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انتقد عضو املجلس البلدي فرز املطيري 
وزير البلدية واألشغال د.فاضل صفر لرفضه 
موافق���ة املجلس على االقت���راح املتضمن 
اس���تمالك القطعة 10 مبنطقة ابرق خيطان 
الشمالي خالل مصادقته على محضر اعمال 

املجلس.
وأضاف: نس���تغرب عدم موافقة الوزير 

على أي من االقتراحات التي يعمل املجلس 
البل���دي عل���ى اقرارها، خاص���ة ما يخص 
التثمني او االستمالك لبعض املناطق التي 
اعتمدها املجلس البلدي )كاجلليب والصوابر 
والساملية(، األمر الذي يدعونا للتساؤل عن 
االسباب التي جتعل الوزير كثيرا ما يتجاهل 

قرارات املجلس وما يعانيه املواطنون.

المطيري: نستغرب رفض استمالك القطعة 10 بخيطان

أحمد البغيلي

رفع مذكرة إلى وزير البلدية ومجلسي الوزراء واألمة بشأن التعديالت على قانون البلدية 2005/5

»البلدي« يبحث تشكيل لجنة تحقيق في مشروع الشارع اإلعالمي بالعارضية 
ويستخدم المادة 14 لرفع اعتراض الوزير على استمالك قطعة 10 بخيطان

البغيلي لتخصص موقع لمستشفى في الفروانية
قدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي اقتراحا 
بتخصيص موقع جديد ملستش���فى عام مبنطقة 
الفروانية. وقال البغيلي ف���ي اقتراحه: محافظة 
الفروانية من احملافظات التي تتزايد فيها الكثافة 
السكانية بصورة عالية وواضحة دون زيادة مقابلة 
في املرافق واخلدمات العامة الستيعاب تلك الزيادة، 
االمر الذي يصعب ويقلل من الرعاية الطبية لرواد 
مستشفى الفروانية من املرضى، ذلك املبنى الذي 
مر عليه اكثر م���ن ثالثني عاما، فأصبح غير كاف 

الس���تيعاب املرضى، اما اآلن وم���ع زيادة الكثافة 
السكانية والتزاحم الشديد للمواطنني عند مراجعتهم 
ملستشفى الفروانية ما ادى الى عدم تقدمي اخلدمات 
الطبي���ة املتكاملة للمواطنني على النحو االفضل، 
لذا اقترح تخصيص موقع جديد ملستش���فى عام 
آخر مبحافظة الفروانية مبساحة 200000م2 على 
ان يشتمل على جميع التخصصات الطبية، وعلى 
احدث االجهزة الطبية املوجودة على الساحة العاملية 

خلدمة اهالي محافظة الفروانية.

الصبيح: تركيب نظام مراقبة لمتابعة سيارات نقل النفايات
أكد املدير العام لبلدية الكويت م.أحمد الصبيح 
أهمية الدور الذي تلعبه البلدية في احملافظة على 
البيئة من خالل وضعها االش���تراطات واملعايير 

البيئية للمشاريع وخطط التنمية العمرانية.
وقال ان إدارة شؤون البيئة تشارك في وضع 
السياسات البيئية ذات العالقة بأنشطة البلدية كما 
تضع اإلجراءات التنفيذية املرتبطة بذلك وتقوم بكل 

الدراسات البيئية املختلفة وفقا الختصاصاتها.
وأوضح ان قضية التعامل مع النفايات مبختلف 
أنواعها هي إحدى أهم القضايا البيئية التي تواجه 
الكويت شأنها في ذلك شأن كثير من دول العالم 
وهي من بني محاور الدراس���ات الت���ي تتناولها 

البلدية.
وأوضح ان بلدية الكويت ومنذ إنشائها عام 1928 

لعبت دورا أساسيا في مس���ألة التعامل مع النفايات وكيفية نقلها 
ومعاجلتها خصوصا مع التطور املدني في كل املجاالت والتوس���ع 

في الصناعات املختلفة واإلنشاءات العمرانية.
وذكر ان إدارة شؤون البيئة متثل الذراع البيئية لبلدية الكويت 
ومناط بها التأكد من كل االشتراطات واملعايير البيئية ومدى مطابقتها 
للشروط جلميع املشاريع وخطط التنمية العمرانية وذلك بالتنسيق 
مع إدارات تنمية املشاريع واملخطط الهيكلي واإلنشاءات واجلهات 

