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اعداد: بداح العنزي

ق���ّدم عضو املجلس البل���دي د.عبدالكرمي 
السليم اقتراحا إلعادة تنظيم حديقة احلزام 
األخضر، وقال السليم في اقتراحه: ال شك ان 
احلدائ���ق العامة تقوم بوظيفة أساس���ية في 
جتميل املدن، وتعتب���ر احلدائق الرئات التي 
تتنفس من خاللها املدن، واالهتمام باحلدائق 
يعني البيئة الصحية لإلنس���ان، ويتمتع بها 
الناس ويرفهون فيها عن أنفسهم. واستطرد 
قائال: ويهرعون اليها كلما ضاقت صدورهم أو 
تعبت أعصابهم، فيجدون في رحابها وحتت 

ظالل أشجارها الراحة والهدوء.
 ولكن مع األس���ف جند االهم���ال واضحا 
حلدائقنا العامة التي يجب ان يتم االهتمام بها 
أكثر، واملثال على ذلك حديقة احلزام األخضر 

التي تعد سورا ملدينة الكويت القدمية متتد من بوابة اجلهراء 
غربا وحتى اشارات اجلسر املؤدي من منطقة شرق الى الدسمة 
وبنيد القار ش���رقا، فقد كانت تلك احلديقة جميلة املنظر ذات 

البهجة وكانت مزارا للرواد يرتادها أهل الكويت 
خالل السبعينيات من القرن املاضي، بل وكان 
تقام فيها االحتفاالت بالعيد الوطني، أما اآلن 
طمس���ت معاملها وامتدت اليها يد العمران من 
بناء جسور وتوسعة طرق فأصبحت مهملة 
وال يوج���د فيها مجال للترفيه ولم تعد مكانا 

للراحة واالستجمام. 
لذا فانني اقت���رح وبناء على اختصاصات 
املجلس البل���دي الواردة في املادة رقم 12 من 
قانون البلدية رقم 2005/5، اعادة تنظيم حديقة 
احلزام األخضر وزيادة اخلضرة واألش���جار 
فيها، واقامة مرافق ترفيهية وممش���ى جميل 
وصيانة ممراتها، ووضع كراسي ثابتة للجلوس 
وتنظيفها، وصيانة أرضه���ا ووضع برادات 
مياه، وذلك إلعادة رونق احلياة في هذه احلديقة وليتسنى ملن 
يرتادها الراحة واالستجمام وقضاء أوقات ممتعة كما كانت في 

عهد السبعينيات من القرن املاضي.

قدم عضوا املجلس البلدي محمد 
املفرج وم.محم���د الهدية اقتراحا 
بتعدي���ل الفقرة االخيرة بش���أن 
تنظيم اعمال البناء العفاء االضافات 
مبساحة 100 متر مربع من توقيع 
الهندسي على الرسومات.  املكتب 
وتضمن املقترح التالي: تنص املادة 
االولى من القرار رقم 206 لس���نة 
2009 بش���أن تنظيم اعمال البناء 
على انه: ال يجوز انش���اء مبان او 
اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها 
او تدعيمها او هدمها او ترميمها او 
تعديلها او تغيير معالم اي عقار 
بحفره او ردمه او تسويته اال بعد 

احلصول على ترخيص في ذلك من البلدية. كما تنص املادة الثانية من 
القرار ذاته على انه: يقدم طلب احلصول على الترخيص ألي من االعمال 
املشار اليها في املادة االولى على النموذج املعد لذلك الى االدارة املختصة 
بالبلدي���ة ويجب ان يكون موقعا عليه من املال���ك او من ميثله قانونيا 
ومرفقات امللحقات اآلتية: البيانات واملس���تندات والرسومات املعمارية 
واالنشائية والتنفيذية التي حتددها البلدية ويجب ان تكون الرسومات 

