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اعداد: بداح العنزي

تعقد اللجنة الفنية صباح اليوم برئاس���ة م.عبداهلل العنزي 
ورشة عمل خصصت ملناقشة اوضاع الساللم واالدراج والرامبات 
في السكن اخلاص، حيث وجهت الدعوة الى جمعيات )املهندسني 
واحملامني( باالضافة الى وزارة املالية وجلنة االزالت، وذلك إليجاد 

آلية واضحة قبل البدء في إزالة الساللم واملقرر في اول اكتوبر.

ورشة عمل لمناقشة أوضاع الساللم 
واإلدراج بالسكن الخاص

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قرارا بنقل مدير إدارة 
شؤون البيئة ناصر الشايجي الى مكتب املدير العام وندب عدنان 
السيد للعمل مديرا إلدارة البيئة، كما تضمن القرار نقل مدير إدارة 
اخلدمات أحمد اخلالدي الى قطاع وزير الدولة لشؤون البلدية 

وندب احمد الشمري للقيام بأعمال مدير إدارة اخلدمات.

ندب السيد والشمري 
مديرين للبيئة والخدمات

دراسة الستحداث مخرج للجليب على الغزالي

إنشاء طريق لربط األندلس مع الدائري الرابع

العجمي: لجنة اإلزاالت تستهدف السكن الخاص

الحريص: نستكمل مخططات »فرضة الصليبخات« 
النهائية استعدادًا للتشغيل

البلدية على انش���اء  وافقت 
طريق لربط منطق���ة األندلس 

بالدائري الرابع.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
اقتراح  الصبيح ف���ي رده على 
العضو ف���رز املطيري املتضمن 
عم���ل فتحة مرور ال���ى منطقة 
الرابع  الدائ���ري  األندلس م���ن 
بني قطعة 12 وحديقة األندلس 
العامة، نفيدكم باآلتي: بعد دراسة 
املوقع يرجى العلم بأنه ال مانع 
من انش���اء طريق يربط منطقة 
األندلس بالطريق الدائري الرابع 
بني قطعة 12 وحديقة األندلس 

العامة على ان يتم استحداث دوار يربط الطريق 
القائم )شارع األول( مع الطريق املقترح شريطة 
اخطار أصحاب القسائم أرقام )7 و8 و9 و100 و101 

و102 و103( بخصوص استحداث 
الطريق املذكور.

تق���دمي التصمي���م املبدئ���ي 
العتماده قبل التنفيذ.

من جانب آخر، أوضح الصبيح 
في رده على اقتراح العضو احمد 
البغيلي بش���أن انش���اء مدخل 
ومخرج على طريق املطار قبل 
الدوار املؤدي الى طريق املطار 
بالقرب من سجن طلحة يؤدي 
الى اشارة سوق جليب الشيوخ 
واملؤدي الى القس���ائم السكنية 
نفيدكم باآلتي: توجد دراس���ة 
لتطوير طري���ق الدائري 5 و6 
والذي يتضمن دراس���ة االقتراح بشأن استحداث 
مدخل ومخرج يربط منطقة اجلليب بطريق الغزالي 

لتقليل الضغط على دوار الضجيج.

أكد عضو املجلس البلدي مانع 
العجمي ان جلنة اإلزاالت أصبحت 
أكثر أهمية من اي إدارة في بلدية 
الكويت، وذلك نتيجة استمرارية 
هذه اللجنة وم���ا تتمتع به من 
اختصاصات أبرزها اس���تهداف 

مناطق السكن اخلاص.
وتاب���ع: على الرغ���م من ان 
املخالفات موجودة بشكل واضح 
في أماكن الس���كن االستثماري 
والتجاري وغيرها إال ان اللجنة 
ال جتد متعة ف���ي عملها إال في 

مناطق السكن اخلاص.
وأضاف: قد نتفق جميعا على 

ان لكل مسكن خاص حرما ال ميكن تعميم اإلزالة 
عليه، خاصة في األمور التي ال تش���كل مخالفات 
فادح���ة إال اننا جند جلنة اإلزاالت تقوم باملخالفة 
بهذا املبدأ وتعمل على جت���اوزه، وهاهي اللجنة 
تشير مرة اخرى الى ما تدعيه من مخالفات بشأن 

الدرج املقام خارج حدود السكن 
اخلاص، والذي تتطلبه نس���بة 
الس���رداب والتي تصل  ارتفاع 
الى 170 سم من حجر الرصيف 
األمر الذي يتطل���ب حتما عمل 
الدرج لض���رورة تقتضيها تلك 
الظروف إال اننا جند جلنة اإلزاالت 
تس���تهدف احلاالت الضرورية 

واحلتمية فتقوم بإزالتها.
ولف���ت الى ان اللجنة متتنع 
عن ترك تلك األدراج التي ال يتم 
وضعها إال للحاجة والضرورة وال 
تتوجه الى األبراج التي أصبحت 
حتاصرنا وحتاصر أطفالنا في 
احلدائق واألماكن العام���ة وهي مقامة أيضا على 
أمالك الدولة وشتان الضرر بني األبراج واألدراج 
ول���ذا أطالب اللجنة بوضع املعايي���ر العادلة في 
التطبيق وأطالب البلدية مبتابعة تلك التداعيات 

باعتبارها صاحبة اختصاص.

