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اعداد: بداح العنزي

انتقد عضو املجل���س البلدي محمد املفرج 
عملية توزيع مكافآت األعمال املمتازة س���نويا 

على بعض القطاعات املهمة في البلدية.
وناش���د املفرج في تصريح صحافي وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر واملدي���ر العام م.أحمد الصبيح 
ضرورة اعادة النظر في عملية توزيع املكافآت 

وخصوصا لبعض القطاعات املهمة وذات الطابع 
اخلاص، مش���يرا الى ان التوزيع لهذه املكافآت 
غير عادل وهو ال يشجع املوظفني املغتربني على 

االستمرار بروح العمل والعطاء املستمر.
واستغرب املفرج قلة قيمة املكافآت في البلدية 
أس���وة ببعض الوزارات ومنها وزارة األشغال 

التي تتبع الوزير نفسه.

المفرج يطلب إعادة النظر في توزيع مكافآت األعمال الممتازة

لجنة العاصمة : إلغاء موقع صالة أفراح
وتحويله لمواقف سيارات للنادي العربي

أوصت جلنة العاصمة خ���ال اجتماعها 
امس باملوافقة عل���ى الغاء تخصيص صالة 
افراح النادي العربي الرياضي واس���تغالها 

مواقف سيارات.
وقال رئيس اللجنة مهلهل اخلالد ان اللجنة 
وافقت على طلب وزارة االشغال العامة ووزارة 
الداخلية االدارة العامة لتنظيم املرور استحداث 
مواقف سيارات تنظيمية خلدمة مركز ضاحية 
اخلالدية، كذلك طلب وزارة الداخلية توسعة 
مخفر الدس���مة، كم���ا مت الترخيص إلحدى 
الشركات بترخيص مكاتب مؤقتة وتسويق 

مبنطقة الشرق.
واضاف ان اللجن���ة أحالت لادارة طلب 
جتديد وترميم النقطة االمنية القدمية القائمة 

مبنطقة بنيد القار الستخدامها كمخفر ملختارية 
املنطق���ة ملخاطبة املجل���س الوطني للثقافة 
والفنون، كما مت احالة طلب احدى الشركات 
استغال عقار مبنطقة بنيد القار كمطعم أو 

معرض الى اللجنة الفنية.
واضاف ان اللجن���ة أحالت طلب جامعة 
الكوي���ت الترخيص بفتح فرع لبنك اخلليج 
ضمن مقر اجلامعة مبنطقة اخلالدية، وذلك 
لتقدمي تقرير. كما مت اعتماد طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص موقع مبساحة 
225 مترا مربعا الستغاله كفرع لوازم العائلة 

واالدوات املنزلية مبركز ضاحية اليرموك.
وذكر ان اللجنة وافقت على طلب وزارة 
االوقاف والشؤون االس���امية اعادة تثبيت 

وتسليم موقع مسجد بالقطعة )ب( مبنطقة 
املتأثرة باملخطط  تكملة الشويخ الصناعية 
الهيكلي ملنطقة الشويخ اخلدمية واحلرفية 

والتجارية والغاء قرر املجلس البلدي.
وذكر ان اللجنة أحالت لادارة طلب الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انش���اء 
املبنى االداري ضمن املوقع العائد لهم مبنطقة 
الشويخ التعليمية بارتفاع 22 طابقا، وذلك 

لتقدمي تقرير الى اللجنة.
وبني ان اللجنة احالت لادارة شكوى اهالي 
القطعة 1 مبنطقة الش���امية واعتراض على 
جسر مشاة سيتم انشاؤه من مشروع تطوير 
الدائري االول )املرحلة االولى(، وذلك الختيار 

مهلهل اخلالدموقع بديل واعداد تقرير للجنة.

م.عبداهلل العنزي

اقتراح استحداث مدخل جديد 
في الجهراء من جهة الطريق 80

قدم عضوا المجلس البلدي فرز المطيري 
اقتراح���ا الس���تحداث  العن���زي   وعب���داهلل 
مدخل جديد الى منطق���ة الجهراء من ناحية 
 طري���ق 80 المتجه الى المط���اع يؤدي الى 
شارع »طريق مضخة المياه«، وذلك لتخفيف 
الزحام المروري وضغ���ط الحركة المرورية 
التي يشهدها ش���ارع مرزوق المتعب »شارع 
مطافي الجهراء«، ليكون مدخا يخدم القادمين 
اليه���ا وخاصة كا من أهال���ي منطقة القصر 
العثمان  التجارية ومنطقة قسائم  والمنطقة 

ومنطقة الواحة.
وبينا ان المنطقة ال تحتوي سوى على مدخل 
شارع بشير بن أبي عوانة، ومدخل شارع مرزوق 

المتعب من تجاه طريق الجهراء 80.

