
البلدي
المجلس

الخميس
18  فبراير 2010

7
اعداد: بداح العنزي

اعرب عضو املجل����س البلدي محمد املفرج 
عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء جلنة ازالة 
التعديات على امالك الدولة واملظاهر غير املرخصة 
لالس����تجابة لطلب اعضاء املجلس وقف ازالة 
املزروعات في مناطق السكن اخلاص حلني تعديل 
الئحة الزراعة. وق����ال املفرج ان رئيس اللجنة 
الفريق املتقاعد محمد البدر وجهازه يعملون على 

تطبيق اللوائح واألنظمة الصادرة عن البلدية 
واملجلس البلدي من خالل عملهم في ازالة جميع 
التعديات على امالك الدولة لفرض هيبة الدولة 
والقضاء على بعض املظاهر التي تشوه املنظر 
اجلمالي للبالد. وأضاف املفرج ان الفريق البدر 
من االشخاص املتعاونني والذين يعملون على 

مصلحة البلد واملواطنني.

يرعى وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون الب���لدي���ة د.فاضل صفر ورش���ة 
عمل حتت عنوان »التخطيط االس���تراتيجي 
وإدارة املش���روعات باس���تخ����دام اح���دث 
احللول والتقني���ات« صب����اح اليوم بق��اعة 
وارة للمؤمت���رات الواقعة بالدور األول ببرج 

البل���دية.

صفر يرعى ورشة التخطيط اإلستراتيجي اليومالمفرج يشيد بجهود لجنة التعديات ووقفها إزالة المزروعات

لجنة العاصمة أقّرت إطالق أسماء 6 شخصيات على مناطق مختلفة

لجنة »الفروانية« أقرت تخصيص شارع إعالمي في العارضية

»البلدية« ترفع 40 ألف علم احتفااًل باألعياد الوطنية

ق���ال مس���اعد مدي���ر إدارة 
العالقات العامة بالبلدية حميد 
احل���رز ان لش���هر فبراير مذاقا 
خاصا عن���د الكويتي���ني كونه 
ش���هر االحتفاالت الوطنية، اما 
بالنس���بة لنا في البلدية وزيرا 
ومديرا عاما ومسؤولني وموظفني، 
فإن مشاعر خاصة تتملكنا في 
هذا الشهر لكون البلدية اجلهة 
املسؤولة عن تزيني البالد باألعالم 
والرايات اخلفاقة لكي تبدو في 
عرس حقيقي شكال وموضوعا.
وأض���اف احل���رز: قمنا في 
ب���دء االحتفاالت  البلدية ومنذ 
باألعياد الوطنية برفع 35 ألف 
علم ومازلنا نق���وم بذلك ومن 
املتوقع وصول الرقم الى 40 ألف 
املقبل،  علم مع حلول األسبوع 
وكذلك قمنا بتبديل 3 آالف سارية 
فضال عن إجراء الصيانة الالزمة 
ل� 7 آالف سارية في ورش مراقبة 
اعمال الزينة ورفع األعالم التابعة 

إلدارة العالقات العامة.
من جهته، ق���ال مراقب عام 
أعمال الزينة ورفع األعالم احمد 
البخيت ان خطة العمل لش���هر 
فبراير يتم اعتمادها منذ ش���هر 
سبتمبر من كل عام، حيث نقوم 
الش���وارع  املراقبة بتجهيز  في 
وامليادين بالسواري، حيث يتم 
استبدال السواري التالفة وتركيب 
املزيد منها وفي الوقت نفس���ه 
نحدد احتياجاتنا من األعالم أعدادا 
وأحجاما وقياسات ومواصفات 
ومبوجب ذلك يتم طرح مناقصة 
عامة تنشر في اجلريدة الرسمية 
)الكويت اليوم( وتتم ترسيتها 
على إحدى الشركات احمللية وفق 
الضوابط املقررة سلفا ومن ثم 
تورد الشركة الفائزة باملناقصة 
األعالم املطلوبة ويتم تخزينها في 
مخازننا باملراقبة الى ان يتفضل 
صاحب السمو األمير برفع علم 
البالد في قصر بيان إيذانا ببدء 
االحتفاالت وغالبا ما يكون ذلك في 
احد االيام االخيرة من شهر يناير 
وعندها نباشر نشر الفرحة ورفع 
األعالم عل���ى املباني احلكومية 
واجلسور وفي ميادين وشوارع 
الديرة من أقصاها إلى أقصاها، 
وتابع البخيت: جنتهد قدر اإلمكان 
في املراقبة في س���بيل االعتماد 
على أنفسنا، فلدينا عدة ورش، 
واحدة للح���دادة تقوم بتجهيز 
الس���واري وأخرى لصبغ هذه 
السواري وثالثة للخياطة ورابعة 
لغسيل األعالم وهذه الورش لها 
مهام قبل بدء موسم االحتفاالت 
ومهام اخرى بعد انتهائه، كما اننا 
نحرص على تدريب العمالة قبل 
الدفع بها لتنفيذ اعمال ميدانية 
بحيث يكون العامل واعيا متاما 
ملهمته، مدركا كليا لقيمة املشاركة 
ف���ي هذا احلدث الوطني الذي ال 
يتكرر سوى مرة واحدة سنويا 
ولكننا بحاجة الى عدد اكبر من 
الديرة  العمالة ذل���ك ألن رقعة 
املشغولة تزيد، وبالتالي تزيد 

