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اعداد: بداح العنزي

يعقد املجل���س البلدي صباح اليوم جلس���ة عادية 
الس���تكمال جدول أعمال اجللس���ة املاضية التي رفعت 
النسحاب اكثر من 7 أعضاء لعدم تعاون اجلهاز التنفيذي 

مع املجلس.
ويتضمن جدول األعمال توصية اللجنة الفنية بتسليم 
696 قس���يمة في اجلهراء الى املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية بدال من توزيعها في املزاد.

جلسة عادية للبلدي اليوم

لجنة األحمدي تطلب بيانًا بأسباب عدم ذكر 
أسماء المزاولين في سكراب ميناء عبداهلل

العنزي: ولي العهد من أبطال المراحل المشرقة 
التي رسمت تاريخ الكويت المعاصر

احالت جلنة االحمدي خالل اجتماعها امس برئاسة 
مانع العجمي طلب تقسيم موقع سكراب ميناء عبداهلل 
الى االدارة وذلك للدراسة وبيان اسباب عدم ذكر اسماء 
املزاولني في السكراب واالكتفاء فقط بعدد معني. وقال 
العجم����ي ان اللجنة وافقت على طلب مجموعة من 
اهالي منطقة الظهر قطعة 5 بنقل موقع مركز شباب 
الظهر شريطة حتديد مواقف للسيارات. واضاف ان 
اللجنة احالت طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص 
موقع مقترح حملطة توليد قوى كهربائية وتقطير 
املياه في منطقة اجلليعة، الى االدارة للتنسيق مع 
وزارة الكهرب����اء. وذكر ان اللجنة وافقت على طلب 
اغالق واعادة رصيف مبنطقة جابر العلي قطعة 2، 
كما متت املوافقة على ترخيص كل من قس����يمة في 
السكن اخلاص مبنطقة املنقف االستثمارية قطعة 61. 

واضاف ان اللجنة اجلت محضر اجتماع جلنة التسميات بشأن االقتراح 
املقدم من العضوين السابقني م.عادل اخلرافي وفهيد العجمي، تسمية 

احد شوارع الفنطاس باسم عبداهلل بن حقان.
وعبر العجمي عن اسفه لعدم حضور املسؤولني 
في بلدية االحمدي، واوضح في رس����الة الى رئيس 
مجلس البلدية نتوجه اليكم لتوجيه رسالة منكم الى 
وزير الدولة لشؤون البلدية يتم مبوجبها التحفظ 
والتنويه على عدم التزام نائب املدير العام لشؤون 
قطاع فرعي البلدية مبحافظتي )الفروانية � االحمدي(، 
األمر الذي ادى الى تعطيل س����ير االجتماعات لعدم 
الرد على االستفسارات املوجهة الى اجلهاز التنفيذي 
وقال بصفتي رئيس اللجنة املعنية فانه نيابة عن 
زمالئ����ي اعضاء اللجنة نعرب عن اس����تيائنا لهذه 
التصرفات غير املسؤولة حيث كنا نأمل التزام اجلهاز 
التنفيذي باحلض����ور مادام توجه اليه الدعوة عند 
انعقاد كل اجتماع ولعل تلك التصرفات تضع امام 
الوزير احلقيقة كاملة بش����أن اعاقة العمل والوقوف حائال امام اجناز 

معامالت املواطنني.

قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
تهانيه ومباركته لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد مبناس���بة حلول الذكرى الرابعة لتزكية 
سموه لتولي والية العهد في البالد، مؤكدا ان أهل 
الكويت جميعهم يحملون في قلوبهم حب سمو 
ولي العهد، فاإلجماع الشعبي والبرملاني على هذه 
التزكية ينم عن مدى احلب الذي يتمتع به سموه 
في قلوب اجلميع فهو من أبطال املراحل املشرقة 

التي رسمت تاريخ الكويت املعاصر.
وأك���د م.العنزي ان االحتفاء الش���عبي بهذه 
املناسبة يعكس الش���عور الصادق لكل مواطن 
واحملبة اخلالصة التي يكنها لس���مو ولي العهد 
ملا عرف عنه من محبت���ه ملواطنيه جميعا بكل 
أطيافهم وانتماءاتهم. فهو نعم االختيار بشهادة 

