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التابع  اإلزال���ة  تكش���فت ألعضاء فريق 
حملافظ���ة الفروانية جملة م���ن التجاوزات 
الضخمة والغريبة في الوقت نفسه في منطقة 
جليب الش���يوخ التي تعج مبئات املخالفات 

والتعديات.
وقال نائب املنس���ق الع���ام للجنة إزالة 
التعديات على أم���اك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة دعيج السنافي في تصريح صحافي 
ان هذه التجاوزات ال تتعلق بالتعدي الصارخ 
على أم���اك الدولة فحس���ب، وامنا تتصل 
مبخالفات داخ���ل العقار، وهي ال تقع ضمن 
مس���ؤوليات جلنة اإلزال���ة، مؤكدا ان نظرة 
سريعة على أش���كال وأنواع التعديات التي 
اكتشفها فريق اإلزالة في منطقة جليب الشيوخ 

تعكس حقيقة الوضع املأساوي في تلك املنطقة.
واوضح السنافي انه يبدو ان فكرة الترخيص حملل جتاري 
تكاد ان تكون مفقودة في بعض املواقع مثل هذه املنطقة التي 
ميكن ان نطلق عليها »حارة كل من إيدو إلو«، مبينا ان فريق 
اإلزال اكتشف محات جتارية على محيط عدة عمارات استثمارية 

وكان أصحابها حولوها الى عمارات جتارية 
دون وج���ه حق، وهو ما يش���ير الى انعدام 

الترخيص لهذه املنشآت.
واش���ار الس���نافي الى ان من أمثلة هذه 
العقارات  التعدي���ات ان بع���ض أصح���اب 
االستثمارية قام بتحويط جزء من ممر بعرض 
أكثر من 10 أمتار فصار هذا املمر وكأنه جزء 
من العمارة نفسها، بينما قام مالك آخر بوضع 
أكشاك متاصقة من الشينكو حول عمارته 
السكنية ليقوم بتأجير كل منها للغير وكأنها 
محات حدادة وصبغ سيارات وبنشر وتبديل 
زيت وغيرها من املهن دون ان يفكر هذا املالك 

في راحة السكان واملارة واملظهر العام.
وناشد السنافي أصحاب العمارات والبقاالت 
واحملات التجارية في هذه املنطقة التقيد باللوائح والقرارات 
اخلاصة بالبلدية ومحاولة احلصول على التراخيص الازمة 
حتى ال تقوم جلنة إزالة التعديات على أماك الدولة بإزالتها، 
خاصة ان هناك تنس���يقا يكاد ان يكون ش���به تام بني اللجنة 

وأجهزة البلدية على أعلى املستويات.

اعل����ن نائب املدي����ر العام 
لش����ؤون قطاع افرع البلدية 
مبحافظتي حول����ي ومبارك 
الدعيج ان  الكبير م.اس����امة 
مراقب����ة االغذية واالس����واق 
التابعة الدارة التدقيق ومتابعة 
البلدية مبحافظة  اخلدم����ات 
حولي قامت بالتفتيش على 
307 محات ومت حترير 177 
مخالفة وغلق 9 محات غلقا 
اداريا وضبط 12 محا تزاول 
اعمالها من دون ترخيص من 

البلدية.
ف���رع بلدية  وعن اجنازات 
محافظ���ة مب���ارك الكبير قال 
م.الدعيج: لقد قامت ادارة النظافة 
العامة واشغاالت الطرق بتوجيه 
22 انذارا و19 معتمدا وحترير 8 
مخالفات طبقا للقرار الوزاري 
الى جانب رفع  رقم 2008/190 
8 سيارات مهملة فيما بلغ عدد 
نقات النفايات السكانية الصلبة 
1591 نقلة الى جانب1473 نقلة 

من السكراب.
واضاف: لق����د قامت ادارة 
الهندسية  التدقيق واملتابعة 
باجناز 73 رخصة بالس����كن 
اخلاص ورخصتني بالصناعي 
فيم����ا قام����ت ادارة التدقيق 

واملتابعة الهندس����ية باجناز 
549 معاملة ش����ملت التعهد 
واالشراف وشهادات االوصاف 
وتوكيل املقاول وايصال التيار 

الكهربائي وتسلم احلدود.
وتابع: لق����د متكن فريق 
الطوارئ باحملافظة من ضبط 
61 بائع����ا متج����وال وحترير 
15 مخالف����ة ومص����ادرة 430 
كيلوغراما من املواد الغذائية 
الصاحلة لاس����تهاك اآلدمي 
و142 كيلوغرام����ا م����ن املواد 
الغذائية غير صاحلة االستهاك 
اآلدمي و217 اسطوانات سي دي 

واشرطة ڤيديو.

قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري اقتراحا 
بعمل فتحتني بني االندلس والعارضية.

وقال املطيري: نظرا لوجود زحمة في الدائري 
اخلامس وكذلك التكدس املستمر بجميع االوقات 
للسيارات مما يؤدي الى كثرة احلوادث على 
الطريق املتجه الى القطعتني املوجودتني قبل 
صال���ة افراح الهيفي وب���ني االندلس اجلديدة 

واالندلس ميني تقاطع العارضية والفردوس 
مع االندلس.

لذا اقترح عمل فتحتني األولى: وسط القطعة 
التي تلي ضاحية االندلس والتي تسبق صالة 
افراح الهيفي، والثانية: بني االندلس اجلديدة 
واالندلس بع���د تقاطع العارضية والفردوس 

مع االندلس ميني اخلامس.

المطيري يقترح عمل فتحتين بين األندلس والعارضية

م.عادل اخلرافي

م.اسامة الدعيج

م.احمد الصبيح

م.جنان بوشهري

جتاوزات ضخمة في جليب الشيوخ متت إزالتها

دعيج السنافي

فريق اإلزالة بالفروانية يكشف تجاوزات ضخمة  في »الجليب«

الخرافي يقترح إطالق أسماء المرحومين
صالح المرزوق ووليد المرزوق على شارعين

الدعيج: تحرير 177 مخالفة 
وغلق 9 محالت في حولي

العازمي: تحرير 5884 مخالفة وغلق 138 محاًل 
ورفع 1946 سيارة في الفروانية

أعلن مدير فرع بلدية الفروانية بالوكالة م.سعيد العازمي: لقد 
بلغ عدد احملات التي مت التفتيش عليها من قبل املفتشني الصحيني 
مبراقبة األغذية واألسواق التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية 7050 محا، والتي اسفرت عن حترير 1116 مخالفة، واتاف 
673 طنا من املواد الغذائية غير صاحلة لاستهاك اآلدمي، وغلق 
20 محا غلقا اداريا، فيما بلغ عدد العينات التي مت ارسالها للفحص 

املخبري 468 عينة تبني صاحية 379 منها.
واضاف: لقد بلغ عدد املذبوحات باملس���لخ التابع لفرع بلدية 
احملافظة من اخلراف العربية واألسترالي واملاعز واألبقار واجلمال 
356333 رأسا وإتاف 5341 رأسا لعدم صاحيتها لاستهاك اآلدمي. 
وقال: لق���د قامت مراقبة احملات واإلعان���ات بإزالة 7378 اعانا 
مخالفا وحترير 393 مخالفة وغلق 24 محا غلقا اداريا، الفتا الى 
اهمية التقيد باللوائح واألنظمة التي نصت عليها الئحة االعانات، 
فيما قامت ادارة النظافة العامة واش���غاالت الطرق بتوجيه 6075 
انذارا و5198 تعهدا ورفع 1946 س���يارة مهملة ومعروضة للبيع 
وحترير 1706 مخالفات الى جانب قيام مراقبة اش���غاالت الطرق 
باجناز وجتديد 378 ترخيصا برس���وم بل���غ قدرها 61597 دينارا 
فيما بلغ عدد النقات للمخلفات شبه الصلبة 34753 نقلة و38485 
نقلة من النفايات الس���كانية والقمامة و28955 نقلة من السكراب 

واألثاث واألشجار.
وعن اجنازات ادارة تراخيص البلدي���ة قال: لقد قامت مراقبة 
التراخيص الصحية باجناز 3442 ترخيصا وجتديد 8167 ترخيصا 
برس���وم بلغ قدره���ا 87215 دينارا فيما قام���ت مراقبة تراخيص 
االعانات باجن���از 1359 ترخيصا وجتديد واصدار بدل فاقد 1971 

ترخيصا برسوم بلغ اجمالها 270074 دينارا.

