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قدمت عضو املجلس البلدي م.اشواق املضف 
سؤاال بشأن استبدال مستشار باالدارة القانونية 

من جلنة النظافة.
وقالت في سؤالها: منى الى علمنا ان مدير 
االدارة القانونية قد اصدر قرارا اس���تبدل به 
املستشار محمد اجلاسر ممثل االدارة القانونية 

في جلنة النظافة بالبلدية بعضو آخر.

وبناء على ما سبق فإنني اتقدم باالسئلة 
اآلتية:

1 - ما اسباب اصدار مثل هذا القرار؟
2 - هل جاء قرار االستبدال بناء على طلب 
املذكور ام بناء على رغبة االدارة القانونية؟

3 - ملاذا ص���در مثل هذا الق���رار في هذا 
التوقيت؟

4 - ه���ل يعني صدور القرار في مثل هذا 
التوقيت بعد ازمة متديد عقود النظافة حتميل 
املذكور مس���ؤولية املخالفة القانونية بشأن 
اج���راءات التمديد لهذه العق���ود كونه املمثل 

القانوني للبلدية في اللجنة؟
يرجى الرد خالل الفت���رة القانونية على 

االسئلة نظرا الهمية هذا املوضوع.

المضف تسأل عن أسباب استبدال مستشار في لجنة النظافة

لجنة حولي: موقع دائم لمستوصف الرميثية

الصبيح: نظام متكامل لنقل النفايات ومعالجتها 

طلب تخصي���ص موقع بصفة 
مؤقتة القامة سيرك ضمن منطقة 
الساملية الى االدارة اليجاد موقع 
بديل، كذل���ك طلب آخر لوزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
لتخصيص موق���ع القامة فرع 
غاز ضمن ضاحية حطني قطعة 
2، الختيار موقع بديل، كما مت 
تأجي���ل طلب اضاف���ة مواقف 
سيارات ضمن مشروع مجمع 360 
السرة، وطلب  مبنطقة جنوب 
شركة التمدين ملراكز التسويق 
الترخيص العالن ارشادي ملجمع 
360 على الدائري السادس، كما مت 
حفظ اقتراح العضو محمد الهدية 
بشأن اطالق اس���ماء على عدد 
من الشوارع اضافة الى رفض 
ترخيص مطعم ومقهى مبنطقة 

الساملية قطعة 28.

 أكد مدير عام بلدية الكويت 
البلدية  أن  م.أحمد الصبي���ح 
ماضية في تطوير وحتس���ني 
خدم���ات النظاف���ة العامة في 
البالد من خ���الل التعاون بني 
مختلف أجهزتها ووزارات الدولة 

واملواطنني واملقيمني.
ل� »كونا«  وقال م.الصبيح 
امس انه يقع ضمن اختصاصات 
جهاز البلدية حس���ب القانون 
)5 لسنة 2005( اطالق حمالت 
توعية بش���أن قضايا النظافة 
والوقوف على مستوى النظافة 
العام وقد مت بهذا الصدد تشكيل 

جلنة بخصوص ذلك وأخ���رى تتعلق باجلهاز 
الرقابي في بلديات احملافظات.

وعن مشروع تنظيم الئحة أعمال ونقل النفايات 
أوضح أن البلدية أعدت نظاما متكامال يعمل على 
ضمان وص���ول النفايات الى املواقع املخصصة 
ملعاجلتها وفقا للقرار الوزاري بشأن الئحة النظافة 

ونقل النفايات وما يتعلق بالعقوبات.
وذك���ر أنه بناء على قرار من املجلس البلدي 
فقد متت اضافة نظام متابعة ومراقبة للمعدات 
والس���يارات الثقيلة )الصندوق األسود( ضمن 
الئح���ة أعمال نقل النفايات م���ع االلتزام ببيان 
النفايات )املانيفس���ت( للتحكم  نقل ومعاجلة 

بعمليات نقلها.

وقال ان ال���دور الذي تقوم 
به البلدية وجهودها من خالل 
مختل���ف أجهزته���ا التنفيذية 
يجعله���ا الركيزة األساس���ية 
القوانني والسياسات  لتطبيق 

املنظمة للعمل البيئي.
أن  الى  واش���ار م.الصبيح 
البلدية ومنذ أكثر من ستة عقود 
تقدم خدماتها وفق االمكانيات 
املتاحة وتشهد عقدا بعد عقد 
تطورا في مختلف املجاالت من 
آليات نقل ومعاجلة للنفايات 
وطرق حديثة للتخلص منها.

