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اعداد: بداح العنزي

أكد عضو جلنة إزال���ة التعديات على امالك الدولة ظافر 
الصايغ حرص اللجنة على املعالم التاريخية في منطقة اجلهراء 
والتي تضم النخيل وآبارا تصل اعمارها إلى 100 عام. وقال 
إن اللجنة قامت بالكشف عن إحدى املزارع في اجلهراء حيث 
وجد استغالل لالراضي من قبل بعض املتجاوزين بتحويل 
تلك املزارع إلى س���كن عمال، مش���يرا إلى أنه مت االتفاق مع 

الهيئة العامة للزراعة إلخالء املوقع من املتجاوزين.

من جانب آخر أوضح الصايغ أن جلان اإلزاالت باحملافظات 
قامت امس بإزالة 44 تعديا في منطقة الروضة، و45 تعديا 
في منطقة الشرق، كما مت ازالة 75 تعديا في منطقة النعيم 
في اجلهراء، وإزالة 55 تعديا في منطقة اجلابرية في محافظة 
حول���ي، إضافة إلى 30 تعديا في املنطقة االس���تثمارية في 
الفرواني���ة و35 في صناعية اجلهراء، وكذلك 48 في منطقة 

الشويخ الصناعية.

الصايغ: حريصون على المعالم التاريخية واآلبار في الجهراء

م.احمد املنفوحي

مهلهل اخلالد شايع الشايع

م. عبداهلل العنزي

المنفوحي: أكثر من 20 ورقة في مؤتمر العمل البلدي
أكد نائب مدي���ر عام البلدية لقطاع التطوي���ر ورئيس اللجنة 
التنظيمية للمؤمتر اخلامس للعمل البلدي املشترك م.احمد املنفوحي 
ان االستعدادات جارية الستضافة املؤمتر الذي تستضيفه الكويت 

خالل الفترة من 18 وحتى 20 ابريل املقبل.
وق���ال في تصريح صحافي: تلقينا حتى اآلن أكثر من 20 ورقة 
عم���ل من داخل الكويت ومن دول مجلس التعاون اخلليجي وكلها 
تعرض جتارب متنوعة من مجاالت العمل البلدي التنفيذي للوقوف 
على مواطن القوة ومكامن اخللل فيه بهدف تعميم التجارب الناجحة 
والقض���اء على اخللل وتصحيح مس���ار العم���ل البلدي من خالل 
توصيات قابلة للتطبيق العملي وميكن ان حتقق نقلة نوعية في 

شتى مجاالته.
وتابع املنفوحي أن األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
تولي أهمية كبيرة بتطوير العمل البلدي كونه رافدا أساس���يا من 

روافد التنمية املستدامة في بالدنا.

 الهزيم: إزالة 1073 إعالنًا مخالفًا
وتحرير 34 مخالفة في الفروانية

أعلن مدي�����ر فرع بل��دي���ة الف�روانية م.اح�م���د ال�هزيم 
ع����ن تحقيق االجهزة الرقابية بف�����رع ال�بلدية لل�عديد م�ن 
االنج�ازات الملموسة على مستوى الرق�ابة الصحية وتراخيص 
الخدمات البلدي���ة وكل الم�جاالت المتعلقة بالنظ�افة العامة 
والرقابة الغذائية والمتابعة الهندس����ية خالل شهر نوف�مبر 

الم�ا�ضي.
وفي هذا السياق، قال الهزيم: لقد بلغ عدد المحالت التي تم 
التفتيش عليها من قبل المفتشين الصحيين بمراقبة االغذية 
واالسواق التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية 

950 محال، ما اسفر عن تحرير 98 مخالفة.
واضاف: كما بلغ عدد المذبوحات بالمس���لخ التابع لفرع 
بلدي���ة المحافظة من الخراف العربية واالس���ترالي والماعز 

واألبقار والجمال 29017 رأسا.
وقال: لقد قامت مراقبة المحالت واإلعالنات بإزالة 1073 إعالنا 
مخالفا وتحرير 34 مخالفة، الفتا الى أهمية التقيد باللوائح 
واألنظمة التي نصت عليها الئحة اإلعالنات، فيما قامت إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بتوجيه 510 إنذارات و415 
تعهدا ورفع 211 س���يارة مهملة معروضة للبيع وتحرير 70 
مخالفة إلى جانب قيام مراقبة إشغاالت الطرق بإنجاز وتجديد 

41 ترخيصا برسوم بلغ قدرها 6695 دينارا.
وعن إنج���ازات إدارة تراخيص البلدية أوضح ان مراقبة 
تراخيص الخدمات قامت بإنجاز 49 ترخيصا وتجديد 1049 
ترخيصا برس���وم بلغ قدرها 11225 دينارا فيما قامت مراقبة 
تراخيص االعالنات بإنجاز 95 ترخيصا وتجديد واصدار بدل 

فاقد 168 ترخيصا برسوم بلغ اجمالها 22205 دنانير.

