
البلدي
المجلس

االحد
9  مايو 2010

19
اعداد: بداح العنزي

وافقت البلدية على تخصيص 
موقف����ن للمدارس ف����ي جنوب 

ضاحية علي صباح السالم.
وقال نائب املدير العام لشؤون 
العمادي في  التنظيم م.عبداهلل 
كتاب: باالشارة الى كتاب األمانة 
العامة ملجلس الوزراء واملتضمن 
ال����وزراء اطلع في  ان مجل����س 
اجتماعه رقم »2009/24« بتاريخ 
2009/5/4 على محضر االجتماع 
رق����م »2009/2« للجنة اخلدمات 
العامة بتاريخ 2009/4/19 وأصدر 
املجلس قراره رقم »361/ سادسا« 
التالي: املوافقة على طلب وزارة 
التربي����ة توفير مس����احات من 

األراض����ي باملنطقة احمليط����ة بضاحية علي صباح 
السالم لبناء املدارس اجلديدة وتكليف بلدية الكويت 
بالتنسيق مع وزارة التربية لتوفير األراضي، على 
ان تراعي وزارة التربية ادراج التكلفة املالية لبناء 
تلك املدارس من ميزانيتها خلمس سنوات متتالية 

باالتفاق مع وزارة املالية.
كما أفادت وزارة التربية مبوجب كتبهم حاجتها الى 
توفير مدارس خلدمة املنطقة ومبساحة 200.000م2 
تقريبا. وعليه فقد قمنا بتنظيم املنطقة اجلنوبية 

ملنطقة أم الهيمان على ان تكون 
املنطقة لالستعماالت املستقبلية 
وعلى ان يتم حتديد مواقع املدارس 
مع مواقف السيارات الحقا حتى 
يتس����نى لنا دراستها من ناحية 
الكثافة والدراسة املرورية للمنطقة 
وذلك لتفادي اي اختناقات مرورية 
مستقبلية. تبلغ مساحة املوقع 
االول 440.000م2 أما مساحة املوقع 

الثاني فتبلغ 405.000م2.
كما مت ع����رض املنطقة على 
جلنة اخلدمات حيث متت املوافقة 
الكهرباء واملاء  باستثناء وزارة 
فقد أكدت وجود خطوط حيوية 
للضغط الفائق والعالي جهد 400 
و300 و132 و33 ك. ف في املنطقة املذكورة لذا فإن 
الوزارة ال تسمح بإقامة مبان في حال قلت املسافة 

عن 100 متر من اخلطوط الهوائية.
الرأي الفني: نرى تخصيص املوقعن املقترحن 
للمدارس مبنطقة جنوب علي صباح الس����الم على 
ان يحدد مواقع املدارس ومواقف للس����يارات الحقا 
ضمنها، وسيأخذ باالعتبار ضمن املخطط التفصيلي 
للمدارس بحيث تبعد 100م ع����ن خطوط الكهرباء 

حسب ما أفادت به وزارة الكهرباء واملاء.

أقرت البلدية البديل األفضل لتطوير دوار البدع، 
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه 
الى املجلس البلدي: املوقع موضوع الدراسة: تطوير 
دوار الب����دع باملنطقة املمتدة من تقاطع املس����جد 
األقص����ى مع التعاون الى تقاطع عمرو بن العاص 
مع البالجات. والهدف من املشروع هو تطوير دوار 
البدع بطريقة تواكب الزيادة احلالية في  السكان 

ومركبات النقل وشاملة للمستقبل، وذلك للموقع 
املهم الذي يشغله دوار البدع.

مالحظات: يرجى التفضل بتحديد موعد لعرض 
مشروع تطوير دوار البدع، حيث ان األشغال العامة 
س����تقوم بتزويدنا مبوافق����ات اخلدمات واجلهات 
احلكومية للتصميم املقترح للدوار باملرحلة النهائية 

للمشروع.