العنزي يقترح إعادة تنظيم 
منطقة الواحة في الجهراء

قدم عضو املجل���س البلدي م.عبداهلل العنزي 
اقتراح���ا بإع���ادة تنظي���م منطق���ة الواح���ة في 

اجلهراء.
وقال العنزي في اقتراحه: يعاني أهالي منطقة 
الواحة من التكدس البشري الشديد، وسوء حال 
البنية التحتية في املنطقة وأوضاع البناء في هذه 
املنطقة وفق نظام البلوكات، حيث مت اس���تقطاع 
أجزاء من القس���ائم واصبحت مساحتها تقل عن 
300م2، وتعاني املنطقة ايضا من التنظيم املروري 
الس���يئ وتفتقر ألبس���ط اخلدمات وهي املتنفس 
ألهالي املنطقة حتى انها اصبحت مرتعا للعزاب 

واصبحت طاردة لسكانها األصليني.
لذا أقترح: اعادة تنظيم جميع القطع في منطقة 

الواحة.

جليب الشيوخ.. قنبلة موقوتة أم مثلث ذهبي
بقلم نايف شرار

تقع منطقة جليب الشيوخ على الدائري 
السادس ويحدها كل من ستاد جابر األحمد 
الرياضي، ومدينة صباح السالم الجامعية 
ومطار س���عد العبداهلل وضاحية عبداهلل 
المبارك وضاحية الش���يخ صباح الناصر، 
وسميت بهذا االسم ألنها جليب ماء للشيوخ 
وهذه المنطقة هي الوحيدة بالكويت التي 
يوج���د بها جمي���ع أنظمة البن���اء تجاري 
واستثماري وسكن خاص وحرفي وصناعي 

وسكن عزاب.
علما بأن مخالفة أنظمة البناء تتم على 
سمع وبصر بعض موظفي البلدية وأحيانا 
بموافقتهم، ويسكن المنطقة عدة جاليات من 
جنسيات متعددة ويمثل المواطنون فيها %5 
من سكان المنطقة كما ان أول ما يلفت نظر 
من يتجول به���ا التلوث البصري حيث ان 
جميع أنواع المخالفات موجودة فيها، منها 
على سبيل المثال وجود سوق لبيع األطعمة 
الفاسدة، وسوق لبيع المسروقات، وأوكار 
للفساد، ومكاتب غير مرخصة لاتصاالت 
الخارجية، وكذلك النهب المنظم للكهرباء 
حيث يتم توصيل التيار الكهربائي لألماكن 
المخالفة في العطل الرسمية والذي يؤدي 
مع زيادة الحم���ل الكهربائي الى انفجارات 
متعددة في المحوالت الكهربائية من حين 
آلخ���ر اضافة لذل���ك المنطق���ة تعاني من 
ازدحام ش���ديد على مدار الساعة حيث ان 
من يدخلها مفق���ود والخارج منها مولود، 
وقد تعاقب���ت العديد من المجالس البلدية 
على تقديم المقترحات المتعلقة باالستماك 
وتنظيم المنطق���ة اال ان األمل يبقى معلقا 
لحين حل ه���ذه المعضلة من خال نواب 

مجلس األمة وأعضاء المجلس البلدي كما 
 ال ننسى دور أعضاء لجان المجلس البلدي 
وخاصة مقررة اللجنة الفنية م.أشواق المضف 
حينما غامرت وقامت بجولة شخصية لهذه 
المنطقة لاطاع عن قرب على حجم الكارثة 
والمخالفات الجسيمة التي يتحملها الجهاز 
التنفيذي بالبلدي���ة من خال عدم تطبيق 
القوانين اضافة الى غياب الجانب الرقابي 

من قبل وزارات الدولة األخرى.
وقد تقدمت مجموعة المبادرات الوطنية 
وهي مجموعة تطوعية تضم شبابا كويتيا 
طموحا بتقديم مبادرة لتطوير منطقة جليب 
الشيوخ وأطلقوا عليها »المثلث الذهبي«.