 مخالفة 257 محاًل
في العاصمة الشهر الجاري

أعلن مدير فرع بلدية محافظة 
انه  العرادي  العاصمة م.محمد 
متت مخالفة 257 محال في مراقبة 
األغذية واالسواق لعدم التزامها 
بأنظمة ولوائح البلدية طبقا ملا 
جاء بإحصائية ش���هر ديسمبر 
2009، مؤكدا ان مفتش���ي ادارة 
التدقي���ق واملتابع���ة الصحية 
يقوم���ون بعمله���م املكلفني به 
ملتزم���ني بتطبي���ق اللوائ���ح 

والقوانني.
واوض���ح الع���رادي ان عدد 
احمل���الت الت���ي مت التفتي���ش 
عليها من قب���ل مراقبة االغذية 
واالس���واق بلغ 730 محال، كما 
بلغ ع���دد احملالت التي اعطيت 
اش���تراطات صحية 7 محالت 
في حني ان احملالت التي نفذت 
االش���تراطات الصحية بلغت 7 
محالت، وأكد على ان اجراءات 
الرقابة مستمرة حلض اصحاب 
احملالت عل���ى االلتزام بقوانني 

ولوائح البلدية.
واوض���ح ان اجمال���ي عدد 
االغن���ام املذبوح���ة »متعهدين 
وأهالي« بلغ 36324 ذبيحة ما 
بني استرالي وعربي وماعز وبقر 
فيما مت اتالف 38 ذبيحة، بينما 
بلغت ايرادات مسلخ العاصمة 

خالل الشهر 2419 دينارا.

أكد رئيس اللجنة الفنية م.عبداهلل العنزي 
ان���ه مت الطلب م���ن إدارة املخطط الهيكلي 
اس���تحداث مناطق إدارية جديدة في جميع 
احملافظات من اج���ل تخفيف الضغط على 

العاصمة.
وقال م.العنزي بعد نهاية اجتماع اللجنة 
ان تل���ك التوصية جاءت على خلفية طلب 
وزارة الداخلية زيادة نسبة البناء ملشروع 
مبنى اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر 
في منطقة الش���ويخ )ع( اإلدارية، حيث مت 
التعامل مع اجلدول وتكليف املكتب الفني 
لعمل تقرير مفصل ودراسة الكثافة السكنية 

في املنطقة.

وأضاف ان اللجنة وافقت بصفة مؤقتة 
على تخصيص موقع للي���داف بالفراغات 
البيئية الواقعة مبنطقة األخشاب في الدوحة 

مع األخذ باالعتبار اشتراطات البيئة.
وأش���ار الى ان اللجنة وافقت على طلب 
الهيئة العامة لش���ؤون الزراع���ة والثروة 
السمكية بإنش���اء معمل لأللبان بجزء من 
إحدى احليازات في منطقة الصليبية الزراعية 
وذلك لتش���جيع مثل تلك احلرف حليوية 
املشروع، واالستفادة من مواقع احليازات 

املمنوحة لألشخاص والشركات.
وأضاف ان اللجنة وافقت على طلب وزارة 
األشغال العامة الترخيص خلالطة مركزية 

مؤقتة مبنطقة الدوحة لتحسني أداء شارع 
جمال عبدالناصر وطريق اجلهراء الرئيسي. 
كما مت تأجيل الشروط والضوابط اخلاصة 
باإلضافات للقسائم التنظيمية، وذلك لعدم 
وجود رأي تنظيمي وتقدمي مقترح من املالية، 
خاصة ان هناك بعض احليازات تعتبر تعديا 

على اختصاصات املجلس.
وذكر ان اللجنة أجلت بحث طلب شركة 
ادارة املرافق العمومية تغيير نوع األنشطة 
املستغلة مبراكز اخلدمة في جميع املواقف 
السطحية، وذلك للكشف على الطبيعة ورفع 
تقري���ر عن جميع مرافق الش���ركة وتقييم 

ووضعها احلالي وما تقدمه من خدمات.

صفر: عدم تمديد عقود النظافة الحالية وطرحها في موعدها خطة متكاملة لنشر ثقافة االلتزام باللوائح ومعرفة العقوبات
ترأس وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر اجتماعني حول عقود النظافة واالعالنات حيث 
اكد على ضرورة عدم متديد عقود النظافة احلالية مع طرحها 

في موعدها احملدد.
وقال مدير ادارة الرقابة امليدانية في قطاع الرقابة والتفتيش 
احمد الشريدة ان الوزير صفر اكد على االلتزام مبوعد طرح 
العقود وعدم التمديد الي عقود حالية مع االلتزام باجلدول 
الزمن����ي لطرح هذه العقود بعد اخذ موافقة اجلهات املعنية 
كالفتوى والتش����ريع وديوان احملاس����بة وجلنة املناقصات 

املركزية.
واوضح الشريدة انه بالنس����بة لعقود النظافة احلالية 
فانها س����تنتهي في ش����هر نوفمبر 2010 على ان يبدأ العمل 
في العقود اجلديدة في الشهر نفسه مع ما تتضمنه العقود 
اجلدي����دة من تطوير وحتديث في ام����ور النظافة ومعداتها 

بحيث تكون عل����ى احدث النظم والطرز لتالفي س����لبيات 
وعيوب العقود املاضية.

وكشف ان جلنة النظافة برئاسة نائب املدير العام لشؤون 
اخلدمات محمد غزاي قدمت تقريرا مفصال عن آخر املستجدات 
والتطورات في طرح العقود اجلديدة والتكلفة التقديرية لها 

الخذ االعتمادات املالية خالل السنوات اخلمس املقبلة.
وتابع ان الوزير د.صفر ش����دد عل����ى قيام البلدية بعمل 
حمالت توعوية بصورة مستمرة ومنظمة للمواطنني واملقيمني 
من اج����ل االهتمام بالنظافة العامة، مش����يرا الى ان البلدية 
مقبلة على نظ����ام لفرز النفايات العضوية وغير العضوية 
من املصدر نفس����ه. واضاف ان الوزير صف����ر وعد بتذليل 
كل املعوق����ات التي تعوق طرح العقود اجلديدة في موعدها 
وخصوصا املرتبطة بجهات اخرى مثل وزارة املالية وجلنة 

املناقصات املركزية.

واوضح ان الوزير شدد على ضرورة توفير نظام رقابي 
محكم لتتبع آليات النظافة لتالفي عيوب الرقابة املالية والتي 
تعتمد على العنصر البش����ري فقط، داعيا الى االعتماد على 

الرقابة التكنولوجية والتقنية احلديثة.
وقال ان االجتماع اخلاص بعقود االعالنات مت خالله بحث 
عقود اس����تثمار اللوحات االعالنية في احملافظات وذلك من 
خالل خدمة العقود في خطة البلدية بنشر التوعية وتثقيف 

املواطنني واملقيمني بأهم اعمال واجنازات البلدية.
واضاف ان البلدية مقبلة على عمل خطة متكاملة لنشر 
ثقافة النظافة وااللتزام باالنظمة واللوائح وتعريفهم بالعقوبات 
واجلزاءات ضد املخالفني من اجل ان يساهموا في التخفيف 

من آثار هذه املخالفات.
واوضح ان احلضور اجتمعوا لشرح من ادارة العالقات 
العامة عن خطتها في هذا الش����أن، مشيرا الى اشادة الوزير 

باخلطة، متمنيا سرعة العمل بها فورا وواعدا بتقدمي كل الدعم 
القرارها بعد ان قدم مالحظاته عليها بحيث تكون متسلسلة 
وفقا جلدول زمني محدد ملدة عام مع مراعاة مواسم التخييم 
للتوعية باالماكن غير املسموح بالتخييم فيها. وقال ان عقود 
استثمار اللوحات االعالنية ستنتهي في سبتمبر 2010 حيث 
لم يتم البت في امكانية متديد العقود احلالية نظرا حلاجة 

املوضوع الى اخذ موافقات اجلهات القانونية االخرى.
واضاف انه مت بحث االقت����راح املقدم من ادارة العالقات 
العامة بطلب زيادة النس����بة املخصصة من عقود االعالنات 
لنشر اعالنات التوعية حيث انها بالعقود احلالية ال تتجاوز 
5% من مجموع االعالنات البالغ مساحتها 120×180، مشيرا 
الى ان االدارة رأت ان تزيد هذه النسبة في العقود اجلديدة 
لتغطية كل احلملة االعالنية املزمع تنفيذها في الس����نوات 

د.فاضل صفراملقبلة.

»فنّية البلدي« تطلب استحداث مناطق إدارية جديدة 
في جميع المحافظات لتخفيف الضغط عن العاصمة

أقرت تخصيص موقع لليداف بمنطقة الدوحة

الشايع والخالد يسأالن عن اختصاصات
لجنة تسميات الشوارع في البلدية

الوحيدة التي ميكنها وحسب 
ما أنيط لها من اختصاصات 
ان تزود املجلس مبا يحتاجه 
من معلوم����ات وأبحاث فيما 
يخص التسميات املقترحة التي 
قد تشمل اسماء اشخاص او 
شهداء او مدن او زعماء سواء 
بالداخل او باخلارج مما تكون 
معه جلنة التسميات املشكلة 
من قبل اجلهاز التنفيذي ال دور 

لها في حل ما سلف.
ول����ذا نتق����دم بالس����ؤال 
التالي: ما أسماء أعضاء جلنة 
التسميات املش����كلة من قبل 
اجلهاز التنفيذي ومسمياتهم 
الوظيفية واملهام املوكلة إليهم؟ 
العينية واملالية  املزاي����ا  وما 
املذكورة وما  اللجنة  ألعضاء 
مت حتصيل����ه حتت هذا البند 
ألعضائها منذ تاريخ تشكيلها 
بالقراري����ن الوزاري����ني آنفي 
بالتقارير  الذكر؟ وتزويدن����ا 
التي أجنزتها اللجنة املذكورة 
منذ تاريخ تشكيلها فيما أحيل 
إليها م����ن موضوعات خاصة 

بتسمية الشوارع.

قدم عضوا املجلس البلدي 
شايع الشايع ومهلهل اخلالد 
سؤاال بشأن مهام واختصاصات 
جلنة التسميات الشوارع في 

البلدية.
وقال شايع الشايع ومهلهل 
اخلالد في سؤالهما: تضمنت 
املادة 12 من القانون 5 لسنة 
2005 بشأن بلدية الكويت عدة 
اختصاصات للمجلس البلدي 
من ضمنها تسمية املدن والقرى 
والضواحي واملناطق والطرق 
والشوارع وامليادين وأناطت 
املادة 39 من الالئحة الداخلية 
الى جلان  البل����دي  للمجلس 
احملافظ����ات ذات االختصاص 
داخل حدود احملافظة ولها في 
سبيل ذلك االستعانة مبركز 
البحوث والدراسات الكويتية، 
كما نصت املادة 18 من الالئحة 
املذكورة على ان املجلس يحيل 
االقتراحات املقدمة الى اللجان 
املختصة لدراستها اال إذا رأى 
مناقش����تها باجللسة ويحيل 
جميع االقتراح����ات املتعلقة 
باألم����ور املوضوعي����ة ال����ى 

على االقتراحات املقدمة من قبل 
األعض����اء او املواطنني بش����أن 
الش����وارع وامليادين  تس����مية 
فهي ال حتتاج الى دراسة فنية 
م����ن اي م����ن اإلدارات املختلفة 
باجلهاز التنفيذي وال تدخل في 
اختصاصات اي م����ن اإلدارات 
القانون  ان  املذكورة، الس����يما 
حدد على وجه الدقة اجلهة التي 
ميكن للمجلس االستعانة بها في 
هذه احلالة وهي مركز البحوث 
والدراسات الكويتية وهي اجلهة 

التنفيذي لدراستها، ما  اجلهاز 
مفاده ان االقتراحات املوضوعية 
)وهي التي حتتاج الى دراس����ة 
فنية من قبل اجلهاز التنفيذي( 
فقط ه����ي التي يحيلها املجلس 
الى اجله����از، أما التي ال تتعلق 
بأمور موضوعي����ة وال حتتاج 
الى دراسة فنية من قبل اجلهاز 
فيحيلها املجلس مباش����رة الى 
جلانه املختصة إلصدار توصياتها 
للمجلس ومن ث����م إقرارها من 
قبله وهو األم����ر الذي ينطبق 