الرأي الفني: ال مانع من اعتماد البديل املفضل 
على أال يتم تنفيذه إال بعد وضع إشارات مرورية 
على الدوار لقياس مدى تأثيرها ومدى كفاءتها في 
حتسن الوضع القائم، وذلك لتقييم الوضع ملدة 6 
أشهر وحلن االنتهاء من الدراسة، وأال يتم تسليم حرم 
الطريق إال بعد قيام وزارة األشغال العامة بتزويد 

البلدية بجميع موافقات وزارات اخلدمات.

»البلدية« أقرت البديل األفضل لتطوير دوار البدع

م. محمد الهدية

فرز املطيري

م. أحمد الصبيح

م. عبداهلل العمادي

راشد احلشان

رفع سيارات مخالفة

حترير مخالفة

مغلق من قبل البلدية

إغالق 31 محاًل وتحرير 308 مخالفات في الجهراء
قال مدير فرع بلدية محافظة 
اجله���راء عب���داهلل العلي في 
تصريح صحاف���ي: لقد متكن 
فريق الطوارئ برئاس���ة علي 
القويضي من حتقيق إجنازات 
مضنية وملموسة خالل اجلوالت 
التفتيشية التي مت تنفيذها خالل 
شهر أبريل املاضي، مشيرا الى 
انه متكن من غلق 31 محال غلقا 
إداري���ا وحترير 308 مخالفات 
باالضافة الى رفع 19 س���يارة 
مهمل���ة وإزالة 6 تعديات على 

أمالك الدولة.
وأوضح ان املخالفات اشتملت 
على حترير 212 مخالفة أغذية 
منها العمل قبل احلصول على 
شهادة صحية أو كونها منتهية 
الصالحية وتشغيل عامل قبل 
احلصول على شهادة صحية 
أو كونه���ا منتهية الصالحية 
وفت���ح محل قب���ل احلصول 
على موافق���ة البلدية وعرض 
وبيع مواد غذائية غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي أو كونها غير 
مطابقة للمواصفات الى جانب 

املواطنون واملقيمون بأن هناك 
جهة رقابية تعمل على تطبيق 
القانون على الذين قد تتغافلهم 
أنفس���هم من أصحاب احملالت 
الذين يسعون لرفع مدخولهم 
الش���هري على حساب صحة 

وسالمة املستهلكن.

عل���ي القويض���ي م���ن خالل 
التفتيشية  استمرار احلمالت 
املكثفة واملفاجئ���ة على مدار 
الساعة وتفعيل الدور الرقابي 
على احملالت واملطاعم خاصة 
في عط���الت نهاية األس���بوع 
والعطل الرسمية حتى يستشعر 

حترير 96 مخالفة لعدم التقيد 
بقواعد النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق وإزالة 93 إعالنا مخالفا 
فيما مت التعامل مع 15 شكوى 

من املواطنن.
وأشاد العلي باالجنازات التي 
الطوارئ  حققها رئيس فريق 

جدول بأنواع المخالفات وعدد المحاضر التي تم تحريرها
عدد احملاضر التي مت حتريرهانوع املخالفةم
212االغذية1
96نظافة عامة واشغاالت طرق2

ازالة االعالنات املخالفة على امالك 3
ازالة عدد 93 إعالناًالدولة

مت اغالق 31 محالً بقرار غلق اداريغلق احملالت املخالفة4
19 سيارةرفع السيارات املهملة5
6 تعديات على امالك الدولةازالة التعديات على امالك الدولة6
12امر الصلح للمخالفات7
15الشكاوى التي مت التعامل معها8
308مجموع املخالفات التي حررت9

الهدية يناشد رئيس الوزراء المصادقة على تنظيم السالمية:
مشروع مهم يعود بالخير والمنفعة على الجميع

الحشان: البلدية بحاجة إلى جهاز شرطي وقضائي
يقومون به مع االحتفاظ بحقهم في 
التظلم من اي قرار يرونه مجاف لهم 
وال يتناغم مع القوانن واللوائح 
املنظمة للعمل البلدي في البالد.

واختت����م احلش����ان تصريحه 
بالقول: اننا لن نتهاون في تتبع 
املخالفات السيما على صعيد االغذية 
غير املطابقة للمواصفات وتطبيق 
قانون النظافة والتصدي الشغاالت 
الطرق ومخالفات البناء وما شابه 
وفي نفس الوقت فاننا مستمرون 
في التوعي����ة خصوصا من خالل 
النشء حيث نقوم وعلى مدار العام 
الدراسي بعقد الندوات التوعوية 
في املدارس عمال مبقولة التعليم 
في الصغر كالنقش على احلجر، 
ونأمل ان يكون هناك دور اسري 

مرادف لدورنا ومعضد له.

البلدية كعدم استطاعتهم دخول 
بعض االماكن اال مبوجب اذن مسبق 
وهذا يستدعي بالضرورة تخصيص 

جهاز شرطة قضائي للبلدية.
وناش����د احلش����ان املواطنن 
واملقيمن سرعة التعاون والتجاوب 
مع فرق التفتيش وفرق الطوارئ 
امليدانية، وقال: ه����ؤالء ينفذون 
القانون الذي يجب ان يسود على 
اجلميع لتحقي����ق العدالة فيجب 
التعاون معه����م من خالل ابالغنا 
مهما كانت املخالفات بسيطة الن 
السكوت عن اي مخالفة بسيطة 
يغري صاحبها على ارتكاب املخالفة 
الكبرى، كما البد من التعاون مع 
مفتشي البلدية وقوات األمن املرافقة 
لها في تسهيل مهمتهم في تطبيق 
القانون وعدم االعتراض على ما 

شأن املخالفات البلدية التي يطول 
أمد النظر فيها في احملاكم، كما ان 
هناك معوقات تعوق بعض مفتشي 

عن كونه يسهم في توعية اآلخرين 
ويدفعهم الى اخذ حذرهم وفي ذلك 

وقاية هي خير من اي عالج.
ووّجه احلش����ان الش����كر الى 
اجهزة األمن بوزارة الداخلية وقال: 
ان افرادها يبذل����ون معنا جهودا 
حثيث����ة لتأمن فرق العمل وفرق 
الطوارئ التي يتواصل عملها على 
الساعة ويتعرضون لكثير  مدار 
من املضايقات واالعتراضات لكنهم 
يتعامل����ون معه����ا بروية وهدوء 
م����ن دون الته����اون ف����ي تطبيق 

القوانن.
ومتن����ى احلش����ان ان يكون 
للبلدية شرطتها اخلاصة، كما في 
بعض البلدان وقال: في احلقيقة 
نحن بحاجة الى ش����رطة خاصة 
ومحكمة ايضا خاصة تفصل  في 

اكد مدير ادارة العالقات العامة 
في البلدية راشد احلشان ان اجهزة 
البلدية املعنية بالرقابة على االغذية 
والنظافة والبناء وغيرهما مستمرة 
ول����ن تتوقف وق����ال في تصريح 
صحافي: لقد دأبت االجهزة البلدية 
في املرحلة االخيرة على تكثيف 
حمالته����ا امليدانية من خالل فرق 
عمل وفرق طوارئ تابعة للبلديات 
في محافظات الكويت الست ولعل 
االرقام التي يتم اعالنها اوال بأول 
عن املخالفات تدلل على ان هناك 
جهودا تبذل وبشكل مستمر بهدف 
تطبيق القوانن واللوائح املنظمة 
للعمل البلدي في شتى املجاالت.

وتابع احلشان بالقول: وقد ثبت 
فعليا ان استمرار الرقابة ومتابعتها 
يسهم في تقليل كم املخالفات فضال 

ناش����د عضو املجلس البلدي م.محمد الهدية س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد املصادقة على قرار املجلس البلدي اخلاص 
باعادة تنظيم منطقة الس����املية، وذلك نظرا ألهمية هذا املشروع الذي 
سيعود باخلير الوفير واملنفعة العامة على البالد والعباد، وعلى وجه 
اخلصوص أبناء منطقة الس����املية وكل التجار واملس����تثمرين في هذه 

املنطقة التجارية والسياحية في بلدنا احلبيب.
وقال م.الهدية في بيان صحافي: انني ال أشك اطالقا في حرص سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على دعم مثل هذه القرارات 
التي يتخذها املجلس البلدي والتي تعود في أهدافها وجوهرها للمصلحة 
العامة، وهي في ذات الوقت أحد الروافد االساس����ية في تفعيل مقومات 
التنمية التي ش����رعت بها حكومة سموه بشكل عملي اعتبارا من مطلع 
العام احلالي 2010. وأشاد مبوقف وحرص زمالئه أعضاء املجلس البلدي 
أثناء مناقشة وإقرار هذا املشروع البالغ االهمية في جلسته قبل املاضية، 
وان اختلف����ت بعض اآلراء ووجهات النظ����ر حوله اال انها في احملصلة 

النهائية تلتقي من أجل تطوير مناطق ومرافق بلدنا احلبيب.
وقال: ال شك ان مش����روع اعادة تنظيم وتطوير مدينة الساملية من 
صلب اختصاصات املجلس البلدي املعني بالدرجة االولى باعداد ومراقبة 

وتطوير املخطط الهيكلي العام للدولة.
وقال ان الش����كر موصول الى كل من رحب وأش����اد بهذا املش����روع، 
خصوصا الزمالء النواب الذين نلتقي معهم دائما في القضايا احليوية 
التي تصب في مصلحة وطننا ومواطنينا، وكذلك وسائل االعالم التي 
أسهمت في ايضاح اهمية اعادة تنظيم منطقة الساملية، واجلميع يعلم 

ان االعالم هو مرآة املجتمع في كل القضايا التي تهمه.
وقال:  انني بهذه املناس����بة أطلب من وزير االش����غال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر التعجيل من جانبه بدعم املصادقة على 
هذا املش����روع لدى مجلس الوزراء، فهو من الرجال ذوي النظر البعيد 
واملتطلع للمستقبل املشرق، وليس لدي أدنى شك في حرصه على دعم 

هذا املشروع كي يرى النور عن قريب.

أشاد بجهود النواب وأعضاء »البلدي« في دعم المشروع فرز يقترح إطالق اسم مبارك النوت
على طريق 59 في منطقة العارضية

العمادي: موقفان للمدارس جنوب أم الهيمان

قدم عضو املجلس البلدي ورئيس اللجنة القانونية واملالية 
فرز املطيري اقتراحا بتسمية احد الشوارع باسم الشهيد مبارك 
فالح النوت، وقال فرز في اقتراحه: في كل أمة أبناء يعتز بهم 
الوطن ويكتب أس���ماءهم من نور في س���جالته تقديرا منه ملا 
قدموه جتاه بالدهم ويأتي في مقدمة هؤالء جميع شهداء الوطن 
الذين ضحوا بأرواحهم من أجل احلفاظ على ترابه واس���تقالل 
أراضيه، فش���هداء الكويت ضربوا املثل في هذا، فتراب الوطن 
أغلى من دمائهم وأرواحهم التي بذلوها طواعية من اجل احلفاظ 
على هذا الوطن، وكان من هؤالء االبطال الش���هيد مبارك فالح 
النوت والذي كان يعمل مدير جمعية العارضية، ثم استش���هد 
ايام االحتالل الغاش���م للكويت، ل���ذا أقترح تخليدا منا لذكرى 
الش���هيد في هذه املعركة تس���مية طريق 59 ش���ارع احملافظة 
والذي مير مبركز الضاحية ومبنى احملافظة باس���م الش���هي�د 

مبارك فالح النوت.