وتم عرض هذه المبادرة على المجلس 
البلدي بحض���ور بعض أعض���اء مجلس 
األمة والقت استحس���ان الحاضرين، حيث 
تم من خال ه���ذه المبادرة اقتراح ان يتم 
تقسيم منطقة جليب الشيوخ الى 6 مناطق 

متخصصة وهي كالتالي:
1 – المنطقة الرياضية والتعليمية.

2 – منطقة الفنادق والمنتزهات.
3 – المنطقة اإلدارية والمالية.
4 – منطقة الثقافة والمعارض.

5 – المنطقة الحكومية.
6 – المنطقة التجارية والترفيهية.

لذلك نأمل من المجلس البلدي تبني هذه 
المبادرة والدعم الكامل من قبل السلطتين 
التشريعية والتنفيذية فالكويت تستحق 
منا الكثير ونتمنى من مجموعة المبادرات 
الوطنية االستمرار بهذا النهج وعدم االلتفات 
الى من يريد إحباط هذا المشروع التنموي 

وعزيمة الشباب.

الحريص: البلدية تنجز 94% من معامالت 
نزع الملكية لتسريع خطة الدولة اإلنمائية

كش���ف نائب المدير العام 
لشؤون أفرع البلدية بمحافظتي 
العاصم���ة والجهراء م.محمد 
الحريص النقاب عن استكمال 
انجاز م���ا يزيد على 94% من 
اجمال���ي المعامات المتعلقة 
بنزع ملكية القسائم في مختلف 

المحافظات خال عام 2009.
الذي  ووصف م.الحريص 
يترأس لجنة االشراف ومتابعة 
المعام���ات الخاصة بتثمين 
العقارات في مناطق الكويت: 
ان نسبة ال� 94% المشار اليها 
تش���كل انج���ازا يصب نحو 

التس���ريع في الخطة االنمائي���ة للدولة، رغم 
العوائ���ق العديدة التي واجه���ت عمل الفريق 

أثناء العمل.
وأشار الى ان اللجنة تمكنت من استكمال 401 
معامل���ة محالة اليها من جهات عدة في الدولة 
والبلدية، وذلك من اصل 426 معاملة، مؤكدا انه 
جار استكمال بيانات 25 معاملة متبقية فقط.

يذك���ر ان اللجنة تتلقى المعامات الخاصة 
بنزع الملكية من قبل عدة جهات ممثلة بإدارة 
نزع الملكية العامة في وزارة المالية، واالدارة 
القانونية وادارة التنظيم في بلدية الكويت، حيث 
يتولى الفريق القيام بجوالت ميدانية للكشف 
عن القس���ائم المدرجة على جدول أعماله بعد 

دراسة بياناتها ومخططاتها التنظيمية.

وفي سياق بيانه لمعامات 
قسائم نزع استماك المستكملة 
خال ع���ام 2009، أفاد بأنها 
تغطي العديد من المواقع في 
مختلف محافظ���ات الكويت، 
مشيرا الى انها شملت انجاز 
313 معاملة استماك في منطقة 
جليب الشيوخ من اصل 325 
معاملة لقسائم في القطع 20 

.26 - 19 -
الى استكمال   فيما اش���ار 
44 معاملة في منطقة خيطان 
من اصل 45 معاملة لقس���ائم 
في القط���ع: 4، 7، 8، 28، 29، 

18، 13، 36 و39.
ومضى الى القول: كما استكمل الفريق انجاز 
8 معامات تمث���ل كل المعامات الواردة اليها 
 في قطعتي )237 - 216( بالسالمية، فيما أشار 
الى انج���از معاملتي نزع ملكية لقس���يمتين 
تجاريتين في المدينة وش���رق بواقع معاملة 

لكل منهما.
وعن س���بب عدم استكمال 25 معاملة تمثل 
اجمالي القسائم المتبقية من اصل 426 معاملة، 
أرجع الحريص التأخر الى عدم تمكن الفريق 
من الوصول الى بعض الملفات الفنية للقسائم، 
فضا عن عدم االستدالل على اصحاب بعضها، 
مش���يرا الى انه جار مخاطبة الجهات المعنية 

للتوصل الى تلك البيانات في أقرب فرصة.