او اي تعديالت فيها موقعا عليها من 
مهندس مرخص مبزاولة املهنة في 
الكويت، ويجوز للبلدية اعفاء املباني 
قليل���ة القيمة من توقيع املهندس 
على الرسومات. وملا كان ذلك وكان 
الشطر االخير من البند 1 من املادة 
2 س���الفة الذكر قد اعطى للبلدية 
س���لطة تقديرية في اعفاء املباني 
قليلة القيمة من توقيع املهندس، 
تاركا اجازة هذا االمر او عدمها في 
يد البلدية، ونتيجة لذلك وحسبما 
جرى عليه العمل داخل البلدية انه 
مهما وصلت قيمة املباني املطلوب 
ترخيصها من تدن ومساحتها من 
قلة فإن البلدية تطلب توقيع املهندس على الرس���ومات اخلاصة بها مما 
يكلف طال���ب الترخيص مبالغ مالية نظير هذا التوقيع تزيد من اعبائه 
وترهق كاهله دون حاجة او لزوم. لذا نقترح تعديل الش���طر االخير من 
البند 1 من املادة 2 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم 
اعمال البناء ليكون كالتالي: ويتم اعفاء االضافات التي تكون مس���احتها 

100م2 وما اقل من توقيع املكتب الهندسي على الرسومات.

أص����در مدير عام البلدي����ة بالوكالة محمد غزاي 
العتيبي قرارا بتشكيل فريق للبدء في اجراءات املرصد 
احلضري للكويت برئاسة م.فيصل اجلهيم، وعضوية 
ممثلني للجهات التالية: أوال: الفريق الرئيسي: بلدية 
الكويت: ادارة املخطط الهيكلي، ادارة املساحة، مكتب 
مدير عام البلدية، ادارة نظم املعلومات، املجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية، االدارة املركزية لالحصاء، الهيئة 

العامة للمعلومات املدنية.
ثانيا: الفريق املساند: وزارة الصحة، وزارة التربية 
والتعليم العالي، وزارة االشغال العامة، وزارة الكهرباء 

واملاء، ووزارة الداخلية. كما جاء في املادة األولى.
مادة ثانية: يختص الفريق باملهام التالية:

1 - التع����اون مع كل من برنام����ج االمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية UN-Habitat ومنظمة املدن 
العربية لتوفير املعلومات الفنية الالزمة للمشروع.

2 - اتخاذ االجراءات والترتيبات الالزمة اخلاصة باختيار مستشار 
عاملي ليتولى االعباء اخلاصة بتنفيذ مشروع املرصد احلضري.

3 - املش���اركة في جمع املعلومات وحتلي���ل املعلومات الفنية 

الالزمة للمشروع.
4 - اع����داد الهيكل اخل����اص باملرصد احلضري 
بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة للمس����توطنات 

البشرية ومنظمة املدن العربية.
5 - املش����اركة واملتابعة مع املستش����ار العاملي 
املكلف بتنفيذ املشروع والتأكد من االلتزام بالشروط 

واملواصفات الفنية.
م����ادة ثالثة: يجتمع الفريق أثن����اء وبعد الدوام 
الرس����مي بناء على دعوة من رئيس الفريق أو من 

ينوب عنه حال غيابه.
مادة رابعة: للفريق ان يستعني مبن يراه من ذوي 

اخلبرة من البلدية أو اي جهة اخرى.
مادة خامسة: مدة عمل اللجنة سنة قابلة للتجديد 
ومينح كل عضو من الفريق اعضاء االساسي مكافأة 
مالية قدرها 300 دينار شهريا مقابل أعمال اخرى على ان يتم مخاطبة 

ديوان اخلدمة املدنية.
مادة سادس����ة: على اجلهات املختصة تنفيذ ه����ذا القرار ويعمل به 

اعتبارا من تاريخ صدوره.

قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري اقتراحا بإطالق اسم 
املرحوم النوخذة يعقوب الشرهان على احد الشوارع سواء 
الواقعة بالقطعة 4 مبنطقة اليرموك او الشارع الفاصل بني 
املارينا مول وبيت لوذان في منطقة الساملية تخليدا لذكراه 
والسيما ان للمرحوم دورا كبيرا في تاريخ الغوص والبحث 

عن اللؤلؤ، ونظرا لوجود منازل ذويه في املناطق ذاتها.