املعنية األخرى.
وأشار إلى ان اإلدارة تقوم أيضا بالتحقق من تنفيذ االستراتيجية 
املعتمدة من قب���ل البلدية إلدارة النفاي���ات والعمل على تطويرها 
وحتس���ينها لالرتقاء مبس���تواها من اجل حماية البيئة واحملافظة 

عليها.
وقال ان إدارة ش���ؤون البيئة معنية بإجراء الدراسات املرتبطة 
بإدارة النفايات من حيث حتديد املواقع اخلاصة بالردم واإلش���راف 
على العقود املرتبطة بإدارة النفايات كما تتحقق من األساليب الفنية 
املتبعة في معاجلة النفايات في املواقع املخصصة وتعمل على وضع 

الطرق املناسبة للتخلص من هذه النفايات.
وأض���اف م.الصبيح ان اإلدارة تقوم بإعداد الدراس���ات املتعلقة 
باس���تغالل املباني من حيث الكثافة السكانية بهدف احملافظة على 
البيئة الداخلية وتوفير الظروف الصحية املناسبة وفقا لالشتراطات 
واملعايير البيئية والفنية لتصميم املباني واستغاللها وذلك بالتنسيق 

مع اجلهات املعنية داخل البلدية وخارجها.
وقال ان اإلدارة معنية كذلك باجناز املعامالت 
اخلاصة بتنظيم مواقع وأعمال اس���تخراج املواد 
املقلعي���ة عب���ر املركز التاب���ع لها ف���ي محافظة 

اجلهراء.
وشدد مدير عام البلدية على ان مفهوم حماية 
البيئة واحملافظة عليها يدخل في صلب عمل بلدية 
الكويت واملجلس البلدي ملا لهما من دور في تنظيم 

شؤون البالد مبا يقع حتت اختصاصهما.
وعن تفعيل دور البلدية في املس���ألة البيئية 
قال م.الصبي���ح ان املفاهيم البيئي���ة التي تركز 
عليها البلدية وأس���هبت في مناقشتها ودراستها 
في مؤمتراتها هي تلك املتعلقة بأنظمة البناء ومفهوم 

التلوث البصري.
وأوض���ح ان هناك عملية حتديث دائمة لدراس���ات ش���املة لكل 
القوانني والتشريعات والقرارات املتعلقة بتجميل البيئة العمرانية 
وإعادة النظر في بعض مواردها مع إجراء دراس���ة ش���املة جلميع 
مناطق الكويت وإيجاد مصادر أخرى لتمويل املشاريع التجميلية عن 
طريق تعزيز دور القطاع اخلاص واعتماد مفهوم املباني اخلضراء 
في التصاميم الهندس���ية للمدن واملشاريع التنموية اجلديدة وذلك 

وفقا ملا قرره مؤمتر البلدية.
وأضاف ان بلدية الكويت تتولى عملية تأهيل الشركات واملؤسسات 
املناس���بة للقيام بأعمال نقل النفايات وفقا لالشتراطات واملعايير 
احملددة لذلك كما تتولى تصنيف هذه الشركات وفقا لنوعية النفايات 
املطلوب نقلها وطبيعة تكوينها وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

بالدولة.
وق���ال م.الصبيح انه على ناقل النفايات املرخص لنقل النفايات 
وجوب االلت���زام بتركيب نظام مراقبة ملتابعة س���ير املركبات من 
موق���ع رفع النفايات الى موقع معاجلتها طبقا لألنظمة املعمول في 

ها بهذا الشأن.
وعن العقوبات القانونية ش���دد على ان عقوبة اإلخالل ببعض 
مواد الالئحة تصل الى غرامة ال تقل عن 500 دينار وال تزيد عن ألف 
دين���ار، كما يجوز للمحكمة في حالة ثبوت اإلدانة احلكم فضال عن 
الغرامة بعقوبة املصادرة واإلزالة أو التجميل أو رد الش���يء ألصله 
وسحب الترخيص نهائيا أو ملدة معينة والغلق النهائي أو املؤقت.