القاصي والداني من أهل الكويت في الداخل واخلارج.
واشار م.عبداهلل العنزي الى ان الكويتيني عرفوا سمو الشيخ 

نواف األحمد منذ أمد طويل وانطبع في قلوبهم 
وعقولهم ش���يخا للتواض���ع والرحمة وعنوانا 
لإلنس���انية واحملبة والعدل، عاش بينهم واحدا 
منهم ألنه مؤمن بكل عمق وصدق بأنه واحد منهم. 
قائال: »عرف الكويتيون في س���موه املصداقية 
والش���فافية واحلزم الشديد في احلق فارتاحوا 
واطمأنوا. وأصبح اسم سموه لديهم حكما ال يقبل 
الطعن أو النقض أو االستئناف ألنه قرار نهائي 
صحيح ومدروس يضع مصلحة الكويت وأبناء 

الكويت فوق كل اعتبار مهما كانت الظروف«.
واضاف أن سمو ولي العهد له تاريخ طويل 
في صناعة مجد الكويت ويعتبر أحد أبرز عناصر 
مسيرة البناء والتنمية منذ االستقالل، كما كان أحد 
أبرز رموز الكويت ويعتبر أحد أبرز عناصر مسيرة 
البناء والتنمية منذ االستقالل والتي عملت على االرتقاء والنهوض 

بالوطن في جميع املجاالت بكل حب واخالص وتفان.

مانع العجمي م.عبداهلل العنزي

خالل افتتاحه منتدى الكويت األول للحوار البلدي حول رؤية تطوير العاصمة

صفر: إلغاء الخدمات الحرفية في العاصمة ودراسة إلقامة مجمع وزارات غرب الشدادية

اإلعالنات املخالفة بعد عملية إزالتها

إزالة إعالن مخالف عند أحد اجلسور

حذر من إقامة اإلعالنات في األماكن التي تحجب الرؤية وأعمدة اإلنارة والجسور 

العازمي: إزالة 521 إعالنًا غير مرخص 
في حولي العام 2009

منها.
واختت���م بدع���وة اجلميع 
الى ض���رورة مراجعة اجلهة 
املعنية بفرع البلدية لترخيص 
اعالناتهم بعد تقدمي املستندات 
الالزمة جتنبا إلزالتها واتخاذ 
القانونية بحق  كل االجراءات 
املخالفني للنظم واللوائح التي 

شرعتها البلدية.

في املراقبة حي���ث قال: طبعا 
محافظة حولي ذات طابع جتاري 
كبير وتتميز بوجود املجمعات 
التجارية التي تديرها شركات 
عاملية وتتميز بتنوع االنشطة 
السياحية بها كما توجد شركتان 
مستثمرتان للدعاية واالعالن 
تشرف عليهما املراقبة من ناحية 
تطبيق القوانني وبنود العقود 

وح���ول مصي���ر اإلعالنات 
الت���ي تقوم بإزالته���ا البلدية 
اوض���ح ان االعالنات املخالفة 
تبعا لنصوص الئحة االعالنات 
بإجراءات محددة تنص عليها 
الالئحة تتم ازالتها بكتاب رسمي 
وتسلم الى موقع حجز البلدية 

بكشف من قبل املراقبة.
العمل  الى طبيعة  وتطرق 

باالش���راف عليه���ا وبذلك لن 
تكون هناك اعالنات منتشرة في 
شوارع ومداخل املنطقة بصورة 
عشوائية وغير حضارية تتلف 
االرصفة واالرضيات وحتجب 
الرؤية وتعرقل السير وتسبب 
احلوادث وباألخص عند اشارات 
املرور وفتح���ات االلتفاف في 

الشوارع.

