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اعداد: بداح العنزي

العجمي رئيسًا لـ»تقصي الحقائق«
زكت جلنة تقصي احلقائق في املجلس البلدي 
العضو مانع العجمي رئيس���ا وم.أش���واق املضف 

مقررة اللجنة.
وق���ال عضو اللجنة محم���د املفرج الذي ترأس 
االجتماع االول انه تقرر ان يتم عقد اجتماع قريب 
لبحث املخالفات املوجودة في منطقة فهد األحمد.

فريق عمل »نبيها خضراء« قدّم تعديالت على الالئحة

العنزي: لم يبقَ إال استخدام المادة 14 لرفض اعتراض صفر على الئحة الزراعة
اوضح رئيس اللجنة الفنية 
البل���دي م.عبداهلل  باملجلس 
العن���زي انه لم يبق لالعضاء 
اال اس���تخدام املادة 14 لرفض 
اعتراض وزير الدولة لشؤون 
البلدية على تعديالت املجلس 

بشأن الئحة الزراعة.
وقال العنزي بعد االجتماع 
الذي عق���د امس الس���تكمال 
االجتماعات الس���ابقة بش���أن 
التعديالت على الئحة الزراعة 
بحضور جمعيات النفع العام 
الوزير وعد باملوافقة على  ان 
انه  اال  الالئحة بع���د تعديلها 
اعترض على تعديالت املجلس 
البلدي، مشيرا الى ان املجلس 
ميكنه اعادة ط���رح املوضوع 
ومناقشته من جديد خاصة ان 
هناك تخوفا من اعتراض الوزير 

مجددا على اي تعديالت.
واشار الى ان فريق »نبيها 
خضراء« بصدد اصدار بيان او 
مناشدة لرئيس الوزراء بقبول 
تعديالت املجلس البلدي فيما 
يخص الئحة الزراعة اال انه قرر 
االنتظار ملعرفة ماذا س���يكون 

التصوي���ت عليه في جلس���ة 
املجلس املقب���ل، ليتم التحرك 

بعدها.
ومتنى العن���زي من وزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر مد يد التعاون التي اعلن 
عنها س���ابقا والتي لم جندها 
الواقع، مش���يرا  عل���ى ارض 
الى ان الئحة الزراعة ليس���ت 
مختصة مبنطق���ة معينة وال 
فئ���ة معينة امنا تب���رز وجه 
الكويت احلضاري جلعلها واحة 
خضراء، مشددا على ضرورة 
االس���تفادة من جتارب الدول 
احمليطة والتشجيع على الزراعة 

التجميلية امام املنازل.
وحتفظ عضو مجلس ادارة 
الكويتية  املهندس���ن  جمعية 
م.مب���ارك البنوان على البيان 
الذي اع���ده فريق عمل »نبيها 
خض���راء«، مش���يرا ال���ى ان 
التعدي���الت املتضمنة في هذا 
البيان ال تتضمن رأي اجلمعية 
الذي نعتقد أنه يجب ان يكون 

ضمن الالئحة.
ودعا البنوان اعضاء املجلس 

البل���دي الى اع���ادة النظر في 
الالئحة بعد رفض وزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ق���رار املجلس  املصادقة على 
البلدي مقترحا اال يتم استخدام 
املادة 14 بل اعادة دراسة الالئحة 
وتعديالته���ا مجددا مع وضع 
مالحظات مؤسسات املجتمع 

املدني في عن االعتبار.
من جانب آخر فقد قدم فريق 
التعديالت  »نبيها خض���راء« 
التالية على الئحة الزراعة في 

مناطق السكن اخلاص.
وأوضح كتاب الفريق مايلي: 
ان جماع���ة »نبيه���ا خضراء« 
تابعت موضوع ازالة االسوار 
النباتية من امام منازل السكن 
اخلاص وارتأت تشكيل فريق 
عمل من بعض املواطنن املهتمن 
بالزراعة بالتعاون مع املجلس 
البلدي والهيئة العامة للزراعة 
والهيئة العامة للبيئة وجمعية 
املهندسن الكويتية واجلمعية 
البيئة، وقد  الكويتية حلماية 
قام الفريق باالطالع على القرار 
رقم )م ب/م ق2007/12/875/11( 