تحرير 22 مخالفة
في صناعية شرق

نفذت بلدية محافظة العاصمة 
حملة تفتيشية شاملة استهدفت 
التأكد من صالحي���ة تراخيص 
االعالن���ات للمحالت الواقعة في 
منطقة ش���رق الصناعية والتي 

أسفرت عن حترير 22 مخالفة.
وقال مراقب احملالت واالعالنات 
مسعود دشتي في تصريح صحافي: 
لقد مت حتري���ر 22 مخالفة بحق 
املخالفني، مشيرا الى ان احلمالت 
التفتيشية مستمرة لتشمل جميع 
احملالت الواقعة حتت مسؤولية 
بلدية احملافظ���ة والتي تأتي في 
سياق تطبيق اللوائح واالنظمة 
املنصوص عليها بالئحة االعالنات 
واتخاذ جميع االجراءات القانونية 
املتبعة بهذا الشأن. واضاف كشف 
فريق احلملة ع���ن تخزين مواد 
غذائية من الفواكه املش���كلة في 
الشراب احللو اخلفيف والشاي 
والتي بلغ اجماليها 1800 كرتون 
بأحد الكراجات باملنطقة الصناعية 
بشرق مما استدعى انضمام فريق 
من مراقبة االغذية واالسواق وقسم 
ازالة املخالفات لفريق احلملة حيث 
قام الفريق بالتدقيق في بياناتها 
وتبني صالحية التواريخ املدونة 
عليها اال ان تخزينها بالكراج يعد 
مخالفا للقانون وعلى اثر ذلك مت 
غلقه اداريا وحترير محضر مخالفة 
فتح مخزن من دون ترخيص من 
البلدية واتخاذ جميع االجراءات 

القانونية.

زيد العازمي

كشف عضو املجلس البلدي محمد 
املفرج عن عزمه املطالبة في جلس���ة 
املجل���س اليوم بإحال���ة املزورين في 
معامل���ة تخصي���ص مواقع للصحف 
اجلديدة الى التحقي���ق قائال الكويت 
أصبحت مث���ل الكيكة، والكل يريد ان 
يقطع منها رغم ضرورة احملافظة على 

أراضيها.
وقال املف���رج ان هناك مزورين في 
قضايا اخرى في جهاز البلدية سيتم 
الكشف عنهم خالل دور االنعقاد املقبل، 
مؤكدا انه ليس ضد تخصيص مواقع 
للصحف اجلديدة، ولكن يجب ان تكون 
في مواقع بديلة عن املخصصة حاليا 

في منطقة العارضية.
وأضاف ان املوقع املخصص حاليا فيه ظلم ألصحاب القسائم املوجودة 
حاليا والذين ستنخفض قيمة أراضيهم في حال تخصيص مواقع للصحف 
مقابل أراضيهم، مشيرا الى انهم قاموا بشراء قسائمهم بأسعار مضاعفة 

بسبب االرتداد املوجود.
وأيد إقامة مدينة اعالمية متكاملة في البالد، مستدركًا اال اننا نسمع 

منذ فترة طويلة عنها ولم يتم تخصيصها.

محمد املفرج

اعلن رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي ان جلسة اليوم تشهد طلب 
تشكيل جلنة حتقيق بشأن ما أثير 
باختالف املخططات املتعلقة بقسائم 
الصحف في منطقة العارضية )الشارع 

اإلعالمي(.
وقال العازمي بعد انتهاء اجتماع 
مكتب املجلس ان طلب تشكيل اللجنة 
جاء بعد الرد الواض����ح من االدارة 
والتي أفادت في كتابها الذي سيعرض 
على االعضاء بأنه مت حتويل تظلمات 
اصحاب القسائم الى االدارة املختصة، 
اضاف����ة الى ان املكت����ب الفني وجد 
توافقًا بإعادة دراسة املوضوع دراسة 
تفصيلية بإشراف وزارات اخلدمات 
إليجاد موقع بديل. وأضاف ان االعضاء 
خالل اجللسة املاضية طلبوا تقريرًا 
بشأن ما أثير حول تعديل املخططات، 
اال ان االدارة لالسف لم ترد اال من خالل 
ايجاد موقع بديل للصحف، مشيرا 
الى انه سيتم رد الكتاب الى االدارة 
حلني اعداد تقرير بطلبات املجلس، 
خاص����ة ان االعضاء طلب����وا ايقاف 
التنفيذية للقرار، اضافة  االجراءات 
الى الغاء املوقع وايجاد موقع بديل. من 
جانب آخر، أوضح العازمي ان مكتب 

املجلس استكمل بحث التعديالت على 
قانون البلدية 2005/5 وخاصة املادة 
14 بحي����ث تكون مدة الرد على قرار 
البلدي احملال ملجلس الوزراء 60 يوما 
اضافة الى املادة 17 املتعلقة بالفصل 
املالي االداري، مشيرا الى انه سيتم 
رفع مذكرة الى وزير الدولة لشؤون 
البلدية ومجلس الوزراء واالمة بهذه 
التعديالت، داعيا نواب مجلس األمة 