المطيري يقترح إطالق اسم النوخذة 
يعقوب الشرهان على أحد الشوارع

تدقيق على منجرة في صناعية الفحيحيل

د.فاضل صفر

م.أشواق املضف

د.عبدالكرمي السليم

م.محمد الهديةمحمد املفرج

محمد العتيبي

صفر يعترض على تسمية شارعين في الشويخ والشامية
اعترض وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر على 4 قرارات 

للمجلس البلدي.
ونص قرار الوزير عل���ى التالي: نحيطكم 
علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع املجلس 
البلدي رقم 2010/7 لدور االنعقاد العاشر املنعقد 
بتاري���خ 2010/4/19، ونفيدكم بالتصديق على 
جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية 

فإننا نعترض عليها:
1 � القرار رقم م ب/ر و/2010/7/102 بش���أن 
»املوافقة على الطلب املقدم من الشيخ علي صباح 
الناصر الصباح على عمل رامب للقسيمة رقم 
697 قطعة 5 مبنطقة السرة وذلك بالتنسيق 

مع وزارات اخلدمات.
2 � الق���رار رق���م م ب/ل ع 2010/7/105/3 
بشأن »املوافقة على االقتراح املقدم من العضو 
الس���ابق خالد عبدالرزاق اخلالد بشأن إطالق 
اسم عبداحملسن سعود فهد الزبن، على شارع 
املنصور مبنطقة الش���ويخ، وذلك وفق قرار 
املجلس البلدي رق���م م ب/ر و/2008/16/437 
املتخ���ذ بتاريخ 3 ذي احلج���ة 1429ه� املوافق 

.»2008/12/1
3 � القرار رقم م ب/ل ع 2010/7/106/3 بشأن 
»املوافقة على االقتراح املقدم من عائلة البسام، 
بشأن إطالق اس���م املرحوم محمد بن عبداهلل 
البسام على شارع ابن األثير املتفرع من شارع 

وهران مبنطقة الشامية، وذلك وفق قرار املجلس 
البلدي رقم م ب/ر و/2008/16/437 املتخذ بتاريخ 

3 ذي احلجة 1429ه� املوافق 2008/12/1«.
4 � القرار رقم م ب/ل ف 2010/7/112/2 بشأن 
»املوافق���ة بصفة مؤقتة على الطلب املقدم من 
وزارة املواصالت بتوسعة محطة تقوية اإلرسال 
واالستقبال لتكون بعد التوسعة مبساحة 255م2 
والواقعة ضمن ضاحية عبداهلل املبارك قطعة 

رقم 1، شريطة االلتزام مبا يلي:
1 � ان يكون ارتفاع برج احملطة 55م.

2 � صبغ البرج باللونني األبيض واألحمر.
3 � تركيب إضاءة حمراء فوق أعلى البرج 

تكون مرئية من جميع اجلهات.

4 � تركيب إضاءة حمراء على ارتفاع 30م من 
سطح األرض وعلى الزوايا األربع للبرج.

5 � عم���ل صيانة دورية إلنارة البرج حتى 
تكون مضاءة دائما.

6 � حماية وحتسني البيئة املباشرة واحمليطة 
مبوقع احملطة بتشجيرها بشكل يتناسب مع 

البيئة احمليطة بها.
7 � عمل سور خارجي محيط باحملطة بشكل 

يتناسب مع البيئة احملطة به.
8 � صيانة احملطة بشكل يتناسب مع البيئة 

احمليطة بها.
9 � وضع لوحات إرشادية للمحطة تبني رقم 

احملطة ورقم ترخيص البلدية.

10 � استخدام كودات إنشائية معتمدة عند 
التنفي���ذ والصيانة وتقدمي ضمانات س���المة 

معتمدة محليا.
11 � إبرام عقد إيجار مع وزارة املالية )إدارة 

أمالك الدولة(.
12 � التنس���يق مع جميع وزارات اخلدمات 
)الصح���ة والهيئة العام���ة للبيئة( قبل البدء 

بالتنفيذ.
13 � تخول اإلدارة بزحزحة املواقع املتعارضة 

مع اخلدمات.
14 � يحق للبلدية إلغاء املوقع متى ما رأت 
ان هذا املوقع يتعارض مع دواع تنظيمية دون 

االلتزام بأي تعويضات مالية.

