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اعداد: بداح العنزي

اشتملت حملة بلدية محافظة اجلهراء على: 
فيحان العتيبي – مراقب النظافة العامة واشغاالت 
الطرق، خالد الرشيدي – مشرف مركز العبدلي، 
علي فواز املطيري – مساعد مشرف مركز العبدلي. 
ومن ادارة العالقات العامة بالبلدية: متوز املنادي، 

انور حميد.
ومن االدارة العامة للدوريات مبحافظة اجلهراء 

: النقيب صهيب ناصر العساكر – مساعد رئيس 
قسم الدوريات، مالزم اول فيصل القحص، وكيل 
ضابط بدر العرف، وكيل ضابط فواز الشمري، 
وكيل عريف محم���د عيد العنزي، وكيل عريف 
محمد حمود الظفيري، رقيب فهد مفرح العنزي، 
والعديد من افراد املرور والدوريات. ومن تلفزيون 

الكويت: جنيب القحطاني، وائل العنزي.

المشاركون في حملة بلدية محافظة الجهراء

خالل حملة شاملة للبلدية مع أجهزة »الداخلية«

بلدية الجهراء: رفع 19 بقالة متنقلة
وتحرير 15 مخالفة على طريق المطالع

.. وتكريم مجتازي دورة »تنمية مهارات مفتشي النظافة«
كرم مدير ادارة التطوير االداري 
والتدري����ب ببلدية الكويت خلف 
النظافة  املطيري 22 من مفتشي 
خالل دورة تنمية مهارات مفتشي 
النظافة التي اس����تمرت اسبوعا 
واحدا وبحثت مختلف اجلوانب 
القانونية ملخالفات النظافة العامة 
بحضور مدير ادارة انظمة اخلدمات 
البلدية محم����د العامري ومراقب 
الصحاف����ة واملطبوع����ات بادارة 
العالقات العام����ة بالبلدية اميان 
فاضل سيد ابراهيم ومساعده محمد 
احملميد. وقال املطيري ان الدورة 
طرحت العديد من االعمال واملهام 
اخلاصة بتأهيل مفتشي النظافة 
بهدف االرتقاء باداء عملهم ووفق 
م����ا تقتضيه اللوائ����ح واالنظمة 
خاصة في مج����االت النظافة في 
الرئيس����ية والساحات  الشوارع 
العامة ومختلف الطرقات والتأكد 
من تنفي����ذ بنود اعم����ال املقاول 
النظافة  اليومي����ة حفاظا عل����ى 

العامة، مشيرا الى ان هذه الدورات 
التدريبية تعتبر دورات تنشيطية 
وستتم اقامة دورات مستقبلية في 
مجاالت االعالنات والتفتيش على 
الصالونات الكساب املشاركني بها 

ومدهم باخلبرات مبا يحقق تطوير 
العمل في مختلف مجاالت البلدية 
وصوال الى املراكز املرموقة. جتدر 
االشارة الى ان الدورة حاضر فيها 
مستشار االدارة القانونية احملامي 

نواف العدواني ومدير ادارة انظمة 
العامري  البلدية محمد  اخلدمات 
وفي ختامها مت توزيع الشهادات 
على املش����اركني تكرميا لهم على 
جهودهم، وحثه����م املطيري في 

كلمة القاها على املش����اركني على 
استغالل ما حصلوه خالل الدورة 
لتنمية مهاراتهم واملس����اهمة في 
تطبيق اللوائح واالنظمة املتعلقة 

بالنظافة العامة.

شنت بلدية محافظة اجلهراء بالتعاون مع 
اإلدارة العامة للدوريات باحملافظة بالتنسيق 
م���ع إدارة العالقات العام���ة بالبلدية حملة 
ش���املة لرفع السيارات املتنقلة لبيع املواد 
الغذائية غير املرخصة الواقعة على طريق 
املطالع ملا تسببه هذه السيارات املتنقلة من 
حوادث وعرقلة للحرك���ة املرورية لقائدي 
املركبات نظرا لقربها من الطريق العام فضال 
عن كونها غير مرخصة من اجلهات املعنية 

