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طالب عضو املجلس البلدي 
احمد البغيلي باستحداث شوارع 

داخلية في منطقة كبد.
البغيلي في اقتراحه  وقال 
نظرا ملا تتميز به الكويت وما 
هو مع����روف عنه����ا بالطابع 
احلض����اري واملظهر اجلمالي 
والذي جعلها من اوائل البلدان 
التي تتمتع باحلضارة والرقي 
وجعلها في مصاف الدول التي 
تعتني ببيئة نظيفة وشوارع 
خضراء ودافعها في ذلك رغبة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحم����د في ان تصبح 

الكويت كلها واحة خضراء وشوارع جميلة، والن 
تشجير الشوارع وجعلها خضراء من العوامل 
التي تظهر جمال املنطقة ورقيها وكذلك استحداث 
شوارع متسعة من شأنه ان يكون عامال مؤثرا 

وميسرا حلركة مرور السيارات 
بس����هولة ومرونة تامة، ومن 
الى  التي حتت����اج   املناط����ق 
استحداث شوارع داخلية رحبة 
حتى يتسنى للسيارات املرور 
داخلها بس����هولة وانسيابية 
منطقة كبد وحتديدا قطعة 10 
والتي هي بحاج����ة ايضا الى 
سرعة في تركيب بالط متداخل 
على جانبي الطريق والشوارع 
حتى يكتم����ل املظهر اجلمالي 
واحلض����اري للمنطقة وكذلك 
تشجير جانبي الطريق، وحتى 
تخرج منطق����ة كبد وحتديدا 
قطع����ة 10 في اجمل وابهى ص����ورة، لذا اقترح 
استحداث شوارع داخلية متسعة وبالط متداخل 
على جانبي الش����وارع مع تش����جير في منطقة 

كبد – ق 10 وباقي القطع املجاورة.

أخـــوك
أحمد غيالن الشمري

اتقدم بجزيل الشكر وخالص االمتنان إلى
االخ الفاضل

المهندس/ جسار مناور الجسار

عضو المجلس البلدي
على جهوده الطيبة وما بذله من

مواقف مشرفة تجاهنا كما عهدناه دائمًا
داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه

ويجعل أعماله في ميزان حسناته

صفر: بدء العمل بالمخطط الهيكلي الرابع للكويت في 2013 ونقاط الخالف معدومة

كشف وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر عن البدء بالعمل 
للمخطط الرابع للكويت واملقرر في عام 2013، 
مؤكدا ان نقاط اخلالف ستكون معدومة متاما 
مع مختلف اجلهات املعنية بالدولة بسبب 
االستفادة من املرحلة السابقة عندما مت اجراء 

املخطط الهيكلي الثالث للكويت.
وأشاد في كلمته خالل ورشة العمل، التي 
أداره����ا رئيس مكتب املتابعة لوزير الدولة 
لشؤون البلدية عبدالكرمي الزيد وأقيمت حتت 
عنوان »املنظومة القطرية لتقييم االستدامة«، 
بالقائمني على هذه املنظومة والتي استمر 
العمل فيها منذ اربع س����نوات، مشيرا الى 
انها مبنية على أسس موحدة لتستفيد منها 
جميع دول اخلليج العربية نظرا لتش����ابه 
املناخ والبيئة والشعوب اخلليجية، وذلك 

بحضور مدير عام البلدية م.احمد الصبيح 
ومساعد املدير العام لشؤون قطاع املساحة 
م.عبداهلل عمادي ومساعد املدير العام لشؤون 
قطاع التطوير واملعلومات م.احمد املنفوحي 
ورئيس قطاع الرقاب����ة والتفتيش م.وليد 

اجلاسم.
وأكد ان تطبيق الكودات واالنظمة واملعايير 
واالشتراكات مت تدش����ينها امس مع مدينة 
اعمال جديدة في دولة قطر الش����قيقة وهي 
تتبع القطاع التجاري، مشيرا الى انه سيتم 
التدرج الى املباني االس����تثمارية واخلاصة 