الكثافة السكانية.
وأبدى البخيت شكره لوزارة 

العاصمة خالل  اوصت جلنة 
اجتماعه����ا امس باطالق اس����ماء 
6 ش����خصيات على ش����وارع في 
العاصمة. وقال رئيس  محافظة 
اللجنة مهلهل اخلالد للصحافيني ان 
املوافقة جاءت على النحو التالي: 
اقتراح العضو السابق خالد اخلالد 
اطالق اسم عبداحلميد عبدالعزيز 
الصانع على شارع في االندلس 
في منطقة كيفان، واطالق اس����م 
عبداهلل اخللف السعيد على شارع 

في اخلالدية، واطالق اسم صالح 
عبدالرحمن العبدلي على الشارع 
االول في اليرموك. وذكر ان اللجنة 
وافقت ايضا على اقتراح النائب 
السابق عبدالوهاب الهارون باطالق 
اسم حمود يوسف النصف على 
شارع معن بن زائدة في ضاحية 
الس����الم واملوافقة على  عبداهلل 
االقت����راح املقدم م����ن العضوين 
الس����ابقني فوزي����ة البحر وخالد 
اخلالد بشأن تسمية الشارع املمتد 

من جس����ر الصناعات الى جسر 
املطاحن باسم براك املرزوق كذلك 
املوافقة على اطالق اس����م جاسم 
الوزان على شارع املنصورية في 

منطقة املنصورية.
واش����ار اخلالد الى ان اللجنة 
وافقت على طلب عبدالعزيز عبداهلل 
الشايع القامة ديوان العائلة في 
منطقة الفيحاء مبساحة الف متر 
مربع، كما متت املوافقة على طلب 
شركة مجموعة املرابطني الدولية 

الوقيان والتبرع بانشاء  وورثة 
مواقف سيارات متعددة االدوار في 
منطقة الشرق قطعة 1 شريطة ان 
تكون وفق نظام املواقف الدولية. 
وبني ان اللجنة اقرت اقتراح عضو 
املجلس السابق م.فاطمة الصباح 
بعمل مواقف س����يارات متعددة 
االدوار بجوار مبنى وزارة االعالم 
مبنطقة القبلة على مساحة 4 آالف 
اقامتها وفقا لنظام  متر شريطة 

املواقف الذكية.

أوصت جلنة محافظة الفروانية في املجلس البلدي 
باملوافقة على تخصيص شارع إعالمي في منطقة العارضية 
من خالل استغالل الساحة املطلة على شارع محمد بن 
القاس���م لتوزيعها كقس���ائم للصحف التي مضى على 
صدورها اكثر من سنة ومازالت مستمرة في الصدور.

وقال رئيس اللجنة احمد البغيلي ان األعضاء قرروا 
تخصيص املنطقة املقترحة لوزارة اإلعالم، مشيرا الى 
ان االس���تعماالت املسموح بها ضمن منطقة العارضية 
الصناعية )تصنيع الورق ومنتجاته والنشر والطباعة 
واخلدمات واألنشطة املتعلقة بها وطباعة الورق وامللفات 

الورقية والصحف(.
وأضاف ان اللجنة أوصت باملوافقة على طلب وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية تخصيص موقع مسجد 
مبنطقة الرحاب ق 1، مشيرا الى انه تقرر الطلب من اجلهاز 

الفني عمل مداخل جديدة ملنطقة عبداهلل املبارك.

مهلهل اخلالد

محمد املفرج

حديث عن توزيع األعالم على السواري أحمد البخيت وحميد احلرز يتابعان خياطة أحد األعالم

العنزي: تعديالت الئحة الزراعة 
ليست للتكسب االنتخابي

انطالق منتدى الكويت األول للحوار البلدي األحد

الفنية  اللجن����ة  أبدى رئيس 
العنزي امتعاضه من  م.عبداهلل 
الذي اطلقه  التصريح الصحافي 
املهندس����ني  ممثلون عن جمعية 
يزعمون فيه غياب الدراسة العلمية 
والرأي الفني الهندسي، ونصبوا 
أنفسهم كحكم للخالف احلاصل 
للموافقة على الئحة الزراعة، مع 
اس����تغرابه عن سكوت اجلمعية 
طوال الفت����رة املاضية مع العلم 
ان م����ن وضع ه����ذه الالئحة هو 
املجل����س البلدي الس����ابق وكان 
رئيس اجلمعية آنذاك عضوا في 

املجلس البلدي.
وقال: من املفترض ان اللمسات 
الفنية والهندس����ية حاضرة في 
الالئحة التي اقرت في هذا الوقت 
والتي يش����وبها فعليا الكثير من 
أوجه القصور الفنية واالدارية ولم 

