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قدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي اقتراحا 
بعمل دوار على شارع سعود بن عبدالعزيز في خيطان 

لتخفيف االزدحام.
وقال البغيل���ي في اقتراحه: الواضح ان االزدحام 
املروري هو اول عامل من عوامل تأخر املوظفني والعمال 
وطالب املدارس عن مواعيد دوامهم الرسمية ونخص 
بهذا االقتراح منطقة خيطان وحتديدا ش���ارع سعود 

بن عبدالعزيز الذي يحتاج الى دوارين للحّد من هذا 
االختناق املروري والتكدس الشديد للسيارات الذي دائما 

ما تنتج عنه حوادث مرورية وتأخر عن العمل.
لذا أقترح عمل دوارين بشارع سعود بن عبدالعزيز 
للحد والتخفيف من االختناق املروري ومن ثم عمل 
مجسم جميل داخل كل دوار يصور الكويت بصورة 

جميلة ويكون دليال على تراثها.

البغيلي يقترح عمل دوارين على شارع سعود بن عبدالعزيز في خيطان

تقديم 27 ورقة عمل بمشاركة 200 شخصية

صفر: المؤتمر الخامس للعمل البلدي يدعم مسيرة مجلس التعاون
في مجاالت عمل البلديات والمحافظة على هوية المدن وتوفير الصحة العامة

من حلقات جهودنا املشتركة في 
سبيل تطوير العمل البلدي، هذا 
العمل الذي يعتبر حجر الزاوية 
في دعم عجلة التنمية املستدامة 
ف���ي بلداننا، فه���و الذي يهيئ 
االجواء ويوفر املناخ الالزم لهذه 
التنمية التي ال مناص أمامنا اال 
بلوغها، خصوصا ونحن نعيش 
في عالم تتس���ارع فيه اخلطى 
التنموية، وأدعو اهلل ان يوفقنا 
لكي نتعاون ونتكاتف في سبيل 

حتقيق طموحاتنا.
من جهته، قال االمني العام 
املساعد لشؤون االنسان والبيئة 
في االمانة العامة ملجلس التعاون 
الهاشم في  اخلليجي عبداهلل 

كلمة نيابة عن األمني العام:
يطيب لي في ه���ذا اجلمع 
الطيب ان أتقدم بالش���كر الى 
كبار مسؤولي البلديات في دول 
مجلس التع���اون على دورهم 
الكبير في اس���تمرار انش���طة 
البلدي، والى  العمل  مؤمترات 
دورهم الكبير في حتقيق العديد 
من االجنازات في مجال العمل 
البلدي املشترك، والذي تكللت، 
في قمة مجل���س التعاون في 
ال���دورة 30 للمجل���س االعلى 
»دولة الكويت: 2009« بصدور 
قرارين في مجال العمل البلدي 
املشترك، واملتمثل في اعتماد 
الدليل االسترش���ادي للرسوم 
البلدي���ة وط���رق حتصيلها، 
والدليل االسترشادي إلنشاء 
املراصد احلضرية، وما سبقه في 
القمة السابقة للمجلس االعلى 
في الدورة 29 »مسقط: 2008« 
بصدور قرارين في مجال العمل 
البلدي املشترك، بشأن اعتماد 
الدليل االسترشادي للمحافظة 
على التراث العماني، والدليل 
االسترش���ادي لوحدة أعمال 
وتنظي���م البن���اء، والذي كان 
نتيجة للجهود املش���تركة بني 
بلديات دول املجلس من خالل 
متابعة كبار مسؤولي البلديات 
لقرارات اصحاب السمو الوزراء 
املعنيني بشؤون البلديات في 

دول املجلس.

الت���ي  املش���تركة واالعم���ال 
نستطيع في منظومة التعاون 
اخلليجي ان نبحثها ونناقشها 
لكي نصل الى مستوى عال من 
اخلدمات واالنشطة. واختتم 
د.فاضل صف���ر: اننا نقوم في 
جميع البلديات بتقدمي خدمات 
كثيرة وأعمالنا منظورة ومرئية 
وملموسة وطموحنا اكبر بكثير 
مما حققن���اه، ولكن ال نبخس 
حق العاملني في البلديات منذ 
انشائها وحتى اليوم فأعمالها 
وجهود املوظفني ساهمت في 
البيئ���ة حتى وصلنا  تطوير 
وقفزن���ا قفزات ملحوظة ومن 
هذا الباب قمنا في بلدية الكويت 
باالحتفال مبرور 80 عاما على 
انشاء البلدية كرمنا القياديني 
والتكرمي كان جليل كامل ممن 

خدموا في البلدية.