الحقا.
واك����د ان ه����ذه اخلطوة جي����دة بهدف 
االستفادة، وس����يتم عمل ارتباط قوي في 
هذا االجتاه، خاص����ة انه مت احلصول على 
اشتراك على ما مت اجنازه من خالل موقعهم 

االلكتروني.
وثمن د.صفر في كلمته موافقة مجلس 
الوزراء على انشاء جلنة وطنية تضم اعضاء 
من مختلف قطاعات الدولة، مشيرا الى انه مت 
قطع شوط كبير في هذا املجال وننتظر اآلن 
القرار النهائي لتشكيل هذه اللجنة واالعالن 
الرسمي عنها ومن ثم املضي قدما في أعمالها 

بالتنسيق مع كل وزارات الدولة املعنية.
من جانبه، قدم املدير العام لهيئة املقاييس 
بدولة قطر »ممثل املنظومة« د.يوسف احلر 
عرضا مرئيا من قسمني االول نظرة عامة عن 
التحديات البيئية في دول اخلليج العربي 
والثاني تطبيق املنظومة في قطر وكيفية 
تطبيقها في باقي الدول اخلليجية، قائال ان 
اهم التحديات من خالل معرفة حجم التحدي 

ومدى تشابهه في الدول اخلليجية.

وأوضح ان التحديات هي التغير املناخي 
والتل����وث االرض����ي واس����تهالك املصادر 
الهيدروكربونية )النفط والغاز( باالضافة 
الى اس����تنزاف مصادر املياه وتلوث املياه 
واستنزاف املوارد الطبيعية والتلوث الهوائي، 
وان دولة قطر تعتبر أول باعث لغاز ثاني 
أوكسيد الكربون وتليها الكويت ثم الدول 
اخلليجية األخرى، مش����يرا الى ان املناطق 
املطورة عمرانيا تتغير فيها درجات وأحوال 
املناخ بقدر احتياجها للكهرباء والطاقة بشكل 

عام.
وذكر ان نف���اد مصادر الطاقة الكهربائية 
ميثل هاجسا للدول اخلليجية، رغم انها ليست 
دوال صناعي���ة باملعنى املتبادر، بل ان الدول 
الصناعية في الشرق والغرب ال تستهلك ما 
تستهلكه الدول اخلليجية من الطاقة في مقابل 

شح مصادر املياه في الدول اخلليجية باعتبار 
انها مسألة مصيرية في ظل تلوث املياه وليس 
شحها فقط، اذ ان حوض اخلليج العربي يعتبر 
حوضا مغلقا، وعليه فإن عملية تخلصه من 

امللوثات تعتبر صعبة وبطيئة للغاية.
وقال انه بالنسبة لتحول املناطق التراثية 
واملدن التاريخي���ة اخلليجية ملدن ومناطق 
عصرية جديدة تضطر الدولة الستهالك مزيد 
من الطاقة، ما يجعل االستهالك املتزايد على 
الطاقة يحتم على املسؤولني التحرك السريع 
لتالفيها عبر تطبيق مبادئ تقنني االستهالك 
والسيطرة عليه ومبادئ االستدامة البنيوية 
ما يوف���ر 30% من املي���اه والطاقة ويخلص 
الدول اخلليجية من 50 الى 75% من الزوائد 
والنفايات الصناعية والسكانية غير املستفاد 

منها تدويريا.

وبني ان مسألة تطوير املباني اخلضراء 
عبر منظومات عاملية بدأت منذ عشرين عاما 
ومازالت، مما يعطينا مجاال أوسع الختيار 

االفضل منها.
وقال احلر: عملنا على ثالثة مستويات 
لتطوير املنظومة التقييمية واستمر العمل 
اربع سنوات عبر مراجعة 140 نظاما متكامال 
وجزئيا مت تصنيفها الى اربعني منظومة وهي 
التي نتجت عن الدول املتقدمة غربا وشرقا 
حتى وصلنا ال����ى وضع ج�داول م�ت�ن�وعة 
وش�ام�لة بهدف الوصول الى أفضل املنظومات 
التي تعني على االس�تدامة في مسألة زيادة 
ال�ب�ن�اء ع�بر ج�دولة واضحة لتعطي امكانية 
الزيادة والتطوير حسب االحتياج واألسس 
التي تش����مل جميع خطط البناء سواء كان 

منزال أو مدينة أو خالف ذلك.