في املنطقة وتوضع هذه اللوحة 
على ارتف���اع 2.5 متر بقياس 
6×4 وتتكون هذه اللوحة من 
ست شرائح لكل لوحة وجهان 
أمامي وخلفي كل شريحة تغطي 
امل���ادة اإلعالنية للمناس���بة 
الواحدة ف���ي جميع اللوحات 
املوزع���ة على اف���رع املنطقة 
وتقوم اجلمعي���ات التعاونية 

واالفراح فإن الئحة االعالنات رقم 
172/2006 في مادتها 17 وضعت 
املناس���بات  تنظيما إلعالنات 
واالفراح في اجلمعيات التعاونية 
وفروعها، بحيث تكون هناك 
لوحتان اعالنيتان في اجلمعية 
الرئيسية للمنطقة على مدخل 

اجلمعية ومخرجها.
ولوحة إعالنية في كل فرع 

إلجراءات محددة، واكد أن هناك 
اقامة االعالنات  مواقع يحظر 
فيها حيث انه تبعا لنصوص 
الئحة االعالن���ات فإنه يحظر 
وضع االعالن���ات على اعمدة 
االنارة او اجلسور او املساجد 
او امل���دارس او املباني العامة 
واخلاصة ومن ثم يحظر وضع 
االعالنات االنتخابية او الالفتات 
او اي وسيلة من وسائل الدعاية 
للمرش���ح ع���ن اي ن���وع من 
انواع االنتخابات خارج املقار 

االنتخابية املرخصة.
وقال تطبيقا للقانون يتم 
ازالة جميع االعالنات املخالفة 

فورا وبدون انذار.
وحول االعالنات العشوائية 
في الشوارع اوضح العازمي انه 
فيما يخص اعالنات املناسبات 

حذر مراقب ع���ام احملالت 
ف���ي بلدية حولي  واإلعالنات 
خالد العازمي من إقامة االعالنات 
في االماكن التي حتجب الرؤية 
عن قائدي املركبات ومستخدمي 
الطري���ق وكذل���ك العالم���ات 
واللوحات االرشادية واعمدة 
اإلنارة والدوارات واجلس���ور 

ومحوالت الكهرباء.
ل� »األنباء«:  العازمي  وقال 
ان االجه���زة الرقابية مبراقبة 
احملالت واإلعالنات لفرع البلدية 
حولي قامت خالل العام 2009 
بحمالت لتفعي���ل القانون في 
مواجهة املخالفات بالش���وارع 
العام���ة واحملالت  واألماك���ن 
التجارية وخالفه  واملجمعات 
حيث مت خالل الربع االخير من 
التفتيش على  املاضية  السنة 
1450 محال مت خاللها ضبط 121 
محال تعمل بدون ترخيص الى 
جانب حترير 184 مخالفة وإزالة 

521 إعالنا مخالفا.
واضاف ان االعالن هو وسيلة 
او  الناس  الغرض منها اعالن 
فئة معينة عن احدى الس���لع 
او االنشطة او االعمال املهنية 
سواء اس���تخدمت في االعالن 
الكتابة او الرسومات او الصور 
او الصوت او الضوء بأي مادة 
صناعية )خشب، معدن، ورق، 
زجاج وخالفه(. شريطة ان يتم 
ترخيصه من قبل البلدية تبعا 

قامت مراقبة احمل���الت واإلعالنات مبحافظة حولي بإزالة عدد 
5400 إع���الن غير مرخص أو مواقع غير مس���موح بها من جميع 

مناطق محافظة حولي على النحو التالي:

عدد اإلعالناتالشهور
418يناير
535فبراير
717مارس
568ابريل
665مايو

384يونيو
465يوليو

714أغسطس
413سبتمبر
294أكتوبر
150نوفمبر
77ديسمبر
5400االجمالي

خالد العازمي

اكد وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر انه س����يتم الغاء اخلدمات 
احلرفية والصناعية في العاصمة 