حلقات مشتركة

من جانبه، ق���ال مدير عام 
البلدية م.احم���د الصبيح: ان 
البل���دي اخلليجي  مؤمترن���ا 
اخلامس الذي دشنا أعماله حلقة 

نظم املعلوم���ات اجلغراف���ية 
ومراقب���ة االغذي����ة، وحمالت 
التوعية والتثقي����ف وخدمات 
ومرافق في الط���رق السريعة 

واالماكن البعي���دة.
الوزي���ر ان هناك  وأوضح 
الكثير من الش���جون والهموم 

الش���راكة  البلدي���ة، وكذل���ك 
املجتمعي���ة م���ن مؤسس���ات 
املدن���ي واملتطوعني،  املجتمع 
بالبيئة  الى االهتم���ام  اضافة 
واملراصد احلضرية والقطاع 
اخلاص وحتفيز االس���تثمار، 
والزيارات املتبادلة واستخدام 

االول في جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للخدمات احلكومية 
املعلوماتية، وأسلوب تخصيص 
االراض���ي، واالهتمام بالتراث 
التاريخية،  العمراني واملباني 
مع تعزيز الشراكة بني املجالس 
التنفيذية  البلدية واالجه���زة 

آلية حتديث املخططات الهيكلية 
وتوحيد االجراءات، الى جانب 
تبادل وتنقل اخلبراء والفنيني، 
اضافة الى دليل اخلدمات العامة 
التقنيات احلديثة  واستخدام 
في هذا املجال، وباملناسبة فقد 
الكويت باملركز  فازت بلدي���ة 

مع متابعة القرارات واالقتراحات 
ورصد ما يتم تنفيذه والتنبيه 

على التأخير.
واكد صف���ر ض���رورة ان 
تكون املجالس البلدية شريكة 
لنا وسندا لألجهزة التنفيذية 
ضمن اختصاصاتها، كما متنى 
ان نرى تنسيقا بني هذه املجالس 
ليكون التفاهم والعمل املشترك 
مثمرا وذا نتائج ايجابية تعود 
بالفائدة عل���ى اجلميع وعلى 
شعوب املنطقة، ونحن ندعم 

مثل هذا التنسيق.
وتابع: كما ال يفوتني االشادة 
بجه���ود املنظم���ات العاملي���ة 
أبدت استعدادا  التي  والدولية 
وجتاوبا في تقدمي الدعم الفني 
واستقدام اخلبراء املستشارين 
العربية  امل���دن  مثل منظم���ة 

والهابيتات واالسكوا.
مش���يرا ال���ى ان مج���االت 
التعاون وساحة العمل املشترك 
واسعة جدا فيما بيننا وعلينا 
االهتمام بها وتطويرها، ومنها: 
الرؤية االستراتيجية  توحيد 
لتطوير االعم���ال البلدية، مع 

أكد وزير االش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان املؤمتر اخلامس 
للعم���ل البلدي يهدف الى دعم 
مسيرة مجلس التعاون وجهوده 
في مختلف مجاالت عمل البلديات 
مع احملافظ���ة على هوية املدن 
وتوفير الصحة العامة وسالمة 

الناس.
افتتاحه  واض���اف خ���الل 
أنشطة املؤمتر والتي تستمر 
حتى الغد انه سيتم تقدمي 27 
ورقة عمل في املؤمتر مبشاركة 
200 شخصية بلدية من جميع 
أربعة  الدول اخلليجي���ة عبر 
محاور تتضمن نظام الشراكة مع 
 B.O.T �القطاع اخلاص ونظام ال
واملخططات الهيكلية وس���بل 
تنفيذها على ارض الواقع عبر 
آليات موحدة بني دول املجلس، 
وكذل���ك الرقابة عل���ى الغذاء، 
خاص���ة بعد صدور مرس���وم 
توحيد االجراءات الرقابية على 
الغذائية  الواردات واملنتجات 
ألن أي منت���ج أو وارد غذائي 
ألي دولة خليجية فإنه رأس���ا 
سيصل الى بقية الدول االخرى، 
اضافة الى البيئة وأعمال البيئة 
واحملافظة عليها وسبل تدوير 
النفايات واالستفادة منها عبر 
آلي���ات وتقني���ات حديثة متد 
احلياة مبا ه���و افضل وأكثر 

بهجة.

تكثيف التعاون

وقال: البد من التركيز على 
التع���اون بني بلديات  تكثيف 
الدول االعضاء وتعزيز التنسيق 
فيما بني مؤسس���اتنا، وكذلك 
مع املنظمات العربية والدولية 
واالقليمية، والتقريب بني النظم 
البلدية، وتبادل  والتشريعات 
املعلومات والدراسات واالجنازات 
والتقارير، وتنفيذ برامج لتبادل 
اخلبرات واالستفادة من الدروس 

للدول االخرى.
ال���ى جانب تنظي���م برامج 
تدريبية مشتركة والسعي إلنشاء 
مركز مختص بالبلديات وأعمالها 

د.فاضل صفر وم.أحمد الصبيح يفتتحان مؤمتر العمل البلدي اخلليجي

د.فاضل صفر يتوسط رؤساء الوفود املشاركة

بمساحة 50 ألف متر مربع بعد إنذار المحال المخالفة منذ 4 الجاري

الشمالي: إزالة 10٪ من مخالفات سكراب أمغرة

املتجاوزي���ن بلغت جتاوزاته 
بحجم 10.000 متر مربع على 
امالك الدولة استغلها دون وجه 

حق.

الدول���ة وقام  ام���الك  اراضي 
بتأجيره���ا وتقطيعها لبعض 
العمال���ة  املس���تفيدين م���ن 
اآلسيوية، مشددا على ان احد 

سكراب امغرة.
واشار الى ان بعض اصحاب 
احملال غير املرخصة واملتجاوزة 
استغل مساحات شاسعة من 

من قبل اصحاب احملال السكراب، 
مؤكدا اننا حرصنا كل احلرص 
عل���ى تنظيف هذه االماكن من 
جميع االنقاض املوجودة في 

باشرت جلنة ازالة التعديات 
على امالك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة مهامها صباح امس في 
ازالة التجاوزات واملخالفات في 
منطقة سكراب أمغرة احملاذي 
ملدينة سعد العبداهلل السكنية، 
حيث انتهت اللجنة من ازالة ما 
يقارب 10% من حجم االزاالت 

في املنطقة املذكورة.
واوضح رئيس فريق االزاالت 
في املناط���ق الصناعية حيدر 
الشمالي ان الفريق توجه الى 
منطقة سكراب امغرة وقام بازالة 
التجاوزات واملخالفات  بعض 
على امالك الدولة، مشيرا الى 
ان الفريق استطاع ان يزيل ما 
نسبته 10% من حجم االزاالت 

املوجودة في السكراب.
واضاف الشمالي ان الفريق 
بان���ذار احمل���ال املخالفة  قام 
الدولة  واملتجاوزة على امالك 
منذ الراب���ع من ابريل اجلاري 
وقد انته���ت املهلة التي امهلنا 
فيها احملال بتاريخ امس حيث 
الحظن���ا جتاوب ع���دد كبير 
من املتجاوزي���ن الذين رفعوا 
اغراضه���م وبقيت فقط بعض 
التي باش���رنا رأسا  االنقاض 

بازالتها من املواقع املخالفة.
وب���ني الش���مالي ان حجم 
املخالفات في س���كراب امغرة 
بلغ 50.000 متر مربع وباحجام 
استغلت عش���وائيا، مؤكدا ان 
بعض املخالفني لم يقوموا بازالة 
جتاوزاته���م لضخامتها ورأت 
اللجن���ة ان متهلهم خصوصا 
انهم ايدوا تعاونا ملحوظا اال 
ان زيادة حجم مخالفاتهم كانت 
عائقا لهم واكدوا على س���رعة 

ازالة جميع التعديات.
ولفت الى ان بعض املخالفني 
ازال مخالفاته لكنه ترك خلفه 
انقاضا كثيرة شرعت البلدية 
وفري���ق االزاالت ف���ي ازالتها 
وتطهير االماكن املستغلة سابقا 

رفع السيارات من سكراب أمغرة

»القانونية« توصي بعدم زيادة إيجار البسطات 
وتحصيل الخلوات في شبرة الصليبية

»البلدي« يبحث شكوى 100 موظف 
في بلدية الجهراء اليوم

يبح����ث املجلس البلدي خالل اجتماعه اليوم 
برئاسة زيد العازمي شكوى مقدمة من 100 موظف 

من بلدية اجلهراء ضد مدير فرع.
ويتضمن جدول االعمال التالي، توصيات جلنة 
العاصمة: االقتراح املقدم من نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع بشأن تخصيص قطعة ارض 
النشاء واقامة مجمع االحتياجات اخلاصة الطبي، 
الكتاب املقدم من شركة سلوشنز للتجارة العامة 
واملقاوالت بش����أن ترخيص ناد صحي مبنطقة 
الش����عب البحري، طلب وزارة العدل تخصيص 
موقع النشاء مبنى احملكمة الدستورية مبنطقة 
غرناط����ة قطعة 3، طلب جامعة الكويت املوافقة 
على تعديل اس����تعمال ڤيال 37 من سكن اعضاء 
هيئة التدريس الى سوق مركزي ضمن جامعة 

الكويت بالش����ويخ، طلب بنك برقان اس����تغالل 
قطعة االرض الواقعة بني مبنى بنك برقان ومبنى 
بورصة الكويت بالقطعة رقم 1 مبنطقة ش����رق، 
طلب زيادة مس����احة صال����ة االفراح املخصصة 
بضاحية اليرموك قطعة 3 مبقدار 400م2، طلب 
وزارة الكهرباء وامل����اء تخصيص موقع مقترح 
حملطة حتويل رئيسية لتغذية مشروع جامعة 
الكويت بالشدادية، طلب زحزحة موقع املسجد 
املخص����ص مبنطقة فهد االحم����د قطعة 2، طلب 
وزارة االوقاف والش����ؤون االسالمية تخصيص 
موقع مسجد على طريق الوفرة � ميناء عبداهلل، 
طلب االدارة العامة لتنظيم املرور سفلتة ساحة 
ترابي����ة امام االدارة العامة للش����ؤون القانونية 

مبنطقة صباح السالم قطعة 9.

كما مت االشارة الى عدم االختصاص 
في بحث قرار وزير الدولة لشؤون 
البلدية بش����أن ش����روط شغل 
الوظائف االشرافية في البلدية، 
كذلك احال����ة كتاب مجموعة من 
س����كان منطقة الروضة قطعة 2 
بش����أن املمرات بني البيوت الى 

االدارة لتطبيق الئحة الزراعة.

الش����ويخ االدارية كما مت تأجيل 
بح����ث التعديل على قرار رئيس 
الباعة  املجلس بش����أن الئح����ة 

املتجولني.
وبني ان اللجنة رفضت طلب 
االحت����اد الكويتي لتج����ار املواد 
الزراعية تعديل  واملس����تلزمات 
نسبة البناء للمشاتل الزراعية، 

القانونية في  اللجنة  أوصت 
املجلس البلدي بضرورة االلتزام 
بش����روط التعاقد بني الش����ركة 
املستثمرة لس����وق اخلضار في 
الصليبية واملستثمرين في شبرة 

اخلضار في الشويخ.
اللجن����ة فرز  وقال رئي����س 
املطيري ان اللجنة بحثت شكوى 
مستثمري بسطات اخلضار في 
شبرة الشويخ حيث مت االستماع 
الى وجهة النظر املتعلقة بضرورة 
التزام الشركة اجلديدة بعدم زيادة 
اسعار االيجار للبسطات بسوق 
الصليبية، مشيرا الى ان اللجنة 
أوصت بع����دم حتصيل خلوات 
نظير استغالل البسطات وااللتزام 
املتعلق����ة باجلدوى  بالدراس����ة 

االقتصادية للمشروع.
وأوض����ح ان اللجن����ة أجلت 
بحث طلب جمعية الهالل االحمر 
الكويتية جتديد عقد امالك الدولة 
اخلاص مبوقع اجلمعية مبنطقة 

فرز املطيري ومانع العجمي خالل اجتماع اللجنة القانونية

أحمد البغيلي

)سعود سالم(إزالة 10% من املخالفات

)كرم دياب(جولة في املعرض املصاحب للمؤمتر اخلليجي املشترك