الرهيبة التي استمرت شهورا 
قدم فيه����ا الكويتيون دماءهم 
ثمنا للوط����ن، وكانت كلمات 
الراح����ل وليد خال����د املرزوق 
اح����دى وس����ائل الصمود في 
وجه االحتال، ودعما للمقاومة 
وكانت النبض الدائم للكويت 

وقضاياها املصيرية.
هذا وقام الراحل وليد خالد 
املرزوق بالتأسيس واملشاركة 
ف����ي تأس����يس العدي����د م����ن 
الشركات الكويتية في مختلف 
التجارية  املجاالت واألنشطة 
واالقتصادية، كما قام باإلسهام 
في تنمي����ة وتطوير األداء في 
معظم هذه الشركات من خال 
تولي املناصب القيادية كمدير او 
رئيس وعضو منتدب او عضو 
مبجالس االدارة لهذه الشركات، 
وكان من بني هذه الشركات التي 
تولى به����ا املناصب القيادية: 
ش����ركة دار الكويت للصحافة 
»جريدة األنباء« � شركة عقارات 
الكويت � شركة وربة للتأمني � 
شركة لؤلؤة الكويت العقارية � 
الشركة الكويتية إلنتاج الرخام 
الصناعي � شركة نوف العقارية 
للتجارة العام����ة واملقاوالت � 
شركة خالد املرزوق وشركاه 
للتجارة العام����ة واملقاوالت � 
شركة وليد املرزوق واخوانه 
للتجارة العام����ة واملقاوالت � 
شركة الشهب للمقاوالت � شركة 
جند للصناعة والتجارة � شركة 
مجموعة دلتا للمعدات التقنية 
� شركة نوف مصر لاستثمار 

بجمهورية مصر العربية.
لذل����ك اقترح اطاق اس����م 
كل م����ن املرح����وم صاح فهد 
املرزوق واملرحوم وليد خالد 
يوسف املرزوق على شوارع 

بالكويت.

البلدي  قدم عضو املجلس 
السابق م.عادل اخلرافي اقتراحا 
باطاق اسم املرحومني صاح 
امل����رزوق ووليد املرزوق على 

شارعني.
وقال اخلرافي في اقتراحه: 
عما بنص املادة 12 من قانون 
5 لسنة 2005 في شأن بلدية 
الكويت في املادة الثامنة التي 
تنص على النظر في االقتراحات 
الت����ي تقدم م����ن احلكومة او 
املواطن����ني او اعضاء البلدي، 
أتقدم بهذا االقتراح بشأن  لذا 
اطاق األس����ماء املذكورة على 

احد الشوارع بالكويت.
لقد كان الفقيدان الراحان 
علمان من اعام املجتمع الكويتي 
ومن رموزها األفاضل ملا قدماه 
من بعض املساهمات يشار لها 
بالبنان، وكانا من الرواد الذين 
تركوا بصمة واضحة في سجل 
الكوي����ت، وكان لهما مآثر في 
خدمة العمل العام ملا تركوه من 
اجنازات ادارية ملموسة ومن 
خدمات جليلة قدموها لوطننا 
احلبيب الكوي����ت، حيث كان 
للفقيدين الراحلني سجا ناصعا 
في األخاق وحسن التعامل مع 
اآلخرين وأيضا كان لهما مناقب 
ومواقف مشرفة من خال ما 
قدماه طوال مسيرة حياتهما.

لقد تولى املغفور له بإذن 
اهلل صاح فهد املرزوق رئاسة 
وعضوية العديد من الشركات 
في القطاع اخلاص محققا من 
خالها اجنازات كبيرة، كما تقلد 
العديد من املناصب االقتصادية 
التي قدم من خالها آراء سديدة 
وأفكار س����اهمت في معاجلة 
العديد من األزمات االقتصادية 
وفي تعزي����ز دعائم االقتصاد 

الوطني.

وتولى املغفور له بإذن اهلل 
وليد خالد يوس����ف املرزوق 
رئاس����ة حترير »األنباء« في 
مايو 1990 وهو يواكب بكلماته 
قضايا الكويت نصرة وتأييدا 
وس����يفا مصلتا على املسيئني 
لها واملريدين بها ش����را، فبعد 
توليه منصب رئاسة التحرير 
بشهور وحتديدا في 1990/8/2 
كان االحتال الغاش����م، وكان 
اخليار أم����ام »األنباء« هو ان 
ترحل الى القاهرة حيث كانت 
صوت الكويت العالي والهادر 
في وجه الطغاة والنظام البائد 

في العراق.
ومنذ اول يوم تس����لم فيه 
رئاس����ة التحري����ر، أخذ وليد 
خالد املرزوق، رحمه اهلل، عهدا 
على نفسه ان تكون »األنباء« 
منبرا لكلم����ة احلق كما كانت 
دائما، ولذلك وقف وليد خالد 
املرزوق بكل ق����وة مع قضايا 
افتتاحيته  الكويت، وكان����ت 
في »األنباء« سما ناقعا يذيقه 
ألعداء الكويت ومحتليها وشهدا 
يقدمه ألبناء الكويت واخلليج 
والعرب الشرفاء ملن وقفوا مع 
احلق الكويتي في تلك احملنة 

