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يعقد نائ���ب رئيس املجلس البلدي ش���ايع 
الش���ايع صباح اليوم مؤمترا صحافيا للحديث 
عن املقترح���ات اخلاصة بتعديل قانون البلدية 
إضافة الى آخر املشاريع املطروحة في املجلس 

البلدي.

مؤتمر صحافي للحديث
عن تعديالت قانون البلدية

فرز املطيري

فرز يقترح معالجة دوار الضجيجبلدية العاصمة: رفع 24 سيارة مهملة وتحرير 32 محضر مخالفة
وتوسعته وتيسير حركة السير

قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري اقتراحا 
مبعاجل���ة دوار الضجيج ج���اء فيه: نظرا لكثرة 
احلوادث في الضجيج، خاصة بجانب الدوار القادم 
من الدائري الس���ادس، مما ي���ؤدي الى االزدحام 
الشديد بجانب منطقة طلحة، وللتيسير االمور 
والتسهيل على الشعب الكويتي ولتجنب احلوادث 

واالزدحام الش���ديد، لذا اقترح انشاء فرعني على 
الدوار املقاب���ل لطلحة بطريق املطار وذلك لفتح 
املسافة على الدوار وتصليح دوار الضجيج مما 
يؤدي الى توسعته وتيسير حركة السير وفتح 
الطريق على الداخل لطلحة واخلارج من الضجيج 

مباشرة.

لجنة التعديات تكثف المتابعة وتزيد ساعات العمل إلى المساء
قررت جلن���ة إزالة التعديات على أم���اك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة زيادة املتابعة داخل املناطق الس���كنية وزيادة س���اعات 
العمل، للحد م���ن تكرار التعديات في املناطق التي مت متش���يطها 

وإزالة تعدياتها.
وذك���رت اللجنة في تصريح صحافي ان فرق اإلزالة تدارس���ت 
أمناط التعديات على أماك الدولة وأس���بابها وخلفياتها، وارتأت 
ضرورة التركيز على س���اعات ما بعد الظهر، بعد ان كثرت خالها 
س���لوكيات التعدي ظنا من املخالف���ني ان فرق اإلزالة ال تعمل بعد 

ساعات الدوام الرسمية للدولة.
وبين���ت اللجنة ان فرق اإلزالة التابع���ة لها قامت بإزالة جميع 

التعديات املتمثلة بالدواوين والغرف اخلارجية واألسيجة املعيقة 
للرؤي���ة أو املانعة للمرور من جمي���ع مناطق الكويت، إال أن هناك 
مناطق معينة ال يك���ف قاطنوها عن التل���ذذ بالتعدي على أماك 
الدولة مرات ومرات، ومنها على سبيل املثال ال احلصر منطقة شرق 
األحم���دي التي عادت اليها فرق اإلزالة بعد فترة قصيرة من الزمن 
لتجد العجب العجاب ولتفاجأ بكم هائل من التعديات اجلديدة رغم 

إزالة جميع التعديات السابقة.
واوضحت اللجنة ان غالبية بيوت شرق األحمدي حتظى بارتدادات 
كبيرة وواسعة متتد الى أكثر من 15 مترا طوليا، ورغم ذلك يبدو ان 

لسان حال البعض من سكان هذه البيوت يردد »هل من مزيد؟«.

تكليف صفر عرض طلب تخصيص موقع مقترح لمحطة توليد الكهرباء وتقطير المياه على البلدي
كّلف مجلس ال����وزراء وزير الدولة 
لشؤون البلدية ووزير األشغال العامة 
د.فاضل صف����ر عرض طلب تخصيص 
موقع مقترح حملطة توليد قوى كهربائية 
وتقطير مياه في اجلليعة، وجاء في كتاب 
مجلس ال����وزراء: اطلع مجلس الوزراء 
في اجتماعه رق����م 66 � 2009/2 املنعقد 
بتاري����خ 2009/12/6 عل����ى التوصيات 
ال����واردة مبحضر االجتم����اع رقم 10 � 
2009/2 للجنة اخلدمات العامة املنعقد 
بتاريخ 2009/11/24 واطلع املجلس على 
كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية املؤرخ 

2009/10/22 واملرقم 4265 املرفق به كتاب 
وزارة الكهرباء واملاء املتضمن طلب تزويد 
وزارة الكهرباء واملاء بإحداثيات مواقع 
حملطات توليد ق����وى كهربائية جديدة 
اس����تنادا الى قرار املجلس البلدي رقم 
)م ب/80/3/25( بتاري����خ 1980/10/27 
واملتضمن طلب النظ����ر بالطلب املقدم 
م����ن وزارة الكهرب����اء واملاء تخصيص 
موقع مقترح حملطة توليد قوى كهربائية 
وتقطير املياه بأبعاد )2.25×1.5كم( في 
منطقة اجلليعة وعرض املوضوع على 
جلنة اخلدمات العامة في مجلس الوزراء 

