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اعداد: بداح العنزي

ح���ددت ادارة العالق���ات العامة 
في البلدية برنامج���ا زمنيا للقيام 
بجوالت تفتيش���ية بالتنسيق مع 
بلديات احملافظ���ات ملتابعة اوضاع 
املطاعم ومحالت االغذية للتأكد من 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي، حفاظا 

على الصحة العامة.

جوالت تفتيشية على المطاعم

زيادة نسبة البناء لمشروع سليل الجهراء من 7.32٪ إلى ٪10
اعتمدت جلنة محافظة اجلهراء في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها برئاسة م.عبداهلل العنزي 
قرار مجلس الوزراء اخلاص بتخصيص املوقع 
احلالي ملركز خفر السواحل في منطقة الصبية 
ليكون موقعا بصفة دائمة شريطة اال يتعارض 
املوقع مع جسر بوبيان وحدود مدينة احلرير.

وقال العن���زي ان االعضاء اوصوا باملوافقة 
على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية زيادة نسبة البناء التجاري ملشروع 
القري���ة التراثية الترويحية )س���ليل اجلهراء( 
من 7.32% الى 10% وذلك اسوة بجميع مشاريع 

الهيئة.
واض���اف ان اللجنة وافقت على طلب وزارة 
العدل بان يكون مبنى مجمع احملاكم في محافظة 

اجلهراء بارتفاع 18 دورا ش���ريطة عم���ل مواقف متعددة االدوار 
للسيارات وتطوير شبكة الطرق احمليطة باملوقع، مشيرا الى ان 
املوافقة على طلب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ترخيص بناء 
مسجد مبوقع مركز ادارة العبدلي الزراعية وتوسعة مسجد عبداهلل 

بن االرقم الواقع بضاحية العيون قطعة »1« في اجلهراء.

شارع فرعي

وبني ان اللجنة اوصت باملوافقة على اقتراحات العضو عبداهلل 
العنزي باستحداث شارع فرعي ضمن القطعة »11« مبنطقة سعد 
العبداهلل واستحداث مدخل من طريق الدائري الرابع الى مدينة سعد 

العبداهلل واعادة تنظيم مداخل ومخارج مستشفى اجلهراء.
وقال العنزي ان االعض���اء اوصوا باملوافقة على طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل توسعة سوق تيماء املركزي قطعة 
»7« واملوافق���ة على طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص موقع 
حملطة حتويل رئيسية في منطقة الروضتني، مشيرا الى رفض 
طلب زحزحة سور مسجد قائم في منطقة القيروان قطعة »1«.

وكش���ف العنزي ان تقرير ابقاء معاملة املوقع املقترح بصفة 
مؤقتة للسكراب مبنطقة الشقايا على اجلدول حلني اختيار موقع 
بديل، مشيرا الى ان الطلب من اجلهاز رفع تقرير خالل اسبوع حول 

توصية االنشطة املرخصة في حرفيتي اجلهراء والصليبية.
من جانب آخر كان العنزي طالب وزير البلدية د.فاضل صفر 

ومدير عام البلدية بسرعة انهاء معاناة احلرفيني 
في اجلهراء التي تعوق استمرار عملهم احلرفي 
واعطاء االوامر للمس���ؤولني في بلدية اجلهراء 
باصدار التراخيص الالزمة لالنشطة احلرفية، 
مؤكدا على رفضه حلالة التعس���ف التي يعامل 

بها هؤالء احلرفيون وتعطيل مصاحلهم.

األنشطة الحرفية

واكد ان قرار وقف جميع االنشطة احلرفية 
واخلدمية اصاب عددا كبيرا من احلرفيني باضرار 
مادية كبيرة، مشيرا الى ان جهل بعض املسؤولني 
في البلدية بالقانون وعدم تطبيقه، عطل مصالح 
املواطنني واربك اعمالهم وانشطتهم التجارية، 
متسائال: ملاذا ال يطبق املسؤولون في البلدية ما 
نشرعه من قوانني ويتعمدون تعطيل مصالح املواطنني؟ مشيرا الى 
ان املجلس قد اصدر قراره في وقت سابق باستمرار عمل احلرفيني 
باملناطق الصناعية، ولكن بلدية اجلهراء ظلت على تعسفها ولم 
تسمح بترخيص االنشطة احلرفية واخلدمية وجتديد الرخص 

املمنوحة مما يضر باالقتصاد والتنمية في البالد.