الصبيح: ال استثناءات في نسب البناء بالسكن الخاص
إخطار ن�واب المدير ومديري األف�رع  بإبالغ موظفيه�م بالتعميم

هل  تمت معاقبة أي من محامي اإلدارة بعد ثبوت قيامه بالعمل لدى مكاتب خاصة

اصدر مدير عام البلدية م.احمد الصبيح 
تعميما الى رؤساء القطاعات بعدم منح 

اي استثناء خاص بنسب البناء.
وقال الصبيح في التعميم: على جميع 
االلتزام  القطاع����ات واالدارات املختصة 
مبا جاء بالقرار الوزاري رقم 2009/206 
بشأن نظام البناء ومراعاة تنفيذ ما جاء 
بالتعميم الوزاري رقم 2009/1 واخلاص 
بااللتزام بالنس����ب واش����تراطات البناء 

الواردة بنظام بناء السكن اخلاص دون 
اية اس����تثناءات وذلك لتحقي��ق العدالة 

بني كل املواطنني.
كما يخطر الس����ادة نواب املدير العام 
لقطاعات افرع البلدية باحملافظات ومديرو 
افرع البلدية باحملافظات بضرورة اباغ 
جميع املوظفني لديه����م وبصفة خاصة 
املهندسون بعدم املوافقة على الترخيص 
ألي اس����تثناء بهذا اخلصوص وااللتزام 

مبا جاء بالقرار الوزاري رقم 2009/206 
بش����أن نظام البن����اء والتعميم الوزاري 

سالف الذكر.
مع االحاطة بأنه لن يعتد بأية استثناءات 
نهائيا سواء أكانت بتواريخ سابقة او الحقة 
على هذا التعمي����م ملخالفة ذلك للقانون 

ونظم ولوائح البلدية.
يراعى تطبيق ما جاء بهذا التعميم بكل 

دقة حرصا على املصلحة العامة.

قدمت عض���و املجلس البلدي م.جنان 
بوشهري سؤاال بشأن عمل عدد من احملامني 
باالدارة القانونية في مكاتب محاماة خاصة، 

وقالت بوشهري في سؤالها:
نشرت احدى الصحف احمللية مقاال ألحد 
محرريها تطالب فيه وزير البلدية بالتحقق 
من عمل عدد من احملامني باالدارة القانونية 
لدى مكاتب خاصة لديها قضايا بينها وبني 
البلدية وقيام هؤالء احملامني بتس���ريب 
معلومات تؤدي الى خسارة البلدية لهذه 

القضايا لصالح هذه املكاتب.

وفي ضوء ذلك وبناء على ما نصت عليه 
املادة 2/33 من القانون 2005/5 بشأن بلدية 
الكويت على انه يسري على القانونيني 
من ش���اغلي الوظائ���ف اخلاصة باالدارة 
القانونية ما يس���ري عل���ى اعضاء ادارة 
الفتوى والتشريع بشأن املرتبات والبدالت 
والعاوات والترقيات وسن التقاعد وكل 

املزايا املالية والعينية.
نتقدم بالسؤال التالي:

مدى صحة قيام عدد من محامي االدارة 
القانونية بالعمل لدى مكاتب خاصة وهل 

قامت االدارة بعمل حتقيق داخلي لبيان 
صحة ذلك من عدمه؟

هل هناك أذون���ات صادرة من الوزير 
للتصريح لع���دد من احملام���ني باالدارة 
ل���دى مكاتب خاصة  القانوني���ة للعمل 
م���ع تزويدنا به���ذه االذون���ات في حال 

وجودها؟
هل سبق ان متت معاقبة اي من محامي 
االدارة تأديبا بعد ثبوت قيامه بالعمل لدى 
مكاتب خاصة بدون اذن من الوزير حسبما 

يقتضي قانون اخلدمة املدنية منه؟

أكد عدم االعتداد بأي استثناءات بتواريخ سابقة أو جديدة

بوشهري تسأل عن صحة عمل محامين في اإلدارة القانونية 
بالبلدية لدى مكاتب خاصة وتأثير ذلك على اإلدارة

هل تم أخذ موافقات مسبقة من اإلدارة؟