محمد احلريص

ليتم اعتمادهم في بلدية الكويت

21 مهندسًا اجتازوا اختبارات لجنة التصنيف في »المهندسين«
لجنة االشراف« واحضار بعض االوراق 
والثبوتيات التي يتضمنها الطلب وهي 
صورة شخصية وبطاقة مدنية مدون 
عليها اس���م المكتب الهندسي وصورة 
عن شهادته الجامعية وبطاقة عضوية 
في جمعية المهندسين والسيرة الذاتية 
ونسخة من ترخيص المكتب الهندسي 
الذي يطلب اعتم���اده وتحديد ان كان 
مهندس اشراف ام مهندس تنفيذ، وانه في 
حال اعتماد المهندس يتم عمل شهادة من 
جمعية المهندسين الكويتية الى بلدية 
الكويت وذلك العتماده مهندس اشراف 
على المشاريع الهندسية لدى المكتب 
الهندس���ي المرخص في بلدية الكويت 
وفي حال���ة عدم الموافقة على اعتماده 
يعيد المهندس االختبار مرة اخرى بعد 

45 يوما حسب شروط اللجنة.
وتضم اللجنة كا من سكرتير عام 
الجمعية م.راشد العنزي وأمين الصندوق 
م.س���عود العتيبي والمهندسين حميد 

غلوم وعلي دشتي.

وعن اجراءات االعتماد اوضح عضو 
اللجنة انه على المهندس الراغب ان يقوم 
المعد بطلب »مقابلة  النموذج  بتعبئة 

على تنفيذ االعمال والمشاريع الهندسية 
ومعرفة خبراتهم الس���ابقة للمشاريع 

التي قاموا باالشراف عليها.

أنجزت لجن���ة تصني���ف وتأهيل 
مهندسي االشراف بجمعية المهندسين 
مقابلة نحو 60 مهندسا من المهندسين 
الذين طلبت لجنة مزاولة المهنة بالبلدية 
اعتمادهم كمهندسي اشراف، وقد اجتاز 

نحو 25 منهم االختبارات المقررة.
وقال عضو اللجنة م.علي دش���تي 
ان���ه قد تم تصني���ف واعتماد نحو 21 
مهندس���ا منذ بداية العام الحالي، من 
مجموع الذي���ن تقدموا بطلبات اعتماد 
مهندس اشراف وتنفيذ، موضحا ان اغلب 
الذين تقدموا من المهندسين المعماريين 

والمدنيين.
الى  المهندسين  ودعا دشتي جميع 
االسراع في تجاوز المقابلة المقررة بمقر 
مجلس التصنيف بجمعية المهندسين 
الكويتية وذلك حتى يتمكنوا من مزاولة 
المهنة الهندس���ية في الكويت، مشيرا 
الى ان اللجنة تقوم بمقابلة المهندسين 
واختبارهم حول معرفة مدى قدراتهم 
العلمية والمهنية في عملية االش���راف 

م.علي دشتي وم.حميد غلوم يقابالن أحد املهندسني

بلغت حصيلة احلملة التفتيش���ية التي 
قام بها مركز الرقعي والعارضية والصناعية 
التابع إلدارة النظافة في بلدية الفروانية 80 

محضر مخالفة امس.
وقال مشرف املركز عيد املويزري ل�»األنباء« 

انه مت خال احلملة ازالة التعديات على اماك 
الدولة وكذلك رفع 31 س���يارة مهملة اضافة 
الى ازالة النفايات واملنشآت املقامة على اماك 

الدولة.
واضاف انه مت توزيع تعهدات على اصحاب 

املخالفات إلزالة مخالفاتهم، مشيرا الى انه 
مت خال احلملة مصادرة كميات من احلديد 

مت تخزينها على اماك الدولة.
وأشار الى ان املخالفات مت حتريرها على 

اصحاب القسائم املخالفة.

رفع سيارة مهملة

المويزري: تحرير 80 مخالفة 
ورفع 31 سيارة مهملة في صناعية العارضية

فرز املطيري

)سعود سالم(جانب من إزالة التعديات