اخل���اص بنظ���ام الزراعة في 
املناطق النموذجية ومت اقتراح 
التعديالت الالزمة على القرار 

املذكور خدمة للصالح العام.
والتعديالت املقترحة هي:

املادة األولى:  التعديل على 
»ال يسمح بالزراعة للساحات 
عبر الشارع«، تعدل إلى: يسمح 
بالزراعة للساحات عبر الشارع 
وذلك بالتنس���يق مع اجلهات 
بالدول���ة بعيدا عن  املختصة 
اخلدمات واحملوالت ودون وضع 

اي منشآت غير زراعية وذلك 
باستخدام شبكات الري احلديثة 
لهذه الس���احات وعلى أال تقل 
نسبة املسطح األخضر عن %85 

من إجمالي املساحة.
التعديل على املادة الثالثة: 
»م���دة الترخيص 4 س���نوات 
قابلة للتجديد«، تعدل إلى أنه: 
على املالك ان يقوم بترخيص 
الس���احات واالرضي���ات مع 
البناء من  ترخيص مخط���ط 
قبل بلدية الكوي���ت بااللتزام 

الالزمة  بالشروط والضوابط 
للزراع���ة ويك���ون ترخيص 
الزراعة س���اريا مع ترخيص 
املنزل ويجوز للدولة تنفيذ اي 
خدمة من اخلدمات املختلفة دون 
تعويض ويصدر الترخيص من 
ثالث نسخ بعد موافقة اجلهات 
املعنية واملختصة وذلك على 
النحو التالي: نسخة لصاحب 
العالقة، ونسخة توضع مبلف 
صاحب العقار باإلدارة املعنية، 
ونسخة لسجل دائم يوضح فيه 
تاريخ ورقم الترخيص وكافة 

املعلومات الالزمة.
التعديل على املادة الرابعة: 
مس���تحدث بن���د 2، امللحقات 
التجميلية ال تزي���د عن %20 
من املساحة اإلجمالية للحديقة 
وتشتمل على »املمرات، النوافير، 
شالالت مياه، أحواض، زراعة، 
البرجوالت اخلشبية واملعدنية 
وأماكن اجللوس، ألعاب أطفال 
إلى مكونات جتميلية مثل الثيل 
الصناع���ي، مجاميع الصخور 
الديكورية األخرى  واملكونات 

للحدائق«.

ويغير البند 2 من املادة إلى 
3 مع التعديل اآلتي: تعديل البند 
2 من املادة والذي ينص على 
انه ال يرخص بزراعة ساحات 
االرصفة بعرض 4م وأقل، الى: 
يسمح بزراعة ساحات االرصفة 
بعرض 4م واقل وهي املسافة 
بن س���ور القس���يمة وحجر 
الرصي���ف، عل���ى ان تقتصر 
الزراعة على زه���ور، اغطية 
نباتية، شجيرات، شجر ونخل، 
عل���ى ان تبعد الزراعة 1م عن 
الرصيف وباستخدام اساليب 
الري احلديثة مع وضع ضوابط 
للتقليم والتهذيب حتى ال تكون 

عائقا للخدمات او املشاة.
التعدي���ل على بن���د 10 من 
احلالة الثانية املادة الرابعة: ال 
يسمح بتسوير املنطقة املرخصة 
ألغراض الزراعة بأسوار إنشائية 
أو شبك معدني او اي تسوير 
من نوع آخر باستثناء االسوار 

النباتية مع وضع ضوابط.
مس���تحدث البند التالي 11: 
يسمح بإقامة حاجز نباتي، مع 

مراعاة الضوابط اآلتية: 

1� عدم اعاقة حركة املشاة او 
حجب الرؤية.