ق���د خصصت موقعا لس���وق 
»فرضة« اخلضار والفواكه في 
منطقة الصليبية كبديل لشبرة 
القدمية في  اخلضار والفواكه 

منطقة الشويخ اخلدمية.
وم���ن جهة اخرى كش���ف 
م.احلريص عن حتقيق ارتفاع 
ايجابي الداء مؤشرات االجناز 
ف���رع بلدية  ف���ي نش���اطات 
محافظ���ة العاصم���ة في اطار 
املقارنة االحصائية بني عامي 

.2009/2008
وافاد بأن اداء املعيار االيرادي 
الذي حققت���ه بلدية محافظة 
العاصم���ة من واقع محصالت 
الرس���وم التي تقاضتها نظير 
ارتفاعا من  خدماتها، قد شهد 
2911275 دين���ارا لع���ام 2008 
الى نحو 3289047 دينارا في 

.2009

اخلطوة من نقلة نوعية لعملية 
التس���وق في مجملها، مشيرا 
الى ان التنس���يق شمل اطرافا 
حكومية اخرى ممثلة باالدارة 

العامة للجمارك.
يذكر ان بلدية الكويت كانت 

اكد نائب املدير العام لشؤون 
أفرع البلدية حملافظتي العاصمة 
واجله���راء م.محمد احلريص 
ان جهود استكمال االستعداد 
لتش���غيل س���وق »الفرضة« 
للخضار والفواكه في الصليبية 

قائمة على قدم وساق.
واوضح ان ادارة التراخيص 
الهندس���ية في بلدية اجلهراء 
عاكفة على تس���لم املخططات 
والتراخيص النهائية اخلاصة ب� 
»الفرضة« فيما تتواصل خطوات 
تخصي���ص كادر من موظفي 
مراقبة االغذية لالشراف على 
السوق بهدف تسريع استكمال 

متطلبات التشغيل.
ان االهتمام بوضع  وق���ال 
النهائية للس���وق  اللمس���ات 
يحظ���ى بأعل���ى متابع���ة من 
قي���ادات البلدية ملا متثله تلك 

م.أحمد الصبيح

المنفوحي: دراسة إلعادة تأهيل بعض الوظائف 
في البلدية لالبتعاث إلى جامعات خارج الكويت

وبني ان البلدية متنح املوظفني 
الذين ينتسبون لهذه الدورات 
تفرغا دراسيا كامال، وذلك اميانا 
من البلدية بضرورة اعادة تأهيل 
هؤالء املوظفني لكي تستفيد منهم 
في الوظائف الفنية، مستدركا 
القول ان الراغبني باالنتس����اب 
لهذه الدورات من موظفي البلدية 
عليهم تقدمي بيان باحلالة املالية 
ادارة ش����ؤون  واالداري����ة من 
املوظفني وشهادة املؤهل الدراسي 
وصورتني شخصيتني، علما بان 
باب القبول مفتوح حتى تاريخ 
الس����ادس والعشرين من شهر 

أغسطس املقبل.
واكد وجود دراسة مستفيضة 
وكاملة للسنة املقبلة بالنسبة 
الوظائف  إلعادة تأهيل بعض 
في البلدية من خالل ابتعاثهم 
ال����ى اجلامع����ات ف����ي اخلارج 
بتخصصات تطمح البلدية اليها 
كاملهندسني وبعض التخصصات 

املهمة.
وم����ن جه����ة أخ����رى، قال 
التعامل  املنفوحي ان مشروع 
االلكتروني لكل معامالت البلدية 
الذي أطلق عليه اسم مشروع 
»بلدية بال ورق« س����يدرج في 

امليزانية املقبلة.

العامة  الهيئة  والتنس����يق مع 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب 
بعقد دورات تدريبية حتويلية 
للعاملني بالبلدية وفقا لشروط 

ديوان اخلدمة املدنية.
وأض���ف ان هذه ال���دورات، 
البلدية فقط  خاصة مبوظف���ي 
وهي ضم���ن املرحل���ة الثانية، 
مشيرا الى ان املرحلة االولى كانت 
الذين ينهون دراستهم  للطلبة 
الثانوية ويقومون بالتس���جيل 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في دورات متخصصة 
للبلدي���ة وعن���د تخرجهم يتم 

انتسابهم للعمل بالبلدية.