خالل ورشة المنظومة القطرية لتقييم االستدانة وتطبيق الكودات في قطر

د.فاضل صفر وم.أحمد الصبيح وم.جنان بوشهري وم.منى بورسلي وقيادات البلدية خالل ورشة املنظومة القطرية د.فاضل صفر متحدثا خالل الورشة

زيادة حارات طريق النويصيب وتحديد مساحات 
طريق »السادس والنصف« من قبل »البلدي«

أوصت لجنة المخطط الهيكلي 
في المجلس البلدي بزيادة عدد 
حارات طريق النويصيب وتطبيق 
المعايير العالمية عليه وخاصة 
االمان، كذلك توفير االستراحات 
الطارئ  الوق����وف  وخصوص����ا 

ومحطات الوقود.
وقالت رئيسة اللجنة م.منى 
بورسلي بعد ورشة العمل التي 
اقيمت امس بعنوان شبكة الطرق 
والنقل العام بأنه تم االستماع الى 
مشاريع الطرق الرئيسية من وزارة 
االشغال وإدارة المخطط الهيكلي 
في البلدية بشأن مشاريع الدائري 
السادس والنصف والنويصيب 
ودوار البدع، حيث تمت التوصية 
بالرج����وع الى اللجن����ة لتحديد 
واقرار المساحات التي يحتاجها 
طريق الدائري السادس والنصف 

والشوارع التي يمر بها.
وذكرت فيما يخص دوار البدع 
انه تم استعراض 8 بدائل مقترحة 
عل����ى ان يتم عرضه بعد اختيار 

البديل الفني المفضل على المجلس 
إلقراره.

وقالت ان اللجنة استعرضت 
المقترحات التي تواجه تصميم 
طريق الدائ����ري الثامن حيث 
رأى األعض����اء التنس����يق مع 
ال����وزارات المعني����ة حتى ال 
تتعطل المش����اريع الرئيسية 

التي تخدم المناطق الجديدة.
واضافت ان اللجنة طلبت من 
الجهاز الفني تقديم شبكة الطرق 
والنقل العام بشكل كامل لخدمة 
اس����تعماالت االراضي للمخطط 
المقر، وذل����ك لخدمة  الهيكل����ي 
المناطق االسكانية والصناعية 
ومدينة العمال الجديدة، إضافة الى 
 االستعماالت االخرى التي وردت في
المخطط، حيث تقرر عرض هذه 

الطلبات مستقبال.
وبين��ت بورس�لي أن األعضاء 
استع�رضوا إمكانية تنفيذ الخطة 
الت���نموي����ة الخاص����ة بالبلدية 
المخط����ط  2010-2011 لقط����اع 
الهيكلي والبيئ�����ة، حيث قدمت 
إدارة المخطط الهي�كلي شرحا عاما 
عن المش�اريع المحددة والموقف 
التنفيذي لكل منها باإلضافة الى 
تقديم شرح للمشاريع المدرجة 
حيث تقرر تقديم كل التفاصيل 
لتلك القطاعات خالل االجتماعات 

المقبلة.