.. وتبخرت الوعود

وقال العنزي س���عينا بشكل دؤوب خالل الشهرين املاضيني 
وطرقن���ا كل االبواب حلل هذه القضي���ة، واخذنا وعدا من وزير 
البلدية ومدير االدارة القانونية في البلدية حلل هذه املش���كلة، 
ولكن لالسف كل وعود املس���ؤولني تبخرت وظلت املشكلة كما 
هي وبقي الوضع قائما، مستغربا من عدم محاسبة من يتعسف 
في عدم تنفيذ القانون ويعطل مصالح املواطنني ويربك اعمالهم، 
مش���يرا الى انه يبدو ان املس���ؤولني يأخذون صناعية اجلهراء 
بجري���رة منطقة ابوفطيرة احلرفية، مع العل���م انه مت التجديد 

ملنطقة ابوفطيرة ملدة عام ولم يجدد لصناعية اجلهراء.
واختتم م.العنزي تصريحه مطالبا باالسراع في اصدار قرار 
التجديد الصحاب االنشطة احلرفية واخلدمية مبزاولة اعمالهم، 
وذلك حس���ب التقارير املرفوعة من نائب املدير العام لش���ؤون 
محافظت���ي اجلهراء والعاصمة والعمل عل���ى انهاء هذه القضية 

لنكون داعمني لالقتصاد والتنمية في البالد، بدال من تعطيلها.

العنزي طالب بإنهاء معاناة حرفيي الجهراء.. واللجنة أقرت تخصيص موقع مركز خفر السواحل بالصبية

إضافة أنشطة للمناطق الصناعية للحرفيين بالصليبية والجهراء
أحالت جلن����ة اجلهراء كتاب 
رئيس احتاد احلرفيني الكويتيني 
بش����أن اضافة انشطة باملناطق 
الصناعية للحرفيني بالصليبية 
واجلهراء الى االدارة للدراس����ة 

وإعداد تقرير.
وتضمن الكت����اب التالي: مما 
الشك فيه ان املناطق الصناعية 
للحرفيني بالصليبية واجلهراء 
تخ����دم جميع مناط����ق الكويت 
بخدماته����ا احلالي����ة احلرفي����ة 
واخلدمية والتجارية وبخاصة 
محافظة اجله����راء، حيث كانت 
جميع تلك اخلدم����ات موجودة 
مبحافظة اجلهراء وقامت بلدية 
الكويت بإزالتها عام 1988 بعد قيام 
الدولة بتثمني املنطقة الصناعية 
القدمية، وحيث ان احملافظة بحاجة 
الى هذه األنشطة ولعدم توافر 
مواقع بلدية او مخصصة ملزاولة 
مثل هذا النوع من األنشطة، اجته 
جميع العاملني في هذا املجال بعد 
موافقة بلدية الكويت الى املناطق 
الصناعية بالصليبية واجلهراء 
ورخصت تلك األنشطة في هذين 
املوقعني لبعدهم����ا عن مناطق 

السكن اخلاص.
وملا كانت هذه األنشطة مهمة 
جدا ال����ى املنطقة فق����د زخرت 
املناط����ق الصناعي����ة بجمي����ع 

قطاعاتها اخلدمي����ة واحلرفية 
وأصبحت منطقة حيوية تخدم 
جميع شرائح املجتمع باحملافظة، 
الس����يما انه مت اعتم����اد تغيير 
األنشطة مبوافقة املجلس البلدي 
على األنشطة احلرفية واخلدمية 
والتي على ضوئها مت ترخيص 
األنشطة املرفقة بالكشف اال ان 
هناك اشكالية لدى بعض االخوة 
في اجله����از التنفي����ذي ببلدية 
اجلهراء بفهم األنشطة اخلدمية 
لذا يرجى التكرم باملوافقة على 
اصدار قرار من مجلسكم يعتمد 
األنشطة املرخصة في املنطقة من 
قبل البلدية رغم ان هذه األنشطة 
مكملة وترتب����ط ارتباطا وثيقا 
مع األنشطة املخصصة باملنطقة 
والتي تساعد على تنمية أنشطتها 
احلالي����ة مكملة بذل����ك قرارات 
املجلس البلدي التالية: )م ب/ف 
1998/170/17( بتاريخ 1998/5/11، 
وقرار رقم )م ب ف1999/3/60/4( 
بتاريخ 1999/10/4، وقرار رقم )م 
ب � ف2001/5/129/14( بتاري����خ 
2001/3/12 لتصبح منطقة حرفية 
خدمي����ة ذا طابع مكمل ومرتبط 
وذلك تس����هيال عل����ى اخوانكم 
املستثمرين وأبناء احملافظة خاصة 
ان هناك تراخيص باألنش����طة 