2� وضع ضوابط للتهذيب 
والتقليم وحتديد االرتفاع على 
ان يكون متوسط االرتفاع بن 

1.2-1.5م.
3� وضع فتح���ة دون باب 
بعرض ال يزيد عن 2م وال يقل 
عن 1.2م حسب تصميم ممرات 

وحدائق السكن اخلاص.
كما يتم تغيي���ر بند 11 إلى 

بند 12 بنفس الصيغة.
مس���تحدث بن���د 13 احلالة 
الثاني���ة م���ن امل���ادة الرابعة: 
القائمة  يجب مراعاة احلدائق 
القسائم املختلفة  في ساحات 
األشكال والتي قد مت زراعتها 
اكثر من عشرات السنن، ونظرا 
اعادة ترتيب  ألن من الصعب 
الزرع او الشجر فعلى اجلهات 
املختص���ة ان تقوم بتش���كيل 
جلنة للنظر في تهذيب وتنظيم 
الس���احات املزروعة شرط ان 
يتماشى التنظيم مع متطلبات 
ه���ذا الق���رار من ابتع���اد عن 

اخلدمات وعدم حجب.

م. أشواق املضف

م.عادل اخلرافي

محمد املفرج

م. مبارك البنوانم.عبداهلل العنزي

بيئة البلدي تطلب حصراً لمواقع ردم النفايات

المفرج يقترح إنارة المداخل
 الشمالية والجنوبية في البالد

ق���دم عضو املجلس البلدي محمد املف���رج اقتراحا بإنارة 
املداخل الشمالية واجلنوبية في البالد.

وق��ال املف���رج ف���ي اقتراح���ه: نظ��را لكث���رة احل��وادث 
املرورية التي حت���دث في املناط��ق الشمالي���ة واجلنوبي���ة 
املج�������اورة للش���اليه���ات والط��رق الداخلي������ة املؤدي���ة 
اليه���ا بس���ب��ب ع���دم وج���ود اعم������دة ان���ارة في ه���ذه 

الش���وارع.
مم���ا ادى الى حدوث وفيات كثيرة على هذه الطرق. لذلك 
أقترح مخاطب�������ة وزارة الكهرباء واملاء بوضع اعمدة انارة 
في هذه الش������وارع، وذل���ك حرص���ا على س���الم���ة رواد 

الط��رق.
علما ان وزارة الكهرباء واملاء قامت مشكورة بانارة مزارع 

العبدلي والوفرة.

أوصت اللجنة البيئية خالل 
اجتماعها امس بحصر جميع 
العامة  النفايات  مواق���ع ردم 
انواع  واملتعلق���ة مبختل���ف 
النفايات والتي لم يصدر بشأنها 
قرارات تخصيص من املجلس 
البلدي متهي���دا لتخصيصها 
بالتنس���يق مع ادارة املخطط 

الهيكلي.
وقال���ت مق���ررة اللجن���ة 
م.جنان بوش���هري ان املواقع 
احلالية تعم���ل دون قرارات 

تخصيص.
وأضافت ان اللجنة اوصت 

االدارة بض���رورة االس���راع مبخاطبة املجلس 
لتخصيص مواقع النفايات السكانية وذلك بعد 

التنسيق مع البيئة واملخطط 
الهيكل���ي متهيدا إلصدار قرار 

لتلك املشاريع.
وذكرت ان اللجنة أحيطت 
علما بالكتاب املقدم من احدى 
الشركات بشأن حتسن البيئة 
والتنمي���ة االجتماعي���ة ومت 
االدارة تزويدها  الطلب م���ن 

باملستجدات.
وبين���ت ان اللجنة بحثت 
مش���روع تأهي���ل موقع ردم 
النفاي���ات الس���كنية املتعلق 
مبنطقة القرين حيث مت طلب 
تقرير بش���أن االجراءات التي 
اتخذت بشأن التأهيل واخلطوات الالحقة له، كما 
تقرر عقد ورشة عمل ملناقشة الوضع البيئي.