يفتتح وزير االشغال ووزير 
البلدية د.فاضل  الدولة لشؤون 
صفر صباح االحد املقبل بفندق 
الرئيس���ي«  املارين���ا »املبن���ى 
منت���دى الكوي���ت االول للحوار 
البلدي الذي يقام حتت رعايته. 
وقال رئيس مكتب برنامج االمم 
البشرية  املتحدة للمستوطنات 
»الهابيتات« في الكويت د.طارق 
الشيخ ان هذا املنتدى تنظمه بلدية 
الكوي���ت وبرنامج األمم املتحدة 
البشرية كجزء  للمس���توطنات 
من عملية اعداد املنظور السريع 
ملالمح القطاع احلضري من اجل 
االس���تدامة RUSPS للعاصم���ة 

الكويتية مضيفا: لهذا فقد اخترنا ان يكون ش���عار 
هذا املنتدى »رؤية تطوير العاصمة«. 

وحتدث د.الشيخ عن غرض واهداف املنتدى فقال: 
الغرض العام يتمثل في مأسس نهج حوار لتنفيذ 
اس���تراتيجية حضرية تض���م العديد من اصحاب 
الشأن وتبني منهج الرصد السريع ملالمح القطاع 
احلضري باعتباره النهج املوجه نحو العمل من حتديد 

اولويات التدخل واالحتياجات، اما 
اهداف املنتدى فيأتي في مقدمتها 
تعبئة اصحاب الشأن واقناعهم 
بأن هذا النهج من شأنه ان يوفر 
افضل ممارس���ة بلدية كما يضع 
منهجي���ة لتحدي���د االحتياجات 
احمللية وجذب مش���اركة نشطة 
واالتفاق على احتياجات املجتمع 
واولوي���ات التنمية االقتصادية 
واخلدمات احلضرية واملطلوبة 
واالطار التش���ريعي ومتطلبات 
بناء القدرات باالضافة الى حتدي 
اولويات القط���اع احلضري في 
مدينة الكويت من جهته قال نائب 
مدير عام البلدية لشؤون قطاع 
التطوير واملعلومات م.احمد املنفوحي ان البلدية 
تسعى ملد جس���ور التعاون مع جميع املؤسسات 
احلكومية والدولية مضيفا: وهذا ينطلق من احلرص 
على استغالل جميع االمكانات املتاحة في املنظمات 
الدولية ومن بينها برنامج االمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية الذي يتخذ من الكويت مقرا له خلدمة املدن 

العربية بشكل عام.

العامة  نصب اعينه����م املصلحة 
للدولة مراع����ني جميع اجلوانب 
الفني����ة والقانونية والبيئية من 
غير محاباة وال استعجال، حيث 
ان تعديالتنا عل����ى هذه الالئحة 
ج����اءت من باب احل����س الوطني 
واألمانة امللقاة على عاتق االخوة 
واالخوات االعضاء، حيث مت عقد 
ورش عمل بحضور املس����ؤولني 
في جلنة االزاالت والهيئة العامة 
للبيئة والهيئ����ة العامة للزراعة 
والتجمع����ات األهلي����ة واملدنية 
اصحاب االهتمام، وحضور ممثلني 
عن اجلهاز التنفيذي، مشيرا الى 
انه مت اخلروج بتوصيات عرضت 
بالتال����ي على البلدي����ة واجلهاز 
التنفيذي وج����اء الرد بعد انتهاء 
ش����هرين برفض ما جاء في هذه 

التوصيات.

تراع القضايا االجتماعية والنفسية 
والبيئية التي ينادي بها اآلن ممثلو 

اجلمعية.
وأضاف: اننا اذ نؤكد ان اعضاء 
املجلس البل����دي احلالي وضعوا 

م. عبداهلل العنزي

م.احمد املنفوحي

املراقبة  الداخلية لتعاونها مع 
حال طل���ب املس���اعدة لتأمني 
العم���ال خالل عملهم في بعض 
التأمني  التي تستوجب  املواقع 
مثل جسور الدائري الرابع التي 
تفتقر الى ح���ارات أمان، وقال: 

العامل يريد ان يركز في عمله 
لكي يتقنه ومن غير املعقول ان 
يعمل وهو يخشى على حياته 
من تهور س���ائق مركبة او من 
زحام حرك���ة مرور ولهذا فإننا 
ممتنون لرجال وزارة الداخلية 

الذين أيض���ا يخطروننا دوما 
ببالغات حوادث التصادم التي 
تتعرض لها سارياتنا، حيث نقوم 
من جهتنا بتحويل إشعار هذه 
القانونية  اإلدارة  الى  احلوادث 

لكي تقوم بإجراءاتها.

وشدد البخيت على ضرورة 
التعام���ل مع عل���م الوطن مبا 
يستحق من توقير، مشيرا الى 
ان للعلم قدس���يته في القانون 
الذي مينع اس���تخدامه كشعار 
جتاري فضال عن جترمي اإلساءة 