الى سرعة اقرار تلك التعديالت.
من جهة أخرى، تش���هد اجللسة 
األخيرة للمجلس اليوم طلبا باستخدام 
املادة 14 لرفض اعتراض الوزير على 
اس���تمالك القطعة 10 مبنطقة ابرق 
خيطان كما يتضمن جدول األعمال: 
طلب وزارة العدل إعادة تخصيص 
وتعديل موقع نادي القضاة مبنطقة 
الساملية وفقا للمستجدات احلالية، 
كتاب مدير عام البلدية بشأن توصيات 
محضر اجتماع جلنة شؤون البيئة 
رقم )2009/3( بشأن اجلوانب الفنية 
والبيئية في عقود نظافة املدن املزمع 
طرحها 2010، طلب وزارة األشغال 
انش���اء مبنى مجمع احملاكم املقرر 
مبنطقة الرقع���ي بارتفاع 90 مترا، 
استحداث جسر مشاة في املوقع رقم 4 

على طريق املطار بني منطقتي خيطان 
والفروانية، استحداث جسر مشاة 
في املوقع رقم 3 على طريق املطار 
بني منطقتي خيط���ان والفروانية، 
استحداث جسر مشاة في املوقع رقم 1 
على طريق املطار بني منطقتي خيطان 
والفروانية، استحداث جسر مشاة 
في املوقع رقم 2 على طريق املطار 
بني منطقتي خيط���ان والفروانية، 
استحداث جسر مشاة لربط منطقتي 
خيطان وجنوب السرة فوق طريق 
امللك فيصل 50، طلب تخصيص موقع 

الداخلية إلنشاء مستشفى  لوزارة 
الش���رطة ضمن منطق���ة األندلس � 
قطع���ة رقم 2، اس���تقطاع جزء من 
املدرس���ة املخصصة وغير القائمة 
الستحداث مواقف سيارات سطحية 
بضاحية صباح الناصر � قطعة 1، 
طلب وزارة األشغال العامة استحداث 
جسر مش���اة يربط بني العارضية 
والعارضية اس���تعماالت حكومية 
أمام مس���جد الس���الم، طلب وزارة 
األشغال العامة استحداث جسر مشاة 
يربط بني اشبيلية قطعة 4 � نادي 
النصر الرياضي مبنطقة العارضية 
لالستعماالت احلكومية، طلب وزارة 
األشغال العامة استحداث جسر مشاة 
العارضي���ة والعارضية  يربط بني 
احلرفية أمام مسجد املخيال، طلب 
تخصيص ع���دد 15 موقعا مقترحا 
حملطات حتويل ثانوية في منطقة 
العمرية ع���ام، تعديل قرار املجلس 
البلدي رقم )م ب/ ر و/2010/3/32( 
املتخذ بتاريخ 2010/2/22 بخصوص 
)تخصيص موقع لليداف بالفراغات 
الواقعة بعماير األخشاب  البينية( 
مبنطقة الدوحة )وعددها 4 مواقع(، 
طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب املوافقة على انشاء املبنى 
االداري ضم���ن املوق���ع العائد لهم 
مبنطقة الشويخ التعليمية بارتفاع 
)أرضي + 22 طابقا متكررا( بارتفاع 
115 مترا، إعادة بناء الشقق األميرية 
التابعة للديوان األميري في منطقة 
الدوحة ومنطقة كيفان، طلب الهيئة 
العامة لش���ؤون الزراع���ة والثروة 
الس���مكية تخصيص موقع حراج 
لبيع اإلبل جنوب الدائري السادس 
جنوب منطقة اجلهراء جنوب غرب 
موقع زرائ���ب اإلبل، االقتراح املقدم 
م���ن العض���و م.عب���داهلل العنزي 
الدواجن  بش���أن نقل موقع مزارع 
احمليطة مبنطقة اجلهراء الى جوار 
مزارع الدواجن الواقعة على طريق 
الساملي، االقتراح املقدم من العضو 
م.عبداهلل العنزي بشأن نقل مضخة 
مياه اجلهراء من موقعها احلالي الى 
موقع بديل بجانب مدينة احلجاج، 
طل���ب وزارة الع���دل املوافقة على 
البلدي  العمل بقرار املجلس  متديد 
رقم )م ب/ ت 2005/3/55/3( املتخذ 
بتاري���خ 2005/7/25 ال���ذي يقضي 
بتخصي���ص موقع ملبن���ى احملاكم 

ومكاتب ادارية.

المفرج مع تخصيص مواقع بديلة للصحف الجديدة

م.أحمد الصبيح

فرز املطيري