8 بدائل مقترحة لدوار البدع

م.منى بورسلي

ق���دم نائب رئيس املجلس 
البلدي ش���ايع الشايع سؤاال 
البلدية بشأن  حول إجراءات 
املخالفات املوجودة في حديقة 

أطفال اخلالدية.
وقال الش���ايع في سؤاله: 
من���ذ فت���رة ليس���ت قصيرة 
وحتديدا في منتصف عام 2009 
اعترض أهالي املنازل املجاورة 
حلديقة األطفال الكائنة مبنطقة 
اخلالدية قطعة 3 ش )30+32( 
كونها املتنفس الوحيد ألطفالهم 
وكان���ت االعتراضات تتراوح 
بني إغالق أبواب احلديقة وعدم 

العناية بزراعته���ا والقيام بأعمال بناء بداخله���ا مخالفة للوائح 
والقوانني وفي الغالب األعم مخالفة للغرض الذي من أجله أنشئت 
احلديقة وقد مت إثبات ذلك بالكشف على املوقع حيث تبني وجود 
أبنية مقامة جار ترميمها وأخرى حتت اإلنش���اء ومظالت مقامة 
على املباني ومت حترير العديد من اإلنذارات حيث تبني عدم وجود 
تراخيص ومت التنبي���ه بالتعدي على ملكية الدولة من قبل إدارة 
الرقابة واملتابعة ومنها توجيه باعتباره إنذارا نهائيا ولكون الوضع 
م���ازال قائما ولم يحدث أي تغيير فإنني أتوجه باالستفس���ارات 
واألس���ئلة التالية لإلفادة بش���أنها من قبل اجلهاز التنفيذي. لذا 
أتوجه بالس���ؤال التالي: ما اإلجراءات التي اتخذت مؤخرا من قبل 
اجلهاز التنفيذي؟ وملاذا ل���م يتم إزالة املخالفات املذكورة بجميع 
التنبيهات الصادرة من إدارة الرقابة واملتابعة؟ وما اإلجراءات التي 
مت اتخاذها بشأن املباني غير املرخصة؟ وهل من الطبيعي وجود 

أبراج اتصاالت داخل حرم احلديقة املخصصة لألطفال؟ 

وافقت جلنة العاصمة خالل 
اجتماعها امس برئاسة مهلهل 
اخلالد على طلب معهد األبحاث 
العلمية بالشويخ اقامة مبنى 

من 14 طابقا.
وق���ال اخلال���د ان اللجنة 
وافقت على طلب وزارة األوقاف 
اقامة مصلى مؤقت بالدعية، 
كما مت املوافقة على طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
نقل فرع لوازم العائلة جلمعية 

النزهة.
كم���ا وافق���ت اللجنة على 
اقتراح مهلهل اخلالد بش���أن 

امتداد الشارع املطل على احدى القسائم مبنطقة الشامية قطعة 9 
لتس���هيل الدخول واخلروج. وأضاف ان اللجنة وافقت على طلب 
متديد مهلة ازالة األف���رع املؤقتة بالقطعة 3 مبنطقة كيفان حلني 
االنتهاء من املواقع املخصصة قيد التنفيذ لعدم وجود مواقع بديلة، 
كم���ا أحالت الى اللجنة الفنية طلب وزارة العدل تخصيص موقع 
إلنشاء مبنى احملكمة الدستورية مبنطقة غرناطة قطعة 3، كما مت 
املوافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الغاء القرار 
املتعلق بإنش���اء ناد صحي واجتماعي جلمعية احملامني الكويتية 

ضمن موقعها بالقطعة 3 مبنطقة بنيد القار.

احمد البغيلي

شايع الشايع

مهلهل اخلالد

م.جنان بوشهريم.أشواق املضف

الشايع يسأل عن أسباب عدم 
إزالة مخالفات حديقة الخالدية

الموافقة على إقامة 14 طابقًا 
لمعهد األبحاث بالشويخ

إقامة مصلى  مؤقت في الدعية

رغم اعتراض األهالي

اقتراح بعقد ورشة عمل لدراسة
استقطاع جزء من الحدائق العامة

البغيلي يقترح استحداث شوارع
داخلية في منطقة كبد

لتيسير حركة المرور

اقتطاع جزء من الحدائق العامة 
الس���كنية  الكائنة بالمناطق 
الستغاللها كمالعب لكرة القدم 
وصاالت رياضية مغلقة لخدمة 

المجتمع.
لذا نقترح عقد ورشة عمل 
باللجنة الفنية تدعى اليها جميع 
الجهات المعنية )الهيئة العامة 
للزراعة � الهيئة العامة للشباب 
والرياضة( إضافة الى الجهاز 
التنفيذي للتنس���يق المبدئي 
بش���أن إمكانية إقامة صاالت 
رياضية مغلقة ومالعب كرة 
قدم بالحدائق العامة بمختلف 

مناطق الكويت.