حتى ال تكون املنطقة مختنقة.
وقال د.صف����ر، خالل افتتاحه 
الكوي����ت االول للحوار  منت����دى 
البلدي حتت عنوان »رؤية تطوير 
العاصمة« والذي اقامه برنامج االمم 
املتحدة للمس����توطنات البشرية 
بحضور محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلاب����ر وعدد م����ن اعضاء 
املجلس البلدي واملس����ؤولني في 
االمانة العامة ملنظمة املدن العربية 
والش����خصيات املهم����ة، ان هناك 
توصيات صدرت تتعلق باعتماد 
الرؤية املقدمة والتأكيد على دور 
املدينة على انها مركز مالي وجتاري 
اقليمي وتفضيل الالمركزية ونقل 
بعض االدارات املرورية الى خارج 
املدن لتخفيف االزدحام املروري، 

اضافة الى دراس����ة القامة مجمع 
وزارات غرب الشدادية.

وقال ان اخلطة التفصيلية التي 
مت االنتهاء منه����ا لتطوير املدينة 
كانت مجمدة ب����االدراج وطالبت 
بتطبيقها وه����ي حاليا في جلنة 
البيوت االستشارية الختيار اجلهة 
املنفذة بع����د االنتهاء من التقييم 

الفني للدراسة.
واضاف د.صفر ان هناك دورا 
كبيرا لعدة جهات لتنفيذ الدراسة 
اخلاصة بتطوير املدينة، مشيرا الى 
ان البلدية مازالت بعيدة عن تنفيذ 
املدينة الذكية رغم اش����تراطنا ان 
تكون املباني اجلديدة ذكية وحتافظ 
على الطاقة واالستفادة من الطاقة 

املجانية )الشمسية(.
واوض����ح د.صفر ان دس����مان 
وش����رق وجبلة واملرقاب حتتاج 
الى مخططات تطويرية وحتسني 
النواحي اجلمالية والبيئية وتكون 

هناك نوعية خاصة للمشاريع داخل 
املدينة، مش����يرا الى انه لتحقيق 
ذلك البد من رصد الوضع احلالي 
وتكوين قاعدة بيانات والتوقف عن 
تغيير االستعماالت حلني االنتهاء 
من الدراس����ة وبعدها التفكير في 

التنفيذ.
وقال د.صفر: سنلجأ للمباني 
االستثمارية واملساحات التجارية 
س����تصل الى 12% من املس����احات 
املوجودة ولدينا 193 طلبا لتحويل 
املباني االستثمارية الى جتارية، 
مشيرا الى ان هناك طلبات لزيادة 
نسب البناء و0.5% خدمات تعليمية 
ومتثل اخلدمات الصحية 1.5% وتبلغ 

املساحات الترفيهية %5.8.
واكد رئيس برنامج االمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية في الكويت 
د.طارق الشيخ ان الشراكة اصبحت 
ضرورة ملحة للخروج بأولويات 
لرؤية املجتمع لعواصمه، مشيرا 

الى ان فكرة احلوار متت من خالل 
املشاركة مع البلدية.

وقال ان التحديات التي تواجه 
املدن كثي����رة وتختلف من مدينة 
الى اخرى، لكن من ابرز التحديات 
استقطاب العمالة الوافدة ما ينتج 
عنه ممارسات خارج نطاق املدينة 
ويتطلب من الدولة ان تضع رؤى 
جدي����دة نتيجة دخول فئات على 

املجتمع.
واض����اف ان املدين����ة البد ان 
تستقطب الشباب من خالل العمل 
املختلف لتكون مدينة حيوية رغم 
ان هناك العديد من الدول املتقدمة 
تقوم باعادة احياء مدنها من خالل 

التنمية العقارية.
وقال االمني العام املساعد ملنظمة 
املدن العربية م.احمد العدساني ان 
املنظمة تضم مدنا عديدة وتتفاوت 
امل����دن بأنظمتها  وتتباين ه����ذه 
والبعض منها يعاني من الزحف 

نحو املدينة، مشيرا الى انها كانت 
في السابق صغيرة.

