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مهلهل اخلالد

الشايع والخالد إلطالق اسم
أحمد بوطيبان على شارع بالدعية

المفرج يحّذر من تفاقم
مشكلة النظافة 

العنزي: تعديل نظام البناء
لفرع هيئة »القصر« غرب الجهراء

قــدم عضــوان فــي املجلس البلدي اقتراحا الطالق اسم املرحوم 
املستشار احمد سلطان بوطيبان على احد شوارع الدعية.

وقال العضوان شايع الشايع ومهلهل اخلالد في اقتراحهما: انطالقا 
من حرص الدولة على تكرمي رجاالتها وابنائها املخلصني الذين قدموا 
تضحيات وخدمات جليلة لدولتنا احلبيبة والذين كرســــوا حياتهم 
لرفع شأن الكويت عاليا في جميع احملافل، حيث تقوم الدولة بتخليد 
ذكرى هؤالء اميانا منها مبا قدمــــوه خلدمة الوطن واملواطنني وذلك 
باطالق اسمائهم على الشوارع وامليادين العامة بكويتنا العزيزة لتكون 
شاهدا لالجيال املعاصرة والقادمة على تاريخ املخلصني من رجاالت 
هذا الوطن ومقدار ما ساهموا به الجل رفعة شأنه، فقد كان املرحوم 
املستشار احمد سلطان البطي بوطيبان واحدا من هؤالء العظام الذين 
تركوا بصمة واضحة في الســــلك القضائي الذي عني في العام 1959 
الى ان شغل وكيل محكمة االستئناف ورئيس دائرة اجلنايات وعضو 
مبجلس القضاء العالي وباحملكمة الدستورية، حتى ان املجلس االعلى 
للقضاء باجتماعه املنعقد بتاريخ 1996/9/17 اقترح على وزارة العدل 
مخاطبة البلدية او وزارة التربية لتســــمية شــــارع او مدرسة باسم 
الفقيد الشهيد املذكور، لذا نقترح اطالق اسم املستشار احمد سلطان 

البطي بوطيبان على احد شوارع منطقة الدعية.

حذر عضــــو املجلس البلدي 
محمد املفرج من تفاقم مشــــكلة 
النظافة في البالد، مشيرا الى ان 
اوضاعها اصبحت سيئة نتيجة 
الرقابة واهمــــال بعض  غيــــاب 
املوظفني فــــي اداء واجباتهم من 
خالل عدم متابعة شركات النظافة 
التي ال تقــــوم بعملها على أكمل 

وجه.
وقال املفــرج: لقد قمنا بتنبيــه 
وزير الدولة لشــــؤون البلديــة 
العــام  د.فاضــل صفــر واملدير 
م.أحمــد الصبيــح الى تفاقــم هذه 
املشــــكلة منذ فترة طويلة ولكن 
األمور تزداد تفاقما وسوءا دون 
اتخاذ اي اجراءات بحق الشركات 
املخالفة والتــــي ال تلتزم ببنود 
العقــــد. وأضــاف ان املشــــكلة 
تنحصــــر فــي قلــــــة عدد عقود 
النظافة وتوزيعها على شركات 
قليلــة، داعيــا الــى اعادة توزيع 
احملافظات وطرحهــــا على عدة 
شركات لكل محافظة من اجل زيادة 
املنافســــة فيما بينها مع حرمان 
التي تقصر في عملها  الشركات 

من دخول املناقصات.
ودعا املفرج الى تشديد الرقابة 
اليومية على الشــــركات من قبل 
اجلهاز التنفيذي سواء بااللتزام 
بعــــدد عمــــال النظافــــة او قيام 

أوصت جلنــــة اجلهراء خالل 
اجتماعها أمس برئاسة عبداهلل 
العنزي باملوافقة على طلب وزارة 
األشغال العامة تعديل نظام البناء 
لفرع الهيئة العامة لشؤون القصر 
مبنطقة شــــمال غــــرب اجلهراء 
ليتضمن مبنى بارتفاع طابقني 
وبأقصى ارتفاع 11 مترا حيث ان 
التصميم يتطلب سردابا ودورا 

أرضيا وأول ودورا ثانيا.
وقال العنزي ان اللجنة وافقت 
الكهرباء واملاء  على كتاب وزير 
بشــــأن تعديل توســــعة مدخل 
ومخرج محطة مياه في منطقة 
الصليبخات، مشــــيرا الى أنه مت 
حتديد مدة ســــنتني لنقل موقع 
مضخة امليــــاه الى أمغرة حفاظا 
على أرواح املواطنني وعدم تأثر 

البنية التحتية في املنطقة.
أقرت  اللجنــــة  أن  واضــــاف 
اســــتحداث مدخــــل ومخــــرج 
القيــــروان يربط طريق  ملنقطة 
اجلهراء السريع مع املنطقة كما 
متت املوافقة علــــى طلب وزارة 
الشــــؤون االجتماعيــــة والعمل 
تعديل تخصيص موقع فرع الغاز 
بالقطعة 3 الى نشاط متوين تابع 
جلمعية سعد العبداهلل التعاونية 
مبحافظة اجلهراء، كذلك املوافقة 
على استحداث جسر مشاة فوق 
طريق اجلهراء السريع بني تقاطع 

السيارات بواجباتها اليومية من 
اجل نظافة املناطق وفي كل املواقع، 
مشيرا الى ان مناطق اسطبالت 
اخليول والشــــاليهات واملزارع 
واستراحات كبد تعاني جدا من 
سوء النظافة بسبب عدم تفتيش 

املراقبني والقيام بواجباتهم.
واستغرب املفرج قيام البلدية 
بتحصيل رســــم مقــــداره دينار 
واحــــد على كل وحدة ســــكنية 
سواء مبناطق السكن اخلاص او 
االستثماري او التجاري، مشيرا 
الى ان املبالغ احملصلة تصل الى 
الدنانيــــر تقريبا ولذلك  ماليني 
كان يفترض ان تتحسن اوضاع 

النظافة في البالد.