ضمن 4 قرارات للمجلس البلدي 

السليم يدعو  إلعادة تنظيم حديقة الحزام األخضر المفرج والهدية يقترحان إعفاء إضافات بمساحة 100م2
في البناء من توقيع المكتب الهندسي على الرسومات

العتيبي: فريق للبدء بإجراءات »المرصد الحضري« للكويت

إتالف 19 طناً من الدجاج غير الصالح لالستهالك في األحمدي
ذكر مدير فرع بلدية محافظة 
االحمدي م.فهد العتيبي ان ادارة 
النظافة نفذت حملة اسفرت 
ع���ن وض���ع 73 ملصقا على 
السيارات املهملة والسكراب 
الى جان���ب حترير 20 تعهدا 
و8 انذارات ورفع سيارتني الى 
موق���ع احلجز مبنطقة ميناء 
عبداهلل، مشيرا الى انه سيتم 
رفع بقية السيارات بعد انتهاء 
الفترة القانونية والتي مدتها 
48 ساعة منذ وضع امللصق 
عليها وال يتم االفراج عنها اال 

بعد دفع الرسوم املقررة.
وأوضح ان مراقبة احملالت 
واالعالن���ات التابع���ة إلدارة 
التدقي���ق ومتابعة اخلدمات 
البلدية قامت خالل ش���هري 
م���ارس وابري���ل املاضي���ني 
بالتفتي���ش عل���ى 344 محال 
وأس���فرت عن ازالة 61 اعالنا 
مخالفا للمحالت و1661 اعالنا 
مخالف���ا من الط���رق العامة، 
وحتري���ر 89 مخالف���ة و62 
انذارا، مش���يرا ال���ى املخاطر 
التي تنتج عن اقامة االعالنات 

العشوائية وغير املرخصة، 
حيث تتم ازالتها فورا ودون 
سابق انذار من جميع الشوارع 
والساحات العامة باملناط����ق 
التي تق���ع في نط��اق محافظة 

االحمدي.
وعن اجن���ازات املس���لخ 

التابع لف���رع بلدية محافظة 
ابريل  االحمدي خالل ش���هر 
املاض���ي، ق���ال العتيبي: بلغ 
ع��دد املذبوح���ات من اخل�راف 
العربية واالسترال��ي واملاعز 
واالبقار واجلمال 25514 رأسا، 
الى جانب اتالف 755 كيلوغراما 

م���ن اللحوم غي���ر الصاحلة 
لالس���تهالك اآلدمي، فيما بلغ 
عدد املذبوحات من الدجاج ما 
يع���ادل 2667 كرتون دجاج، 
الى جان���ب اتالف 19 طنا من 
الدجاج التالف وغير الصالح 

لالستهالك اآلدمي.

المضف تسأل عن إجراءات البلدية 
الرقابية لمخالفات البناء

قدمت عضو املجلس البلدي م.أشواق املضف سؤاال 
حول اجراءات البلدية الرقابية في ش����أن مخالفات 
البناء وقالت م.املضف في س����ؤالها: من املالحظ ان 
كل شخص لديه بناء جديد أو يقوم بترميم قسيمته 
ينتج عن هذا أو ذاك مخلفات للبناء من رمال وأحجار 
وأخشاب وطابوق وحديد، واملفترض ان يقوم املقاول 
بتنظيم وابعاد هذه املخلفات أوال بأول بإرسالها الى 

املناطق املخصصة لها ولكن بعضهم ال يفعل هذا وال 
أقول الكل وامنا البعض، وبناء عليه أسأل: ما اجلهة 
الرقابية في البلدية املسؤولة عن االشراف على هذه 
األمور؟ هل توجد متابعة بعد إصدار رخص التشوين 
والسالمة لهؤالء املقاولني؟ ما االجراء املتبع في حالة 
وجود مثل هذه املخلف����ات؟ هل توجد طريقة أكثر 

تطورا للسيطرة على هذه األوضاع؟