واضاف ان املدينة كانت جتارية 
يحيط بها حزام اخضر يحفظها من 
التلوث الى ان شعر املسؤولون بان 
املدينة اصبحت تفتقر الى الوجود 
الس����كاني بداخلها، مشيرا الى ان 
مشروع الصوابر لم ينجح ولكن 
ذلك ال يعني ان املواطنني ال يريدون 

السكن داخل العاصمة.
واوضح ان املدينة في جميع 
بلدان العالم تكون خالية بالليل 
والبد من انش���اء مراكز ترفيهية 
العادة الن���اس لها باالضافة الى 
املسارح واحلدائق وتغيير منط 
احلي���اة االجتماعي���ة من خالل 
تخفيف االزدحام املروري والتلوث 
البيئي وبذلك سيصبح هناك مجال 

العادة احياء املدينة.
واك���د ان العم���ل اجلماع���ي 
ضروري الحياء املدينة والبد من 

وجود رؤية شاملة يشترك فيها 
اعضاء املجلس البلدي واحملافظون 
وتكون هناك امانة عامة للعاصمة 
ويكون لها طابع مميز وحل مشاكل 
اصحاب العقارات العمار مبانيهم 

على النمط احلديث.
وقال محافظ العاصمة الشيخ 
علي اجلابر ان املكتب االستشاري 
الذي حتدث عن���ه وزير البلدية 
د.فاضل صفر جعلني اتذكر طريق 
الصبية فعندما كن���ت محافظا 
للجهراء طلبت من وزير االشغال 
سابقا ان يتم تعديله وقام بعمل 
ما يستطيع واخبرني انه موجود 
لدى املكتب االستشاري وبعد مرور 
خمس سنوات لم يفتتح الطريق 

اال قبل اسبوعني.
ومتنى اجلابر التماس العذر 
للمحافظ���ني الذي���ن ال ميلكون 
الصالحيات مثل نظرائهم في الدول 
االخرى الذي���ن لديهم ميزانيات 

ويحكمون مناطق بينما في الكويت 
االمكانيات محدودة وما يقومون 

بها اجتهادات وعالقات.
وقال ان بعض النواب عندما 
طلبوا توزيع املجلس البلدي على 
احملافظات »صاح« اعضاء املجلس 
رافضني هذا التوجه، مشيرا الى 
ان الدول االخرى سبقتنا في كل 
ش���يء، نريد قرارا من احلكومة 

وازالة كل املوجود في البلد.
واوضح رئيس مجلس ادارة 
البن���ك الصناعي عبداحملس���ن 
اقل  املالي  احلنيف ان اجلان���ب 
تأثيرا من اي جانب اخر س���واء 
كان تشريعيا او تنظيميا او اداريا، 
مشيرا الى ان البلدية كانت تقود 
التنظيم احلضري واالقتصادي 

واملالي.
واكد احلنيف ان النظام املالي 
في الب���الد لم يعجز في يوم من 
االيام عن متويل املشاريع، مشيرا 

الى ان املسؤولية مشتركة واسهل 
ضحية في البلد هي احلكومة وهو 

خطر مازلنا نعيشه.
وقال ان املخطط الهيكلي االول 
نظم العاصمة وخارجها وعندما 
بدأت االستثناءات والتغيير في 
املخطط الهيكلي ظهرت العيوب 
واملالحظات، مؤكدا انه لم يحصل 
عجز مالي في البالد، مشيرا الى 
ان البنك الصناعي يقوم بتمويل 

مشاريع صناعية كثيرة.
واضاف احلني���ف ان قانون 
اخلصخصة هو اح���د معوقات 
الش���راكة بني القط���اع  اخلاص 
الى ان هناك  واحلكومة، مشيرا 
احتكار اراض من احلكومة رغم 
ضرورة ان تتخلى عنها للقطاع 

اخلاص كتملك وليس للتأجير.
واكد ان البلدية تعتبر محركا 
اقتصاديا في البالد من خالل ما 

تطرحه من مشاريع.

)أحمد باكير(الشيخ علي اجلابر وم.عبدالكرمي السليم وم.منى بورسلي خالل افتتاح املنتدىمتابعة من عضو املجلس البلدي م.أشواق املضفد.فاضل صفر وأحمد العدساني وعبداحملسن احلنيف في أول جلسة من املنتدى