املطلوبة سارية املفعول.

بيع وتأجير السيارات.
قطع غيار السيارات.

زينة السيارات.
مصبغة

مطبخ مركزي للوالئم.
مطعم.

مطعم ومقهى.
مطبعة.

دعاية واعالن.
خطاط ورسام.

خياط.
حالق.

صرافة.
بيع وتصليح االجهزة الكهربائية.

بيع وتصليح االجهزة االلكترونية.
فحص فني للسيارات.

تأمني سيارات.
أصباغ سيارات.

ديكور.
جتهيزات غذائية.
مكتب سفريات.

بيع وتصليح الهواتف.
مواد انشائية.

بقالة.
بيع وتصليح اجهزة كمبيوتر.

فطاير ومعجنات.
سوق مركزي.

بيع وتسليح االدوات الصحية.

»القانونية« أقّرت بناء مواقف متعددة األدوار داخل المدينة

لجنة األحمدي تبحث حاجة منطقة 
علي صباح السالم السكنية لمدارس جديدة

بلدية العاصمة تطلق حمالت التنظيف بالتعاون مع المختارين

القانونية  اللجن���ة  اق���رت 
واملالي���ة في املجل���س البلدي 
خالل اجتماعها امس برئاس���ة 
فرز املطيري اقامة مباني مواقف 
السيارات متعددة االدوار داخل 
املدين���ة على ش���ارع عمر بن 

اخلطاب.
اللجنة  ان  وقال املطي���ري 
احال���ت مش���روع تعديل قرار 
رئيس البلدية رقم 3370 لسنة 

1981 في ش���أن الئح���ة الباعة 
املتجولني الى االدارة ملزيد من 
الدراسة، كما احالت طلب اعادة 
القسيمة رقم  عرض موضوع 
31 قطعة 3 الواقعة في ملتقى 
مبارك الكبير لالدارة مع ضرورة 
االستعجال بالرد، بينما طالب 
اعض���اء اللجنة برف���ع تقرير 
مفص���ل حول احلك���م الصادر 
الحد املواطنني ضد البلدية على 

ارض مبنطقة خيطان مع االفادة 
التأخير  حول اسباب ودواعي 
عن اصدار التراخيص ملنطقتي 

العارضية وابوفطيرة.
واض���اف ان اللجنة قررت 
حف���ظ محضر ورش���ة العمل 
املقترحة  اخلاصة بالتعديالت 
على القانون 2005/5 بشأن بلدية 
الكويت، بينما اجلت الشكوى 
بش���أن قرار املجل���س البلدي 

اخلاص مبشروع السوق املركزي 
للخضار والفاكهة، كما مت تأجيل 
اقتراح نائ���ب رئيس املجلس 
شايع الشايع بشأن كتاب االمانة 
العامة حول الغاء الشرط الثاني 
من املادة الثالثة واملواد 13 و14 
من قراري املجلس البلدي بشأن 
مشروع الئحة تسميات املدن 
والقرى والضواحي واملناطق 

والطرق والشوارع وامليادين.