لإلس����راع بتزويد بلدية الكويت بردود 
الوزارات املعنية عل����ى املوقع املقترح 
للمحطة املوضح باإلحداثيات على كروكي 
التصوير اجلوي، وذلك حتى يتس����نى 
الدراسة واتخاذ ما  للبلدية اس����تكمال 
يلزم مع اعطاء املوضوع صفة األهمية 
واالس����تعجال للضرورة، علما بأنه مت 
اقتراح موقع حملطة توليد قوى كهربائية 
في منطقة اجلليعة بأبعاد )2.25×1.5كم( 
جن����وب القاعدة البحري����ة ويبعد عن 
حدودها مسافة 500م وتبعد عن الطريق 
املؤقت للشاليهات مسافة 500م مع األخذ 

باالعتب����ار ان يكون ضلعها األكبر على 
الساحل مباشرة حسب املواصفات الفنية 
اخلاصة لها املوضح����ة ضمن املرفقات 

التابعة لقرار املجلس البلدي.
كما ان وزارة الكهرباء واملاء حصلت 
على موافقات منذ عام 1980 على تخصيص 
مواقع لها بإنش����اء محطات توليد قوى 
كهربائية وتقطير املياه، ليس في منطقة 
اجلليعة والزور فقط، بل في مناطق أخرى 
مثل الصبية وكاظمة وغيرها، وقد حرمت 
الوزارة من استغال أي من هذه املواقع 
في املناطق الشمالية بسبب وجود طمي 

عال وال تصلح إلنشاء محطات، وكذلك 
فان تخصيص موقع للوزارة في منطقة 
اجلليعة إلنشاء احملطة املطلوبة سوف 
يساعد على استيعاب الطلب املستقبلي 

على الطاقة حتى عام 2030.
ونظرا للحاجة املاسة لوزارة الكهرباء 
واملاء في تخصيص موقع حملطة توليد 
قوى كهربائية وتقطير املياه في منطقة 
اجلليعة، ونظرا ألهمية هذا املش����روع 
ورغبة م����ن اللجنة ف����ي تذليل جميع 
الوزارة، واتساقا  التي تواجه  العقبات 
مع خططها وبرامجها في إنشاء محطات 

قوى كهربائية لتغطية الطلب املستقبلي 
على الطاقة، وأصدر املجلس قراره رقم 
)1069/ثانيا( التالي: تكليف وزير الدولة 
لشؤون البلدية عرض الطلب املقدم من 
وزارة الكهرباء واملاء بشأن تخصيص 
موقع مقترح حملطة توليد قوى كهربائية 
وتقطير مياه بأبعاد )2.25×1.5كم( في 
منطقة اجلليع����ة على املجلس البلدي، 
وذل����ك بص����ورة مس����تعجلة بعد اخذ 
املوافقات الازمة بشأنه من وزارة الدفاع، 
ووزارة النفط، وغيرها من اجلهات ذات 

العاقة.

استكماال للحملة التي اطلقتها 
العاصمة حتت  بلدية محافظة 
شعار »عاصمتنا جميلة« نفذت 
ادارة النظافة واشغاالت الطرق 
حملة تنظيف شاملة الى جانب 
التأكد م����ن مدى التزام احملات 
م����ن تطبيقها للقانون وتقيدها 
بلوائح وأنظمة البلدية وذلك في 
مناطق الري والشويخ الصناعية 

والشبرة.
وذكر التقرير الذي اعدته ادارة 
العاقات العام����ة بالبلدية عن 
احلملة التي ترأسها مدير ادارة 
النظافة العامة واشغاالت الطرق 
بف����رع بلدية محافظة العاصمة 
عبدالعزيز اليحيى وأشرف على 
العامة  النظافة  تنفيذها مراقب 
مشعل العازمي ان احلملة اسفرت 
عن رفع 24 سيارة مهملة وحترير 
32 محض����ر مخالفة و65 تعهدا 
وتنفيذ 220 ملصقا على السيارات 
املهملة للبيع ورفع 6 نقات من 

األشجار والسكراب.
وقال: انطلقت احلملة مدعمة 
ب� 12 آلية و5 مشرفني و14 مفتشا 
وهي تأت����ي ضمن اجلهود التي 

حترص عليه����ا بلدية محافظة 
العاصمة فيما يتعلق بتطبيق 
اللوائ����ح واألنظمة في مختلف 
املجاالت املتصلة بعمل البلدية 
فضا عن تفعيل الدور الرقابي 
للمحافظة عل����ى نظافة جميع 
املناط����ق بالعاصم����ة واتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية بحق 

املتجاوزين للنظم واللوائح.

وأض����اف: مت توزي����ع فريق 
احلملة الى 5 مجموعات والتي مت 
خالها ازالة احلواجز اخلرسانية 
ام����ام احمل����ات املخالفة  م����ن 
مبنطقة الري وحترير محاضر 
اشغاالت طرق ألصحاب الرمبات 
أمام  التي مت وضعها  احلديدية 
قسائم املواشي الى جانب رفع 
األثاث املستعمل املوضوع عبر 

الشارع دون ترخيص واألشجار 
والسكراب من املنطقة وتنظيف 
الرئيس����ية والفرعية  الط����رق 
بالكناس����ات باالضافة الى رفع 
السيارات املهملة من مناطق الري 
والشويخ الصناعية والشبرة 
والت����ي بلغ عددها 24 س����يارة 
ونقلها الى موقع حجز السيارات 

مبنطقة أمغرة.

رفع سيارة مخالفة

شايع الشايع


