخلاطئ 
للس����راديب في مناطق الس����كن 
االستثماري واخلاص واطلب من 
اجلهاز التنفيذي اإلفادة عن التالي: 
هل هناك رقابة على محالت ورش 
االخشاب في املناطق الصناعية؟ 
وهل هناك استعدادات امنية في 

حال حدوث حوادث؟ ومن املسؤول 
عن السيارات املهملة التي متتلئ 
بها الشوارع الداخلية والساحات 
العامة في املناطق الصناعية؟ وما 
هو دور البلدية في الرقابة على 
استعماالت السراديب في مناطق 
السكن االس����تثماري واخلاص؟ 
واي����ن دور البلدي����ة املتمثل في 
متابعة إش����غاالت الطرق وإدارة 
الطرق وإدارة النظافة؟ وهل مت 
تسجيل اية مخالفات او حترير 

محاضر في مثل هذه احلاالت؟

)محمد ماهر(