النفايات  وبني أن موضوع 
يحظى بأهمية بالغة من أكثر اجلهات احلكومية 
في الب���الد بغية معاجلتها بالوس���ائل العلمية 
واحلديثة ادراكا من اجلميع بحجم املش���كالت 
الصحية والبيئي���ة الناجمة عن مواقع وأعمال 

الردم.
وعن فرز النفايات عند املصدر قال م.الصبيح 
ان البلدي���ة تلجأ حاليا الى اس���تخدام حاويات 
خاصة لفرز النفايات من املصدر أي املنازل ضمن 
عقود النظافة اجلديدة بحيث تكون واحدة للمواد 
العضوية وثانية للم���واد االخرى وبحيث يتم 
ادراجها في خطة زمنية محددة على مراحل حلني 
توزيعها بشكل كامل على جميع مناطق الكويت 

بعد حملة توعية واسعة بهذا اخلصوص.

الزهراء التعاونية مبنطقة جنوب 
السرة ضاحية الزهراء قطعة 7، 
وطلب اضافة نشاط ضمن معهد 

صحي مبنطقة اجلابرية.
واض���اف ان اللجنة احالت 

اوص���ت جلن���ة حولي في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس باملوافقة على طلب وزارة 
الصحة حتويل تخصيص املوقع 
الرميثية  املؤقت ملس���توصف 
بالقطعة 268 مبنطقة الساملية 

الى موقع دائم.
وقال رئيس اللجنة م.محمد 
الهدية انه مت���ت املوافقة على 
الطلبات التالي���ة: طلب وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
اعتماد نشاط فرع متوين ضمن 
فرع الدكاكني القائم بالقطعة 1 
مبنطقة حطني، الغاء قرار املجلس 
البلدي بشأن املساحة املتبقية 
عن عقار مبنطقة الساملية، طلب 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل تخصيص موقع القامة 
فرع بنشر وكهرباء تابع جلمعية 

م.محمد الهدية

م.أحمد الصبيح

خالل فترة الربيع من بداية نوفمبر وحتى أول أبريل

»فنية البلدي« تبحث السماح بإقامة الخيام أمام المنازل

تبحث اللجنة الفنية خالل اجتماعها غدا برئاسة عبداهلل العنزي 
اقتراح العضو احمد البغيلي بش���أن السماح بإقامة اخليام أمام 

منازل املواطنني خالل الفترة من 1 نوفمبر حتى أول أبريل.
ويتضم���ن جدول األعمال: طلب بعض اجلهات واملؤسس���ات 
احلكومية ترخيص أكشاك ارشادية لألمن والسالمة، كتاب الهيئة 
العامة للبيئة بش���أن انشاء منطقة خضراء مبنطقة الري موقع 
دركال رمال سابقا، اقتراح انشاء منطقة خضراء في منطقة الري 
)موقع دركال رمال سابقا(، طلب ش���ركة واحة للتجارة العامة 
واملقاوالت املوافقة على اس���تغالل العقار رقم )1أ+1ب+1ج( من 
املخطط رقم 30599 الواقع مبنطقة بنيد القار )بيت عربي قدمي 

مساحته )593م2( استغالال جتاريا )مطعم أو معرض(، اقتراح 
العضو م.أش���واق املضف بش���أن زيادة نس���بة البناء للمعاقني 
مبناطق السكن اخلاص، االقتراح املقدم من األعضاء: محمد املفرج 
ود.عبدالكرمي السليم وم.عبداهلل العنزي وشايع الشايع وم.جسار 
اجلس���ار ومهلهل اخلالد ومانع العجمي وم.أشواق املضف وفرز 
املطيري بش���أن تعديل الئحة البناء في مناطق السكن اخلاص، 
االقتراح املقدم من األعضاء أشواق املضف ومهلهل اخلالد بشأن 
تعديل البن���د )18( من اجلدول رقم )2( اخلاص باالش���تراطات 
واملواصفات بأبنية الس���كن االستثماري من القرار الوزاري رقم 