كشف مس����اعد املدير العام 
التطوي����ر  قط����اع  لش����ؤون 
واملعلومات م.احمد املنفوحي ان 
القطاع قام بالتعميم على جميع 
موظفي البلدية احلاصلني على 
شهادة الثانوية العامة بقسميها 
العلمي واالدبي مبستوى الدرجة 
الوظيفية السادسة الستقبال 
الدورات  الى  طلبات االنتساب 
التي تنظمها البلدية بالتعاون 
م����ع الهيئ����ة العام����ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، مش����يرا 
الى انها حتت����وي على خمس 
دورات وهي: مراقب مبان ومسح 
أراضي ورسم هندسي وتفتيش 
خدمات بلدية اعالنات وتفتيش 
خدمات بلدية نظافة، حيث مينح 
املنتسب بعد امتام الدورة التي 
مدتها سنتان ش����هادة الدبلوم 
الوظيفية  الدرجة  ويعني على 
اخلامسة، فضال عن حصوله على 
البدالت اخلاصة بهذه الوظائف 

الفنية كاملة.
وقال م.املنفوح����ي ان هذه 
الدورات تأتي ضمن توجيهات 
بالبلدية بالعمل  العليا  االدارة 
على تطوير وتنمية العاملني في 
هذه املجاالت وقيام ادارة التطوير 
االداري والتدري����ب بالتعاون 

م.احمد املنفوحي

مانع العجمي

م.محمد احلريص

ثّمن دور اللجنة في منع دخول أي مواد ضارة لدول التعاون

صفر: »سالمة األغذية« تمنع دخول منتجات 
تحوي مواد ضارة على صحة اإلنسان

ثمن وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر دور جلنة س���المة األغذية بدول مجل���س التعاون اخلليجي 
وتنفيذها للقرارات اخلليجية بخصوص األغذية ومنعها لدخول اي 
منتجات غذائية حتتوي على مواد ضارة بصحة اإلنسان من خالل 
مركز كشف الضرر، حيث يتم تعميم ذلك على جميع دول املجلس 
في حال اكتشافه في اي منها لتفادي الوقوع فيه حرصا على صحة 

وسالمة املواطنني بهذه الدول.
جاء ذلك خالل استقباله ألعضاء جلنة سالمة األغذية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي على هامش االجتماع ال� 15 للجنة والذي عقد في 

16 و17 اجلاري وترأسته الكويت خالل دورته احلالية.
وأكد د.صفر في تصريح صحافي على أهمية االجتماعات اخلليجية 
املتعلقة باملجاالت البلدية والتي تتمخض عنها قرارات مفيدة وإجراءات 
رقابية مشددة ملنع تداول اي مواد غذائية ضارة او محظور تداولها، 
مشيرا الى ان دور جلنة سالمة األغذية مهم جدا ملا تقوم به من جهود 

نحو مواكبة التطورات وتفعيل القرارات وتوحيد اإلجراءات.
وأشاد بالش���وط الكبير الذي قطعته جلنة سالمة األغذية على 
الس���احة اخلليجية من خالل تعاون أعض���اء اللجنة نحو حتقيق 
األهداف والوصول الى تش���ريعات وضواب���ط تلقي بظاللها لفائدة 

شعوب املنطقة.

د.فاضل صفر خالل لقائه أعضاء جلنة سالمة األغذية بدول التعاون

د.فاضل صفر مرحبا بالوفد الزائر

غرفة كيربي مخالفة 

مخزن مخالف إزالة سلم خارجي

إزالة تعديات وغرف كيربي وفرع بنشر وتوسعة خرسانية 
غير مرخصة لمطعمين تابعين لتعاونية الفحيحيل

واصل���ت لجنة ازالة التعدي���ات اعمالها في ازالة 
التعديات المختلفة على امالك الدولة ومنها تعديات 

الجمعيات التعاونية.
وقال مصدر مس���ؤول في احدى فرق االزالة انه 
في االس���بوع الماضي تمت ازال���ة تعديات متنوعة 

مقامة على امالك الدولة من دون ترخيص في الموقع 
الرئيسي لجمعية الفحيحيل واألفرع التابعة لها في 
مواقع مختلفة في المنطقة شملت شبرات ومخازن 
وساللم خارجية اضافة الى ازالة شبرات وحفر لفرع 
البنش���ر وكذلك ازالة غرفة وتوسعة خرسانية غير 

مرخصة لمطعمين تابعين ألفرع الجمعية.
 وأش���ار المس���ؤول الى ان المس���احة المرخصة 
لفرع البنش���ر 45 مترا مربعا فقط والمستغلة 1200 
متر مربع مدلال بذلك على حجم التعديات التي تمت 

ازالتها.


