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اقترح مدي���ر عام البلدية 
الس���ماح  م.احم���د الصبيح 
بااللتصاق بجميع الطوابق جهة 
اجليران والشوارع اخللفية 
وممرات املشاة والساحات بحد 

اقصى %50.
وقال الصبيح في رده على 
اقتراح تسعة اعضاء هم: محمد 
السليم،  املفرج، د.عبدالكرمي 
م.عب���داهلل العنزي، ش���ايع 
الشايع، م.جس���ار اجلسار، 
مهلهل اخلالد، مانع العجمي، 
م.اشواق املضف وفرز املطيري 
بشأن تعديل الئحة البناء في 

مناطق السكن اخلاص.
نفيدكم باآلتي:

1 - ان البند ثانيا من اجلدول رقم 1 بش���أن 
االشتراطات واملواصفات اخلاصة بأبنية السكن 
اخلاص والنموذجي واخل���اص بارتداد االبنية 
والتصاقها يفيد باآلتي: جميع فئات القس���ائم 

التي تقل مساحتها عن 750م2.
أ - اال يقل ارتداد البناء الرئيسي املكون من 
ارضي وطوابق عليا عن احلد املطل جهة شارع 

اخلدمة عن 2م.
ب - اال يقل ارتداد البناء الرئيسي عن احلد 
املطل على اجلهات االخرى املتبقية عن 1.50م. اي 

ان االرتداد جهة اجليران مطابق 
لالقت���راح املقدم م���ن االعضاء 
للقسائم التي مساحتها اقل من 

750م2.
2 - اما بخصوص االلتصاق 
بجميع الطواب���ق فاننا نقترح 
اآلتي: يسمح بااللتصاق بجميع 
الطوابق جهة اجليران والشوارع 
املش���اة  اخللفي���ة ومم���رات 
والساحات وبحد اقصى 50% من 
طول الواجهة جهة شارع اخلدمة 
وذلك للقسائم احلكومية »التي 
مت توزيعها من قبل االس���كان« 
التي تقل مساحتها عن 400م2 

وذلك وفق اآلتي:
أ - االلتزام باملس���احات االجمالية املسموح 

بها جلميع الطوابق.
ب - اخذ موافقة اجليران باالجزاء امللتصقة جهة 

اجليران وتكون معتمدة من مختار املنطقة.
ج - تكسية الواجهة املطلة على اجلار ضمن 
حدود عقارهم مبواد وألوان متناس���قة مع عدم 

فتح شبابيك او وضع مكينات عليها.
د - ف���ي الواجهات املجاورة للجزء املالصق 
ال يسمح بفتح شبابيك او عمل بلكونات اال بعد 
االبتعاد عن حد اجلار مبسافة االرتداد املسموح 

به.

قدمت عضو املجلس البلدي 
م.اشواق املضف سؤاال بشأن 
اج���راءات التعي���ن في ادارة 
شؤون اجلنائز، وقالت املضف 

في سؤالها:
اطلعنا على مقالة في احدى 
الصحف تفيد بأن هناك عددا 
من النساء الكويتيات تطوعن 
للقيام بأعباء وظيفة »مغسلة 
موت���ى« وذلك س���عيا منهن 
للحصول على االجر والثواب 
ولي���س الس���عي وراء راتب 
البلدية، وقد تقدمن بطلبهن 
لالدارة املختص���ة في بلدية 

الكوي���ت وهي »ادارة ش���ؤون اجلنائز« ولكن 
طلبهن قد قوبل بالرفض على الرغم من ان هذه 
االدارة تقوم بتعين الوافدات من جنسيات عربية 
وآسيوية للقيام بهذه الوظيفة وبناء عليه فإنني 
اتوجه باالسئلة اآلتية وارجو الرد عليها خالل 