قيمت جلن���ة األحمدي خ���الل اجتماعها 
اليوم برئاس���ة مانع العجمي حاجة منطقة 
علي صباح السالم الس���كنية لبناء مدارس 
جديدة. وينص ج���دول األعمال على: طلب 
وزارة الكهرباء واملاء تخصيص موقع مقترح 
حملطة توليد قوى كهربائية وتقطير املياه في 
منطقة اجلليعة. االقتراح املقدم من العضو 
السابق فهيد العجمي بشأن استحداث مداخل 
ومخارج على اجلس���ر امليت الذي يربط بني 

منطقت���ي العقيلة والفنط���اس، كتاب وزير 
الكهرباء واملاء، بشأن نقل املوقع املخصص 
حملطة تعبئة املياه في منطقة املنقف الى املوقع 
البديل املقترح في منطقة جنوب الصباحية. 
االقت���راح املقدم من العض���و مانع العجمي، 
بش���أن نقل مضخة املي���اه الكائنة مبنطقة 
املنقف لوقوعها قرب املناطق السكنية، طلب 
استحداث مواقف سيارات لفرع البنشر مبنطقة 
الفنطاس قطعة 3 مبساحة 84م2، طلب وزارة 

االشغال العامة تخصيص موقع مؤقت لعدد 
3 محطات معاجلة ملياه املجاري الصحية في 
منطقة الفنطاس � الطريق الساحلي � الطلب 
املقدم من وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية 
بشأن تخصيص موقع مسجد مبنطقة جنوب 
الصباحية بجوار صالة االفراح، الطلب املقدم 
من وزارة االوقاف والشؤون االسالمية بشأن 
تخصيص موقع مسجد مبنطقة ضاحية فهد 

االحمد قطعة 3.

تفعيال للتعاون الذي اطلقه وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ولتجسيده بني جهاز البلدية ومختلف الوزارات واملؤسسات احلكومية 
في مختلف املجاالت املتعلقة بعمل البلدية ومنها احملافظة على النظافة العامة والبيئة 
الكويتية من امللوثات اطلقت بلدية محافظة العاصمة حملة تنظيف شاملة في مناطق 

قرطبة والسرة واليرموك وستستمر ملدة عشرة أيام.
واشرف على احلملة التي انطلقت مشرف النظافة بالسرة صالح املوسى بالتعاون مع 
مختار منطقة قرطبة عبداحملسن احلسيني واعضاء مجلس احلي عبدالهادي الدوسري 
ومحمد البدر وعبداهلل احلمود ومحمد اخلضير بالتعاون مع إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت حيث اسفرت احلملة عن رفع 4 سيارات مهملة و4 نقالت من االشجار 

ونقلتني من مخلفات البناء والقمامة، وشارك في احلملة 60 عامال و13 آلية.
وقال الس���يف: مت اعداد وجتهيز برنامج توعوي لألهالي عن كيفية احلفاظ على 
نظافة كل منطقة عن طريق الزيارات امليدانية ونش���ر الكتيبات التي توضح انظمة 

وقوانني البلدية اخلاصة بالنظافة العامة وإش���غاالت الطرق، مش���يرا الى انه مت في 
الفترة السابقة تنظيم عدة زيارات ميدانية لطلبة املدارس ملشاركتهم في النشاطات 
الت���ي تنظمها البلدية ومجالس االحياء في تلك املناطق بهدف غرس مفهوم النظافة 
العامة في نفوسهم وتعريفهم باألعمال التي تقوم بها البلدية من اجل احملافظة على 
النظاف���ة وجعل بلدنا احلبيبة الكويت نظيفة وال���ذي ينعكس بصفة إيجابية على 
حياة الفرد واملجتمع. واضاف: تهدف هذه احلمالت الى رفع مستوى النظافة والقضاء 
على مختلف الظواهر الس���لبية وتفعيل دور البلدية من خالل التعاون مع مختاري 
هذه املناطق، مؤكدا ان هذه احلمالت س���تتواصل حتى يتم وضع االمور في نصابه 
الصحيح. واكد الس���يف ان هناك جملة من االهداف تسعى البلدية الى حتقيقها ومن 
الضروري ان تتناغم اجلهود لبث الوعي ومعاجلة كافة املشكالت في مجال النظافة 
العامة الس���يما انها تتطلب تضافر كافة اجله���ود من اجل الوصول الى بيئة نظيفة 

يسعد بها اجلميع.

فرز املطيري

مانع العجمي

مهلهل اخلالد شايع الشايع

حملة تنظيف رفع سيارة مهملة

الشايع والخالد يسأالن عن أسباب ترقية
موظفة دون الرجوع للجنة شؤون الموظفين

اعتراض على إقامة شارع في المنقف
تق���دم مجموعة من قاطن���ي ق »2« في منطقة 
املنقف إلى املجلس البلدي صباح امس حيث أبدوا 
معارضتهم ملوافقة املجلس البلدي في اجللس���ة 
الس���ابقة على إقامة ش���ارع يفصل منازل الدخل 

احملدود عن القس���ائم رغم أن املوضوع مازال في 
طور الدراس���ة في جلنة محافظة االحمدي وذلك 
للكشف على املوقع، مطالبني الوزير فاضل صفر 

بالتدخل السريع في هذا املوضوع.