الدوحة وتقاطع املقبرتني باجتاه 
مدينة الكويت، كذلك املوافقة على 
طلــــب وزارة العــــدل تخصيص 
املقابلة ملبنى محكمة  الســــاحة 
اجلهراء كمواقف سيارات مؤقتة 
قطعة 91 فــــي محافظة اجلهراء، 
ومت تأجيل إلغاء تخصيص موقع 
مبنى خدمات على طريق العبدلي 
وكذلك طلب مركز سلطان للتجارة 
واملقاوالت ربط القسائم بالطابق 
األول وامليزانني باملركز التجاري 

واالداري باجلهراء قطة 93.
واختتم باالشارة الى انه متت 
املوافقة على نقــــل مبنى مطعم 
ومقهى والبنشــــر التابع لهم من 
مقابل ضاحية سعد العبداهلل الى 

منطقة أمغرة الصناعية.

دعا إلعادة توزيع المحافظات وطرحها على عدة شركات

مخزن أثاث مخالف في جليب الشيوخ إزالة حوش ساقط

واصلــــت جلنة ازالة التعديات على امالك الدولــــة واملظاهر غير املرخصة جهودها 
الدؤوبــــة من اجل احلفاظ على االموال العامة وتطبيــــق القانون على اجلميع لتبيان 

مفهوم املواطنة احلقة من خالل ازالة كل اشكال التعديات.
وقال املنسق العام في اللجنة سعود اخلترش انه وعلى الرغم من التعاون الواضح 
لكثيــــر من املواطنني مع جلنة االزالة، اال انه مازال هناك بعض املواطنني الذين ال يهدأ 
لهم بال اال بخرق القانون والتعدي على حقوق اآلخرين، مشيرا الى ان املتابعة احلقيقة 
للجنة وتواجدها الدائم في كل مناطق الكويت حال دون بروز املزيد من »بؤر« التعديات. 
واضاف اخلترش ان فرق االزالة اســــتطاعت امس ازالة اكثر من 17 حوشــــا ساقطا في 
منطقة فهد االحمد، حيث قام اصحاب هذه املنازل بتوسعة منازلهم على حساب امالك 
الدولة واقاموا احواشا ساقطة مبساحات متنوعة خارج اسوار منازلهم دون ترخيص 
ودون ادنى احترام للقانون. وبني ان فرق جلنة االزالة قامت باستخدام معدات خاصة 
الزالة هذه التعديات التي استغرقت وقتا طويال حملو آثارها والعادة االوضاع الى سابق 
عهدهــــا وابراز الوجه اجلميل لبالدنا، مؤكدا على ان اصرار اللجنة على تطبيق قانون 
امالك الدولة وجديتها في تنفيذ قرارات املجلس البلدي بهذا الشــــأن على ارض الواقع 
قد اثمرت عن انصياع غالبية املواطنني املتعدين على امالك الدولة واحترامهم للقانون 
طوال الســــنوات املاضية من عمل جلنة االزالة. اجلدير بالذكر ان جلنة ازالة التعديات 
كانــــت قد انذرت املواطنني املتعدين على امالك الدولة في منطقة فهد االحمد ومنحتهم 
مهلة كافية لعمل الالزم دون جدوى، وهو ما اضطر اللجنة الى ازالة املخالفات بنفسها 
مــــن اجل الصالح العام. من جانب آخر، قامت فــــرق االزالة التابعة حملافظة الفروانية 
بازالة مخزن ضخم لالثاث في منطقة جليب الشيوخ اقيم دون ترخيص على مساحة 

قدرت بأكثر من 200 متر مربع احتوى مختلف انواع االثاث.

إزالة أحواش ساقطة غير مرخصة في منطقة فهد األحمد

دعا رئيس فريـــق ازالة تعديات 
بر محافظة االحمدي مشعل الصافي 
املواطنني الى اخالء مخيماتهم الربيعية 

قبل نهاية 31 اجلاري.
وقال الصافي في تصريح صحافي 
ان املجلس البلدي حدد فترة التخييم 
والتي تبدأ من 1 نوفمبر الى 31 مارس 

من كل عام، مشـــيرا الـــى ان الفريق 
سيقوم اعتبارا من 1 ابريل املقبل بإزالة 

املخيمات املقامة.
وشدد على ضرورة تعاون املواطنني 
مع الفريق وازالة مخيماتهم بأنفسهم 
وتنظيف مواقع تخييمهم للمحافظة 

على البيئة البرية.

الصافي: إزالة مخيمات البر باألحمدي أول أبريل

مشعل الصافي