.)2009/206(

ترخيص أكشاك إرشادية لألمن والسالمة على جدول أعمال اللجنة

أكد أن المنطقة كبيرة وتخدم مناطق محيطة بها

الجسار يطلب تعديل أوضاع أصحاب محالت
»أبوفطيرة« والسماح لهم بمزاولة األنشطة

أنشطتهم التي رخصت لهم من 
قبل البلدية ولم تجددها إال عن 

طريق القضاء العادل.
ولفت الى ان هناك مجموعة 
من المستثمرين األجانب ممن 
حصلوا على استثمار في هذه 
المنطق���ة الحرفي���ة وواجهوا 
مش���اكل عدة لع���دم التجديد 
أو عدم  المنتهية  لتراخيصهم 
ترخيص ألنشطتهم مما جعل 
هؤالء المس���تثمرين األجانب 
ينف���رون من االس���تثمار في 
الكوي���ت، مس���تغربا من هذه 
المستثمر  التي تنفر  الطريقة 
األجنبي وس���ط وجود خطة 
للتنمية ورغبة سامية لصاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د في تحوي���ل الكويت 
الى مركز مالي واس���تثماري 

عالمي.

المنطقة تعد من كبرى المناطق 
الحرفية الخدمية والتي تخدم 
المحيطة  المناطق  العديد من 

بها.
وأشار الى ضرورة ان يضاف 
العديد من األنشطة التي سمحت 
لها في مختلف المناطق الحرفية 
في مختلف المحافظات، متسائال: 
لماذا التعنت مع هذه الحرفية 
بالذات السيما ان البلدية سمحت 
لمختل���ف المناط���ق الحرفية 
األخرى بالعديد من األنشطة 
المسموحة والتي تعد مخالفة 

في حرفية »أبوفطيرة«.
وبي���ن ان األعض���اء ف���ي 
المجلس البلدي يقفون بصف 
الذين ال حول  المس���تثمرين 
لهم وال قوة خصوصا ان لهم 
حقوقا البد ان تراعيها البلدية 
وذلك بالس���ماح لهم بمزاولة 

المحال الت���ي لم يتم التجديد 
لترخيصها بقوة القانون وهذا 
ما س���يضع البلدية في حرج. 
متمنيا ان يتم السماح واإلبقاء 
على المح���الت الموجودة مع 
اضافة أنشطة جديدة السيما ان 

كبيرة، متس���ائال: من يتحمل 
وزر كل هذه األمور التي أصابت 

المستثمرين؟
اقتراح  انه يحيي  وأوضح 
عضو المجل���س البلدي أحمد 
البغيلي ويدعمه والذي ينص 
على ان يتم السماح للعديد من 
األنشطة في منطقة »أبوفطيرة« 
وهذا ما سينصف المستثمرين 
الذين بلغت خسائرهم العشرات 
من آالف الدنانير مؤكدا ان من 
واجب البلدية ان تنصف هؤالء 
المستثمرين خصوصا ان كل 
الحكاي���ة هي أخط���اء لبعض 
المسؤولين في البلدية ال دخل 

للمستثمرين فيها.
واض���اف ان العدي���د م���ن 
المس���تثمرين وف���اق عددهم 
»السبعين« مستثمر حصلوا 
على أحكام قضائية أولية بفتح 

طال���ب عض���و المجل���س 
البلدي م.جسار الجسار الجهاز 
التنفيذي في البلدية بإنصاف 
أصح���اب المحالت في منطقة 
»أبوفطيرة« الحرفية الخدمية 
مبينا ان العديد من أصحاب تلك 
المحالت ضحية لبعض التالعب 
من بعض المسؤولين في البلدية 
والتي لم تتم محاسبتهم جزائيا 

حتى هذا الوقت.
واوض���ح الجس���ار خالل 
تصري���ح صحاف���ي ان بلدية 
الكويت أعط���ت أصحاب تلك 
المحالت مهلة س���نة لتعديل 
 األوضاع وتغيير أنش���طتهم 
الى أنشطة مسموح بها وهذا 
إدانة ألخطاء   بحد ذاته يع���د 
بع���ض المس���ؤولين الذي���ن 
المستثمرين في  أوقعوا على 
المنطقة خس���ائر مالية  هذه 

عبداهلل العنزي

جسار اجلسار

م.أشواق املضف
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة


