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قدم عضو املجلس البل����دي أحمد البغيلي 
اقتراحا بإنشاء دوارين بدال من اإلشارات الضوئية 
في منطقتي الرحاب واش����بيلية.وقال البغيلي 
في اقتراحه: نظرا ملا يسببه االزدحام املروري 
من مشاكل متعددة س����واء بالنسبة للحوادث 
املرورية الناجمة عن����ه، أو التأخير عن العمل 
بالنس����بة للموظفني لدى قطاعات الدولة على 

اختالف مسمياتها، أو طالب املدارس عن مدارسهم، 
وألن اإلشارات الضوئية في بعض املناطق قد 
تسبب ازدحاما واضحا أكثر من تنظيمها حلركة 
السير، فقد يكون استبدال اإلشارات الضوئية 
في بعض املناطق ب����دوارات عامال مهما وحال 
أمثل لفك االزدحام املروري.ومن املناطق التي 
تعاني من هذه االزدحام����ات املرورية الكثيفة 

)املنطقة الواقعة بني الرحاب وأشبيلية(، حيث 
ان اإلش����ارتني املوجودتني بها تسببان تزاحما 
شديدا نظرا للكثافة العالية للسيارات على هاتني 
اإلش����ارتني، نظرا ألن هاتني اإلشارتني يتفرع 
منهما اكثر من اجتاه ألكثر من منطقة، وللحد من 
هذه االختناقات، أقترح إنشاء دوارين بدال من 

اإلشارتني املوجودتني بني الرحاب واشبيلية.

البغيلي يقترح دوارات بداًل من اإلشارات المرورية في الرحاب وإشبيلية
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القانونية في املجلس  تبحث اللجن����ة 
البلدي خالل اجتماعها اليوم برئاسة فرز 
املطيري مش����روع ميزانية البلدية للسنة 

املالية 2010 - 2011.
ويتضمن ج����دول االعم����ال املعامالت 
التالية:طلب جمعية الهالل االحمر الكويتي 
جتديد عقد ام����الك الدولة اخلاص مبوقع 
جمعية الهالل االحمر الكويتي القائم مبنطقة 

الشويخ )ع( االدارية، مشروع تعديل قرار 
رئيس البلدية رقم 3370 لسنة 1981 في شأن 
الئحة الباعة املتجولني. كتاب االمني العام 
للمجلس البلدي بشأن وضع شعار جريدة 
»اجلريدة« على اللوحات االعالنية. كتاب 
االمني العام للمجلس البلدي بش����أن طلب 
مجموعة كاظمة الدولية للدعاية واالعالن 
والنشر والتوزيع ترخيص اعالنات على 

شاشات عرض بالزما. مباني مواقف السيارات 
متعددة االدوار داخل املدينة. االقتراح املقدم 
من العضو مانع العجمي بشأن تعديل البند 
العاشر من املادة الرابعة من قرار املجلس 
البلدي رقم )م ب/2007/12/875/11( بشأن 
نظام الزراعة في مناطق الس����كن اخلاص 
والنموذجي فيما يخص منع تسوير املنطقة 
املرخصة للزراعة بس����ور نباتي. االقتراح 

املقدم م����ن العضو مانع العجمي بش����أن 
اعادة عرض جمي����ع اللوائح التي صدرت 
من املجلس البلدي ولم يتم نشرها باجلريدة 
الرسمية لعرضها على املجلس مرة اخرى 
إلقرار التعديالت الالزمة عليها قبل نشرها 
والعمل بها. شكوى بش����أن قرار املجلس 
البلدي اخلاص مبشروع السوق املركزي 

للخضار والفاكهة.

فرض رسوم رمزية على المخيمات الربيعية

الدعيج: إغالق 4 محالت 
وإتالف مواد غذائية

 غير صالحة في حولي

اعلن نائب املدير العام لشؤون 
البلدية مبحافظتي  افرع  قطاع 
الكبير م.اسامة  حولي ومبارك 
الدعي����ج ع����ن متك����ن األجهزة 
الرقابي����ة التابع����ة للقطاع من 
حتقيق العديد م����ن اإلجنازات 
امللموسة على مستوى الرقابة 
الصحي����ة وتراخيص اخلدمات 
البلدية وكافة املجاالت املتعلقة 
العام����ة والرقاب����ة  بالنظاف����ة 
الهندس����ية  الغذائية واملتابعة 
خالل ش����هر مارس املاضي جاء 
ذلك خالل البيان الذي أصدرته 
إدارة العالق����ات العامة ببلدية 
الكوي����ت عن اإلجن����ازات التي 
حققتها مختلف األجهزة الرقابية 
بالبلدية وتصديها للتجاوزات 