املدة القانونية وهي كالتالي: 
هل التعين في هذه االدارة يتم 
حسب املزاجية ام انه يخضع 
لشروط وضوابط معينة؟ وما 
الشروط والضوابط التي تنظم 
عملية التعين في هذه االدارة؟ 
وهل يسمح للكويتيات بشغل 
ه���ذه الوظائف ام ال؟ وارجو 
تزويدي بكش���ف مفصل فيه 
اس���ماء العاملن بهذه االدارة 
مبين���ا فيه اآلتي »وظيفة كل 
منهم، راتب كل منهم، تاريخ 
تعين كل منهم، من منهم على 
العق���د الثاني وعق���د الراتب 
املقطوع وعقد استعانة بخدمات«؟ ومنذ متى 
يشغل مدير االدارة هذه الوظيفة لهذه االدارة؟ 
وملاذا لم يش���مله التدوير في تنقالت مديري 
االدارات بالبلدي���ة؟ ومن املس���ؤول عن عمل 

اختبارات النساء في هذه االدارة؟

ت���رأس مدير ف���رع بلدية 
الفرواني���ة م.أحمد  محافظة 
الهزمي احلملة املوس���عة التي 
نفذته���ا ادارة النظافة العامة 
واشغاالت الطرق التي استمرت 
ايام واس���تهدفت رفع  أربعة 
املهملة وش���برات  املركب���ات 
اخلضار والفواكه التي أقامها 
الباعة اجلائل���ون في منطقة 
خيطان، ومتكن خاللها فريق 
احلملة م���ن ضبط عدد منهم 
ومص���ادرة كميات كبيرة من 
اخلضراوات، وذلك بالتعاون 
م���ع مديري���ة أم���ن محافظة 

الفروانية.
وتأتي احلملة التي انطلقت 
بتعليمات مباش���رة من نائب 
املدي���ر العام لش���ؤون قطاع 
الفروانية  البلدية مبحافظتي 
واالحمدي م.فيصل صادق بهدف 
استتباب النظام وفرض هيبة 

القانون على اجلميع واتخاذ 
كل االجراءات القانونية بحق 

املتجاوزين للنظم واللوائح.
وقال الهزمي: ان االجراءات 
الرقابية مس���تمرة على مدار 
الساعة في مختلف املجاالت التي 
تخضع لرقابة البلدية، مشيرا 
الى ان احلملة أسفرت عن رفع 
53 آلية كبيرة و19 سيارة، الى 
جانب حترير 38 مخالفة تتعلق 
بعدم التقي���د بقواعد النظافة 
العامة و113 مخالفة إلشغاالت 
الطرق فيما مت ضبط 32 بائعا 
متجوال وحتويلهم الى جهات 
االختصاص ومصادرة والتحفظ 
على 13 طنا من املواد الغذائية 

واملالبس ولعب االطفال.
احلم���الت  ان  وأوض���ح 
التفتيشية على مواقع الباعة 
املتجولن مس���تمرة لتشمل 
جميع املناط���ق بالتعاون مع 

االجهزة االمنية، مشيرا الى انهم 
ال يدركون خطورة هذه الظاهرة، 
الس���يما ان موادهم الغذائية 
أبس���ط االش���تراطات  تفتقد 
الصحية، فض���ال عن امكانية 
تس���ببهم في وقوع احلوادث 
املرورية، واكد ان فريق الباعة 
املتجولن في احملافظة ال يألو 
جهدا في متابعة هذه الظاهرة 
حتى يتم القضاء عليها حتقيقا 

للمصلحة العامة.
وضم فري���ق احلملة مدير 
ادارة النظافة العامة واشغاالت 
الطرق د.سعد اجلالوي ومراقب 
النظافة العامة عبداهلل الشمري 
وفريق الباعة املتجولن وقسم 
املركبات واملفتش���ن  حج���ز 
بالفترة املسائية مبركز خيطان، 
باالضافة الى فريق من ادارة 
التدقي���ق واملتابع���ة وفريق 

الطوارئ.