أراضي مستغلة من قبل بعض 
األفراد في أنش���طة رياضية 
مختلف���ة )خاصة مالعب كرة 
القدم وغيرها( تجذب الكثير من 
الشباب وتلقى رواجا عندهم، 
علما ان أصحاب تلك المالعب 
المادي  الرب���ح  يس���تهدفون 
بالدرجة األول���ى، ورغبة منا 
في توس���يع قاعدة المشاركة 
في هذه األنش���طة الرياضية 
بحيث يس���تفيد منها جميع 
انه  الش���عب، وحيث  أف���راد 
توجد في كل منطقة س���كنية 
حديقة عامة تتبع الهيئة العامة 
للزراعة فإنه يصبح من الممكن 

المجلس  قدمت عضوت���ا 
البل���دي م.أش���واق المضف، 
وم.جنان بوش���هري اقتراحا 
بعقد ورشة عمل بشأن دراسة 
اس���تقطاع جزء من الحدائق 
الس���كنية،  العامة بالمناطق 
الس���تغاللها صاالت رياضية 

ومالعب.
وقال���ت العضوت���ان في 
اقتراحهم���ا: م���ن حي���ث ان 
الدولة وبموجب المادة 10 من 
الدستور ترعى النشء وتحميه 
من االستغالل وتقيه اإلهمال 
األدبي والجسماني والروحي، 
وحيث ان أوجه الرياضة بصفة 
عامة تحظى بأهمية خاصة في 
إذ نظمت  العالم  جميع بلدان 
لها مسابقات دولية ومحلية 
وذل���ك لما لها من عظيم األثر 
في البنيان الس���ليم للشباب 
واستغالل طاقاتهم فيما يعود 
عليه���م بالنف���ع، ولما تخلق 
فيهم روح المنافسة الشريفة 
والجماعية المطلوبة لتحقيق 
النجاح واستثمار الوقت والجهد 
في أم���ور مفيدة له���ا مردود 
إيجابي على حياتهم وطريقة 
تفكيرهم وتنظيم س���لوكهم، 
وحيث انه من المالحظ ان هناك 

الستغاللها صاالت رياضية ومالعب

يلتقي وزير االشغال 
العام��ة ووزي��ر الدول��ة 
لش��ؤون البلدية د.فاضل 
صف��ر رئي��س واعضاء 
املجلس البلدي والقطاعات 
الثابتة في الساعة 1 ظهر 
املقب��ل، وذل��ك  االح��د 
ملناقشة مضامني اخلطاب 
التي  األميري واحمل��اور 
الس��مو  طرحها صاحب 
األمير والدعوة الى العمل 
كفريق واحد لتنفيذ اخلطة 

احلكومية.

وزير البلدية يلتقي 
أعضاء البلدي األحد

قدم عض���و املجلس البلدي 
جسار اجلسار س���ؤاال بشأن 
شروط احلصول على عضوية 

تصنيف املقاولني.
وقال اجلس���ار في سؤاله: 
هل يوجد أي تعاون بني اإلدارة 
العامة لالطفاء وبلدية الكويت 

لتنفيذ ش���روط الس���المة في 
الطوابق؟ وما  املباني متعددة 
شروط احلصول على عضوية 
جلن���ة تصني���ف املقاولني في 
بلدية الكويت؟ وما هو س���بب 
عدم ترش���يح أي مهندس من 

املجلس البلدي للعضوية؟

الجسار يسأل عن شروط عضوية تصنيف المقاولين