غير القانونية.
وقال م.الدعيج في تصريح 
لق����د قام����ت مراقبة  صحافي: 
االغذية واالسواق التابعة الدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
مبحافظة حولي بالتفتيش على 
141 محال والتي اسفرت عن حترير 
235 مخالفة وغلق 4 محالت غلقا 
اداريا واتالف 12 كيلوغراما من 
املواد الغذائي����ة غير الصاحلة 
لالستهالك اآلدمي فيما مت ايقاف 
7 عمال عن مزاولة العمل نظرا 
للحاالت املرضي����ة حلني امتام 

شفائها.
وعن إجنازات إدارة النظافة 
العام����ة ق����ال م.الدعيج: لقد مت 
توجي����ه 274 إنذارا و173 تعهدا 
ورفع 187 سيارة مهملة ومعروضة 
للبيع وحترير 120 مخالفة طبقا 
للقانون رقم 87/9 فيما بلغ عن 
دروب النفاي����ات البلدية 4959 
نقلة إلى جانب 2625 نقلة من 

النفايات اإلنشائية.
واشار الى ان عدد املذبوحات 
من اخلراف العربية واالسترالي 
واملاعز واالبقار بلغ 12229 رأسا 
الى جانب اتالف 16 رأسا لعدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي فيما 
قامت مراقبة احملالت واالعالنات 
بتحري����ر 15 مخالفة وازالة 122 

اعالنا مخالفا.

البلدية  أصدر مدير ع���ام 
م.أحمد الصبيح قرار تشكيل 
فريق عمل لدراس���ة وتنظيم 
الربيعية برئاس���ة  املخيمات 
نائ���ب املدير العام لش���ؤون 
بلديتي حولي ومبارك الكبير 

أسامة الدعيج.
ويتضمن القرار وضع نظم 
خاصة للخي���ام الربيعية مع 
حتديد املواق���ع بصفة مؤقتة 
تشمل املس���احة وعدد اخليام 
اضاف���ة الى آلي���ة للترخيص 

وامكانية فرض رسوم رمزية.فيما يلي نص القرار:
م�ادة أولى: يشكل فريق عمل لدراسة وتنظيم املخيمات الربيعية 
برئاسة: نائب املدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير 
وعضوية كل م���ن مدير فرع محافظ األحمدي، مدير فرع محافظة 
الفروانية، مدير فرع محافظة اجلهراء، مدير ادارة التنظيم، مدير 
ادارة املساحة، مدير ادارة املخطط الهيكلي، مدير ادارة التنسيق او 
من ينوب عنه، ممثل عن جلنة التعديات، ممثل عن وزارة الداخلية، 

ممثل عن الهيئة العامة للبيئة.
مادة ثانية: يختص الفريق باملهام التالية:

1 � وضع تنظيم خاص ملنطقة املخيمات الربيعية ودراسته من 
جميع جوانبه الفنية والقانونية.

2 � دراسة وحتديد املواقع التي يتم تخصيصها إلقامة املخيمات 
الربيعية بصفة مؤقتة س���نويا وفق املوعد احملدد من قبل مجلس 
الوزراء مبوجب قراره رق���م 1149 املتخذ باالجتماع رقم 2005/48 

بتاريخ 2005/10/23 وذلك بالفترة من 11/1 حتى 3/31 من كل عام.
3 � دراس���ة ووضع الش���روط والقواعد املطلوب اتخاذها عند 
اقامة املخيمات الربيعية واخلاصة مبس���احة املخيم وعدد اخليام 
املس���موح بها بكل مخي���م واخليام اخلاصة باألف���راد او اخلاصة 
بالهيئات واألش���خاص االعتيادية مع مراعاة الش���روط اخلاصة 

باحملافظة على البيئة.
4 � وضع اآللية اخلاصة بترخيص املخيمات الربيعية واالجراءات 
املطلوب اتباعها للحصول على تلك التراخيص ومناقشة امكانية 
فرض الرسوم الرمزية على تلك املخيمات وكذلك فيما يخص موقع 
كل مخيم وبيان احلالة التي مت تس���ليم املخيم بها وتسلمه حتى 

يتسنى للبلدية الكشف عن املخالفات وقت رد التأمني.
مادة ثالثة: مدة عمل الفريق س���تة اش���هر اعتبارا من تاريخ اول 

اجتماع له او حلني االنتهاء من الدراسة ايهما اقرب.
م�ادة رابع�ة: يعقد الفريق اجتماعاته خ���الل او بعد اوقات الدوام 

الرسمي بدعوة من رئيسه.
مادة خامسة: للفريق ان يستعني مبن يراه مناسبا من ذوي اخلبرة 
بالبلدية حلضور االجتماعات وتقدمي اآلراء او املعلومات او البيانات 

الفنية.
م�ادة سادس�ة: يرفع الفريق توصياته الى مدير عام البلدية فور 

االنتهاء منها العتمادها.
مادة سابعة: على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به 

اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يخالفه من قرارات أخرى.

م.أسامة الدعيج

أحمد الصبيح