م.جنان بوشهري

وزير البلدية: تنفيذ نظام األرشيف اإللكتروني 
يحتاج لدعم وتوفير الموظفين الكويتيين

B.O.T دعا إلى وضع آلية باإلجراءات المتعلقة بطرح مشروع سوق الحراج بنظام الـ

العدواني: تحرير 233 مخالفة وإتالف
 27 رأساً لعدم صالحيتها لالستهالك

استعرض إنجازات مراقبة األغذية واألسواق خالل يناير وفبراير

بتكليف قطاع املشاريع بوضع 
اآللية واإلجراءات املطلوبة إلنشاء 
مشروع س���وق حراج املركبات 
وفق نظام B.O.T وإرس���ال هذه 
اآللية الى وزارة التجارة مع تقدمي 
الدعم الكامل واملساهمة الفعالة 
والتنسيق املشترك معهم في اتباع 
اآللية حتى يتم إقرارها والبدء في 
اإلنشاء، على ان تتم إدارة املشروع 
من قبل وزارة التجارة. وأوضح 
ان اللجن���ة أوصت بأن يتم عقد 
اجتماع تنسيقي ملناقشة بعض 

التعديالت على الئحة األسواق 
العامة، خاصة البند 17 من املادة 
5 م���ن القرار ال���وزاري رقم 151 
لس���نة 2006 حول أهمية تقدمي 
شهادة من التأمينات االجتماعية 
تبن الوضع التأميني ملقدم طلب 
التخصيص في األسواق العامة، 
مشيرا الى انه تقرر عرض نتائج 
االجتماع التنسيقي على اللجنة 
العليا ف���ي اجتماعهم املقبل مع 
اعطاء املوض���وع صفة األهمية 

واالستعجال.

أك���د وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صف���ر ان تنفيذ نظام 
األرش���يف اإللكترون���ي يحتاج 
توفير العدد الكافي من املوظفن 
الكويتي���ن وتدري���ب موظفي 
األرشيف وإشراكهم في برنامج 
البريد اإللكتروني ليتم متكينهم 
م���ن العمل في ح���ال بدء العمل 
رسميا بهذا النظام. وقال رئيس 
مكتب املتابعة التابع لوزير الدولة 
لشؤون البلدية م.عبدالكرمي الزيد 
ان الوزير ترأس اجتماع اللجنة 
العليا للتخطيط حيث اكد على 
دعم وحدة حفظ امللفات وخاصة 
فيما يتعلق بالبناء وتوفير الكوادر 
املختصة من الكويتين، اضافة الى 
دعم األرشيف بعدد من املوظفن 
الوافدين في عملية منظمة لنقل 
التكنولوجيا واخلبرات في هذا 

املجال.
وأضاف الزيد ان اللجنة بحثت 
طلب وزارة التجارة بنقل تبعية 
ادارة مشروع سوق حراج املركبات 
في مراحله اإلنشائية واإلدارية 
العليا  اللجن���ة  حيث أوص���ت 

التدقيق  ادارة  ذك���ر مدي���ر 
ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة حولي بالوكالة 
ضيدان العدواني ان فريق املفتشن 
مبراقبة األغذية واألسواق متكن 
من حترير 233 مخالفة وغلق 10 
محالت غلقا إداريا وإتالف 390 
كيلوغراما من املواد الغذائية و11 
ليترا من األلبان غير الصاحلة 
لالستهالك اآلدمي خالل اجلوالت 
التفتيشية التي مت تنفيذها والتي 
شملت 209 محالت خالل يناير 

وفبراير املاضين.
وق���ال العدواني: اش���تملت 

املخالفات على العمل قبل احلصول على ش���هادة 
صحية أو كونها منتهية الصالحية وتشغيل عامل 
قبل احلصول على شهادة صحية أو انها منتهية 
الصالحية وفتح محل دون ترخيص أو كونه منتهي 
الصالحية ولعدم االلتزام بقواعد النظافة العامة 
ومخالفات الس���كن واملبيت باحملل ولعرض مواد 
غذائية خارج احملل ومخالفات عرض مواد غذائية 
ضارة بالصحة وأخرى غير مطابقة للمواصفات 
باالضافة الى االجتار بسلع غير محددة وعرض وبيع 
مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي وبيع 
حلوم مجمدة على انها طازجة الى جانب إيقاف 27 

عامال عن العمل نتيجة احلاالت املرضية.
وذكر البيان الذي أصدرته ادارة العالقات العامة 
بالبلدي���ة ان هذه احلمالت التفتيش���ية املتتابعة 
واملستمرة تأتي في سياق ترجمة التعليمات املباشرة 

من وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر واملتابع���ة احلثيثة ملدير 
البلدي���ة م.أحمد الصبيح  عام 
لتطبيق األنظمة واللوائح على 
اجلميع دون استثناء في مختلف 
املجاالت واألنشطة املتعلقة بجهاز 
البلدية واتخاذ جميع االجراءات 
القانونية بحق املتجاوزين حفاظا 
على صحة وسالمة املستهلكن 

وبث الطمأنينة في نفوسهم.
وفي احملور املتعلق بإجنازات 
املسلخ التابع لفرع بلدية محافظة 
حولي ق���ال العدواني: بلغ عدد 
املذبوحات من اخلراف العربية واالسترالي واملاعز 
والعجول 21532 رأسا الى جانب إتالف 27 رأسا لعدم 
صالحيتها لالس���تهالك اآلدمي فيما متكن مفتشو 

النوبات من حترير 22 مخالفة.
واض���اف العدواني: ان اجلوالت التفتيش���ية 
مس���تمرة على مدار الساعة على مختلف احملالت 
الغذائي���ة واملخازن وتفعيل كل اللوائح واألنظمة 
حفاظا على صحة وسالمة املستهلكن واتخاذ جميع 
االجراءات القانونية بحق املتجاوزين، مشيرا الى 
أهمي���ة اخضاع جميع امل���واد الغذائية للتفتيش 
الدوري وأخذ العينات وارسالها للفحص املخبري 
بوزارة الصحة العامة للتأكد من مدى صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي الفتا الى ان عدد العينات التي مت 
ارسالها للفحص بلغ 20 عينة تبن عدم صالحية 

3 عينات منها.

م. عبدالكرمي الزيدد. فاضل صفر

ضيدان العدواني

.. والخرافي إلطالق اسم المرحوم بدر الحوطي 
والشهيد يوسف الفالح على شارعين في الكويت

المضف تقترح إطالق اسم سليمان المسلم 
على أحد شوارع السالمية

قدمت عضو املجلس البلدي م.أش���واق 
املضف اقتراحا بإطالق اسم سليمان املسلم 

على احد شوارع الساملية.
وقالت املضف في اقتراحها: عمال بالفقرة 
الثامنة من املادة 12 من قانون 5 لسنة 2005 
في ش���أن بلدية الكوي���ت والتي تنص على 
»النظر في االقتراحات التي تقدم من احلكومة 

أو املواطنن أو اعض���اء البلدي«، لذا أتقدم 
باقتراح إلطالق اسم سليمان ابراهيم املسلم 

على احد شوارع الكويت.
ويعتبر املرحوم سليمان ابراهيم املسلم 
علما من اعالم املجتمع الكويتي، حيث انه من 
مؤسسي وواضعي أسس العمل في االوقاف 
وعضو مجلس املعارف وعضو مجلس الصحة 

وعضو مجل���س التعمي���ر وعضو مجلس 
الش���ورى وعضو باملجلس البلدي وعضو 
في شركة التموين، وعضو ومؤسس غرفة 

جتارة وصناعة الكويت.
لذا اقترح اطالق اس���م سليمان ابراهيم 
املسلم على احد ش���وارع منطقة الساملية، 

حيث كان يسكن فيها.

قدم عضو املجلس البلدي السابق م.عادل 
اخلرافي اقتراحا بإطالق اس����م املرحوم د.بدر 

احلوطي على احد الشوارع.
وقال اخلرافي في اقتراحه: كان املغفور له 
بإذن اهلل علما من أعالم املجتمع الكويتي ومن 
رموزها األفاضل ملا قدمه من بعض املساهمات 
التي يشار لها بالبنان، وكان من الرواد الذين 
تركوا بصمة واضحة في سجل الكويت، وكان 
للفقيد الراحل مآثر في خدمة الش����أن العام ملا 
تركه من اجنازات ادارية ملموسة ومن خدمات 
جليلة قدمها لوطننا احلبيب الكويت، حيث كان 
للفقيد الراحل سجل ناصع في األخالق وحسن 
التعامل مع اآلخرين وأيضا كان للفقيد مناقب 
ومواقف مشرفة من خالل ما قدمه طوال مسيرة 