املكاتب  اكد رئيس جلن���ة 
البلدي  الهندسية في املجلس 
م.محمد الهدية ضرورة اجناز 
تصاميم املشاريع احلكومية من 

خالل املكاتب الهندسية.
الهدي���ة بعد اجتماع  وقال 
اللجن���ة م���ع احت���اد املكاتب 
الهندسية امس انه مت استعراض 
املتعلق  الوزراء  كتاب مجلس 
باس���تثناء اجلهات احلكومية 
من قراره بشأن تنفيذ املشاريع 
التي ال تتعدى تكاليفها 5 ماليني 
دينار عن طريق تلك اجله����ات 
وان هذا االستثن����اء فقط لنقل 

التبعي���ة وليس القي���ام بالتصمي���م والتنفيذ 
والصيانة.

واضاف ان اللجنة اوصت بالزام وزارة االشغال 

باملادة 11 من قانون مزاولة املهنة 
حيث ال يجوز للمكاتب او الدور 
االستشارية االجنبية الهندسية 
مزاولة املهنة الهندسية بالبالد 
اال بالتع���اون مع احد املكاتب 
االستش��������ارية  ال���دور  او 
ان  الى  املرخص���ة، مشي�����را 
الوزارة حاليا خالفت امل�����ادة 

11 من القانون.
وذكر ان اللجنة قررت الغاء 
مساحات االشراف املقررة على 
التي مضى  الهندسية  املكاتب 
عليها 5 س���نوات من ش���عبة 
االشراف في البلدية مع االبقاء 
على املس���ؤولية القانونية واملالية على املكتب 
الهندسي واملقاول واملالك مع اخالء طرف البلدية 

من اي مسؤولية.

إلزام »األشغال« بضرورة التعاون
 مع المكاتب الهندسية المرخصة

 مستوفية للشروط والرجوع 
الى تقاريرها اخلاصة لكي يتم 

ترقيتها؟
وه���ل مت ع���رض اس���مها 
للترش���يح في محضر شؤون 
املوظف���ني؟ وان كان كذل���ك 
يرجى تزويدنا مبحضر شؤون 

املوظفني؟

بعد التأكد من استيفاء املوظف 
لش���روط الترقية ثم بعد ذلك 
يصدر قرار من وزير األشغال 
الدولة لشؤون  العامة ووزير 
البلدية، لذا نتقدم بالس���ؤالني 
 التالي���ني: هل ه���ذه املوظفة
ادارة  م���ن  ترش���يحها  مت   
 التنظيم؟ وهل مت التأكد من أنها

قدم عضوا املجلس البلدي 
شايع الش���ايع ومهلهل اخلالد 
س���ؤاال بش���أن ترقية موظفة 
دون الرجوع الى جلنة شؤون 

املوظفني.
وقال العضوان في سؤالهما: 
منى الى علمن���ا انه مت ترقية 
موظف���ة بقط���اع التنظيم من 
دون الرجوع الى جلنة شؤون 
املوظفني، ومن دون ادراج اسمها 
 على جلنة ش���ؤون املوظفني،

 علما بأنه مت ترش���يح ثالثة 
أسماء سنة 2009 يستحقون 
الترقية ولكن مت جتاهلهم متاما 
واملوظفة التي مت ترقيتها لم يكن 
 اسمها مدرجا ضمن املرشحني،
املع���روف ان هن���اك   وم���ن 
 نوع���ني للترقية هما بالتعيني

 وباالختيار م���ن خالل جلنة 
ش���ؤون املوظفني بن���اء على 
االدارات املختص���ة  ترش���يح 
واللجنة تتخذ قراراتها في ذلك 

لعدم السماح للمكاتب والدور االستشارية األجنبية بمزاولة المهنة

في قطاع التنظيم

م.محمد الهدية

م.عبداهلل العنزي

األنشطة المطلوبة