في البلدية.
وتأتي حملة البلدية التي انطلقت بالتعاون 
مع أجهزة وزارة الداخلية بعد االجتماع التنسيقي 
الذي جمع املسؤولني في بلدية محافظة اجلهراء 
ومسؤولي املرور باحملافظة، وبعد التوجيهات 
السديدة التي أطلقها مدير فرع بلدية محافظة 
اجله����راء عبداهلل العلي ومدي����ر مديرية أمن 
محافظ����ة اجلهراء العميد محمد طنا العنزي، 
وعلى اثر ذلك مت تش����كيل فريق عمل ترأسه 
من جانب البلدية مراقب النظافة وإش����غاالت 
الطريق فيحان املطيري، فيما ترأسه من جانب 
اإلدارة العامة للدوريات مساعد رئيس قسم 
النقيب صهيب ناصر  الدوريات باحملافظ����ة 
العساكر مدعمة بقافلة من آليات البلدية ضمت 
3 تريالت و3 ونشات و2 هاف لوري وكرين 
وبوم و10 عمال نظافة الى جانب 11 دورية التي 
ساندت احلملة بشكل فعال وتنظيمها املميز 
من قبل رجال املرور الذين رافقوا احلملة التي 
بدأت في متام الساعة ال� 3.30 عصرا واستمرت 
ملدة 4 ساعات، حيث أسفرت عن رفع 19 بقالة 
متنقلة ونقلها الى موقع حجز السيارات في 

أمغرة وحترير 15 مخالفة.
وفي هذا السياق قال مراقب النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق فيحان املطيري في تصريح 
صحافي ان هذه احلملة تعتبر املرحلة األولى 
التي اس����تهدفت إزالة جميع البقاالت املتنقلة 
املخالفة على طريق املطالع، مش����يرا الى ان 
املرحلة الثانية للحملة ستشمل مناطق عديدة 
منها طريق الس����املي وكبد، مؤكدا ان الهدف 
من هذه احلمالت هو رفع املعاناة عن قائدي 
املركبات ومستخدمي الطريق ملا تسببه هذه 
البقاالت من أخطار جسيمة ينتج عنها العديد 
من احلوادث التي ال حتمد عقباها، معربا عن 
أمله بتكاتف اجلهود للقضاء على هذه الظاهرة 
التي باتت سببا في إزهاق أرواح األبرياء وكونها 

ال حتمل أي تراخيص من البلدية.
وأشاد املطيري برجال الدوريات الذين قاموا 
بوضع آلية للسيطرة على جميع املخالفني في 
وقت واحد، حيث متكن فريق البلدية من رفع 

أكبر عدد من هذه البقاالت املخالفة.
من جهة اخرى، قال مس����اعد رئيس قسم 
الدوريات في محافظة اجلهراء النقيب صهيب 
ناصر العساكر: لقد مت االتفاق على وضع آلية 
عمل بني البلدية واإلدارة العامة للدوريات قبل 
انطالق احلملة ملتابعة وضعية هذه البقاالت غير 
املرخصة وللقضاء على جميع املظاهر السلبية 
التي تشكله تداعيات هذه البقاالت ومالحقة 
السائبة والباعة املتجولني املخالفني  العمالة 
للقانون، مشيرا الى ان رفع هذه البقاالت من 
ش����أنه ان يعيد النظام الى احلركة املرورية، 
وهي بال شك خطوة نحو األمام لتفعيل الدور 

املنوط بالدوريات املرورية مبختلف املناطق 
التي تتبع احملافظة.

وأضاف: لقد قام رجال الدوريات بوضع خطة 
استهدفت ضبط جميع املتجاوزين، حيث مت 
تقسيمهم الى 3 فرق على طول طريق املطالع 
للسيطرة على جميع املخالفني لهذه املنطقة، 
وذلك بسحب هوياتهم للحيلولة دون هروبهم، ما 
سهل عملية رفع البقاالت من قبل رجال البلدية 
بكل سهولة ويسر، فيما ذهب الفريق اآلخر من 
رج����ال الدوريات الى تنظيم احلركة املرورية 
عند عملية رفع البقاالت للحيلولة دون وقوع 
حوادث ملستخدمي الطريق، داعيا اجلميع الى 
االلت����زام بالنظم واللوائح التي أقرتها أجهزة 