حياته فكان يدير وميتلك واحدا من أكبر املكاتب 
الهندس����ية واالستشارية في الكويت، وعضو 
مجلس ادارة احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية الكويتية، وهنا استذكر دوره الذي 
كان مميزا عندما كان عضوا في جلنة املكاتب 
الهندسية التي كانت تعمل حتت مظلة جمعية 
املهندسن الكويتية، ود.بدر احلوطي رحمه اهلل 
كان مميزا واألكثر حرصا على املشاركة والقيام 
بعمله التطوعي الى جانب كونه مديرا وميتلك 
واحدا من أجنح املكاتب الهندسية في الديرة، 
وكان فعاال في العمل بأنشطة املجلس البلدي، 
ويتطوع في املشاركة باجللسات الفنية بنشاط 
وذكاء وايجابية في التعامل مع األمور الهندسية، 

ويثري اجلميع في أطروحاته.

وأضاف: ملا كان املغف����ور له صاحب دور 
متقدم خلدمة هذا الوطن وعمال بنص املادة 12 
من قانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت 
ف����ي املادة الثامنة التي تن����ص على النظر في 
االقتراحات التي تقدم من احلكومة او املواطنن 
او اعضاء البلدي، لذا أتقدم بهذا االقتراح بشأن 
اطالق اسم املغفور له د.بدر احلوطي على احد 

الشوارع بالكويت.
كما قدم اقتراحا بإطالق اسم الشهيد يوسف 
الفالح على احد الش����وارع وقال ان الش����هيد 
الراحل كان سجال ناصعا في األخالق وحسن 
التعامل مع اآلخرين وأيضا كان للشهيد مناقب 
ومواقف مشرفة من خالل ما قدمه طوال مسيرة 

حياته.

القويضي: غلق 16  محاًل 
وتحرير 145 مخالفة في الجهراء

خالل النصف األول من شهر مارس

كشف رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة اجلهراء 
عل����ي القويض����ي النقاب عن 
تكثيف احلمالت التفتيش����ية 
على محالت بيع وتداول املواد 
الغذائية بهدف التأكد من تنفيذها 
لالشتراطات الصحية وبلوائح 
وأنظمة البلدية لتأمن سالمة 

املواد الغذائية للمستهلكن.
وق����ال: أس����فرت احلمالت 
التفتيش����ية خ����الل النصف 
األول من شهر مارس عن غلق 
16 مح����ال غلقا إداريا وحترير 
145 مخالف����ة ش����ملت العمل 
قب����ل احلصول على ش����هادة 
او منتهية الصالحية  صحية 
وتشغيل عامل قبل احلصول 
على شهادة صحية او منتهية 
الصالحية وفت����ح محل قبل 
احلصول على موافقة البلدية 
وعرض وبيع مواد غذائية غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي او 
غير مطابقة للمواصفات، الى 
جانب حترير 53 مخالفة لعدم 
التقيد بقواعد النظافة العامة 
الطرق ورفع 27  وإش����غاالت 

سيارة مهملة وسكراب.
وفي احملور املتعلق باإلعالنات 
املخالفة، أش���ار القويضي الى 
متكن فريق الطوارئ من إزالة 

315 إعالنا مخالفا من مختلف 
العامة  الشوارع والس���احات 
الواقعة في مناطق احملافظة، 
الفتا الى أهمية اتباع إرشادات 
ولوائح البلدية املتعلقة بالئحة 
اإلعالنات جتنبا إلزالتها واتخاذ 

كل االجراءات القانونية.
وأضاف: قام فريق الطوارئ 
مبحافظ����ة اجله����راء بإزال����ة 
التعديات الواقعة في س����وق 
الس����يارات باحملافظة،  حراج 
الى أهمية استتباب  مش����يرا 
القانون  النظام وفرض هيبة 
عل����ى اجلميع دون اس����تثناء 
مب����ا يحقق املصلح����ة العامة 

للجميع.

علي القويضي