يبح�����ث املجل�����س البل��دي خ��الل جلس���ت��ه العادي��ة صب���اح اليوم طلب 
االحتاد الكويتي لتجار املواد واملستلزمات الزراعية تعديل نسبة البناء للمشاتل 

الزراعية.
ويتضم���ن جدول االعمال كتاب املصادقة على قرارات املجلس البلدي 2010/5، 
واسئلة االعضاء، باالضافة الى طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تخصيص 
موقع ملركز الرعاية النهارية للمسنن، طلب مركز سلطان للتجارة واملقاوالت العامة 
ربط القسيمتن رقمي 41، 42 بالطابقن االول وامليزانن باملركز االداري والتجاري 
باجلهراء بالقطعة رقم 93 ملك شركة س���لطان للتجارة واملقاوالت العامة، طلب 
وزارة االشغال العامة التصريح بإضافة سكن عمال مؤقت مبنطقة الصبية لشركة 
اخلليج املتحدة لالنش���اء لتنفيذ العقد رقم )ه� ط/126( بانشاء واجناز وصيانة 
ط���رق ومجاري أمطار وصحية وخدمات اخرى لطريق الصبية )املرحلة الثالثة( 
طلب وزارة الكهرباء واملاء التصريح بترخيص مكاتب وتشوين مواد للعقد رقم 

)و ك م/ع 4010 - 2009 - 2010( للس���ادة االحتاد التضامني بن ش���ركة جنرال 
اليكتريك انترناشيونال انك وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة احملدودة )وكيلهم 
احمللي شركة أوالد عبدالعزيز عبداحملس���ن الراشد(، طلب وزارة الكهرباء واملاء 
التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت للعقد رقم )و ك م/ع/4010 - 2010/2009( 
للسادة االحتاد التضامني بن شركة جنرال اليكتريك انترناشيونال انك وشركة 
هيون���داي للصناعات الثقيلة احملدودة )وكيلهم احمللي ش���ركة أوالد عبدالعزيز 
عبداحملسن الراشد(، طلب اهالي منطقة غرناطة بشأن ايجاد موقع بديل لروضة 
اطف���ال مبنطقة غرناطة قطعة 1، طلب وزارة االش���غال العامة التصريح بتجديد 
ترخيص س���كن عمال مؤقت القائم مبنطقة الصليبي���ة مبنطقة جتميع مقاولي 
مشاريع الدولة لشركة اخلليج املتحدة لالنشاء املرخص سابقا لتنفيذ العقد )ه� 
ص/19(، وحتويل الترخيص لتنفيذ العقد رقم )ق ه� ط/171( صيانة عامة لطريق 

امللك فهد بن عبدالعزيز السريع مع التقاطعات.

قدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي اقتراحا بعمل 
جسر مش����اة يربط الرابية باألڤنيوز مع طريق الدائري 

اخلامس.
وقال البغيلي في اقتراحه: من املعلوم ان جسور املشاة 
خاصة املوجودة على الطرق الدائرية السريعة حتد كثيرا 
من حوادث السيارات، والن سرعة السيارات على الدائري 
اخلامس قد تصل الى 120 كم في الساعة مما يهدد ارواح 

املواطنن بصفة عام����ة، والن الكثير من مناطق الكويت 
تفتقر الى وجود جسور للمشاة حتمي املارين في الشوارع 
من احل����وادث املرورية، ونخص بالذكر في هذا االقتراح 
منطقة الرابية من جهة األڤنيوز لعدم وجود جسر مشاة 
في تلك املنطقة، وحرصا منا على سالمة املواطن والوافد 
على حد سواء، لذا اقترح عمل جسر مشاة يربط الرابية 

باألڤنيوز على طريق الدائري اخلامس.

البغيلي يقترح جسر مشاة يربط الرابية باألڤنيوز

مصادرة خضراوات تباع في خيطان

م.أحمد الصبيح

م.أشواق املضف

المضف تسأل عن إجراءات التعيين
في إدارة شؤون الجنائز

الهزيم: ضبط 32 بائعًا متجواًل في خيطان

الصبيح: السماح بااللتصاق بجميع الطوابق »البلدي« يبحث تعديل نسبة البناء للمشاتل الزراعية
جهة الجيران والشوارع الخلفية

يشمل القسائم ذات المساحة 400م2 في السكن الخاص

أحمد البغيلي