وزارة الداخلية لتحقيق املصلحة العامة.
وأعرب املالزم اول فيصل القحص عن أمله 
في ان يتفاعل اجلميع مع احلمالت التي تشنها 
اجهزة الداخلية والبلدية التي تأتي في سياق 
التعليمات املستمرة من اإلدارة العليا بهدف 
حتقيق استتباب النظام وفرض هيبة القانون 

على اجلميع.
وقال: ان ظاهرة البقاالت املتنقلة املخالفة 
تعتبر احد املظاهر الس����لبية، حيث مت ضبط 
العديد من املخالف����ني وحتويلهم الى اجلهات 
املعنية التخاذ اإلج����راءات القانونية بحقهم، 
مشيرا الى ان هذه احلمالت سيتم تصعيدها على 
مختلف مواقع هذه البقاالت املتنقلة ملا تسببه 
من املخاطر فضال عن إيوائها للمخالفني، داعيا 
اجلمي����ع الى االلتزام مبا نصت عليه اللوائح 
واألنظم����ة واتباع إرش����ادات وزارة الداخلية 

لتحقيق املصلحة العامة للجميع.

رفع سيارة متنقلة مخالفة

يشمل موقعاً للحكومة مول ومكتب بريد وأفرعاً للبنوك ومطاعم ومحوالت

»البلدية« تعتمد مليون متر مربع موقعًا لالستعماالت الحكومية بالشدادية
البلدي���ة تخصيص  أق���رت 
منطقة لالستعماالت احلكومية 
في الشدادية غرب طريق الدائري 
السابع مبساحة مليون متر مربع 

تقريبا
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في كتابه: نود االحاطة 
بأننا نتلق���ى الكثير من طلبات 
ال���وزارات والهيئات احلكومية 
بتخصيص مواقع مبناطق داخل 
الكتلة الس���كنية أو قريبة منها 
اكتمال  أن���ه بعد  الى  باالضافة 
املنطقة السكنية بجنوب السرة 
ومنطقة االستعماالت احلكومية 

بجنوب الس���رة والتي تتضمن 
الكثير م���ن املبان���ي للوزارات 
والهيئ���ات احلكومي���ة ومجمع 
التنس ومجم���ع 360 التجاري 
وكذلك مستش���فى الشيخ جابر 
املزمع انشاؤه باملنطقة  االحمد 
والذي يعد من أكبر مستشفيات 
الدولة، حيث تبلغ مساحته 225 
ألف متر مربع وتصل س���عته 
السريرية الى 1200 سرير ومواقف 
سيارات خاصة باملستشفى تصل 
ال���ى 4500 س���يارة األمر الذي 
سوف يؤدي إلى كثافة مرورية 
عالية وازدحام���ات واختناقات 

املرافق  مرورية وضغط عل���ى 
واخلدمات.

وبناء على م���ا تقدم ونظرا 
للكثافة املرورية احلالية كذلك 
املتوقعة مس���تقبال فاننا نرى 
تخصيص منطقة لالستعماالت 
املناطق  احلكومية بعي���دة عن 
السكنية وذلك لتخصيص املواقع 
احلكومية اجلديدة ونقل ما ميكن 
نقله من املواقع املقررة مبنطقة 
االستعماالت احلكومية بجنوب 

السرة.
على أن يكون املوقع املقترح 

وفق التالي:

كمنطق���ة  يخص���ص  أن   �
استعماالت حكومية ويقع ضمن 
الش���دادية غرب طريق  منطقة 
الدائري السابع مبنطقة حتريج 
املتنازل  املواقع  وهو من ضمن 

عنها من وزارة النفط.
� مساحة املوقع املقترح مليون 

متر مربع تقريبا.
� مت األخذ في االعتبار ان يتم 
ربط هذا املوقع مع امتداد طريق 
)5-6( املزم���ع تنفيذه والواقع 
جنوب منطق���ة عبداهلل املبارك 
امللك فيصل  املمتد من طري���ق 
شرقا حتى يعبر طريق الدائري 

السابع غربا.
� مت عمل طرق رئيسية بعرض 
60م حتيط املنطقة بكاملها من 

جميع اجلهات.
� مت عمل تصميم مبدئي روعي 

فيه اآلتي:
� توفير العدي���د من مواقف 
السيارات متعددة الطوابق يتم 
الوصول لها من الطرق اخلارجية 
وتتصل مباش���رة هذه املواقف 
مبواقع الوزارات بجسور للمشاة 
ف���ي االدوار املختلفة، بحيث ال 
تك���ون هناك أي حرك���ة مرور 
داخلية باملنطقة وبالتالي باإلمكان 

أن تستوعب هذه املنطقة املقترحة 
عدد 20 موقعا مبدئيا للوزارات 
والهيئات املختلفة وبيانها كالتالي 
)12 موقعا مبساحة 25000م2 لكل 
موقع، 8 مواقع مبساحة 15200م 
2 ل���كل موقع( م���ع تخصيص 
املنطقة الداخلية لتكون منطقة 
خدمات وفق االستعماالت التالية: 
موقع للحكومة مول، مكتب بريد، 
مسجد، خدمات طباعة شركات 
تأم���ني، أفرع للبن���وك، مطاعم 
وكافتيري���ات، مواقع محوالت 

رئيسية وفرعية.

الرأي التنظيمي:
نرى من الناحية التنظيمية أنه 
ال مانع من املوافقة على تخصيص 
منطقة لالستعماالت احلكومية 
مبنطقة الش���دادية غرب طريق 
السابع وذلك مبساحة  الدائري 
مليون متر مربع تقريبا شريطة 

ما يلي:
1 � التنسيق مع الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية بشأن 
موق���ع التحريج املقترح ضمنه 
منطقة االستعماالت احلكومية.

2 � التنس���يق م���ع وزارات 
اخلدمات املعنية.

جانب من املوظفني املكرمني

م.أحمد الصبيح

م.جنان بوشهري

بوشهري سألت عن الجهة المشرفة
على نفق مشاة الجابرية

قدمت عضو املجلس البلدي 
م.جنان بوشهري سؤاال حول 
اجلهة املشرفة على نفق مشاة 

في اجلابرية.
وقالت م.بوشهري في سؤالها: 
طالعتنا احدى الصحف بخبر 
يقول »نفق مشاة في اجلابرية 
م���ن يعرفه« جاء فيه ان النفق 
املذكور ال يعرفه الكثيرون من 
اهالي املنطقة وبعيد كل البعد عن 
الصيانة والعناية من قبل اجلهات 
املختص���ة، وان جدرانه ملئت 
بالرس���ومات الغريبة والشاذة 
وبالعبارات غير االخالقية، وانه 

من كثرة ما وصل اليه حال النفق من ترد واهمال 
كتب على جدرانه عب���ارات احتجاجية على هذا 
الوضع حتمل روح االس���تغاثة للمسؤولني )اين 
البلدية( ملعاجلة ما آل اليه حال النفق، ومن هذا 
املنطلق وحيث ان االنفاق احد االختيارات واحللول 
التي تلجأ اليها الدول للتقليل من االزمات املرورية 

مبناطق معينة وايضا لتفادي 
وقوع حوادث في االرواح في حال 
ان النف���ق يفصل بني منطقتني 
تقطعهما طرق س���ريعة ملرور 
الشاحنات، غير انه من الواضح 
ان هذه الثقافة ليست موجودة 
بالقدر الكافي لدى املس���ؤولني 

واملواطنني على حد سواء.
وطلبت م.بوشهري تزويدها 
مبا يلي: الغرض من هذا النفق 
وجهة االش���راف علي���ه وآلية 
البلدية في متابعته وصيانته 
وع���دم العبث به من قبل املارة 
البلدية  واملواطنني، وموق���ف 
من الرس���ومات والكتابات املتشحة بها جدرانه 
ومنها رسومات الشباح وعبارات غير اخالقية، 
ومل���اذا لم تروج البلدية لثقاف���ة االنفاق واهمية 
استخدامها من قبل املواطنني عبر ادارة العالقات 
العامة ونس���بة االعالنات املخصصة لها لنش���ر 

خدماتها للجمهور؟


