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اعداد: بداح العنزي

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أنه 
مت إعداد تقارير بشأن استحداث جسور مشاة 
تربط منطقة بيان مبشرف.وقال الصبيح في 
رده على اقتراح نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع بشأن استحداث جسر مشاة يربط 
بني منطقتي بيان ومشرف نفيدكم بأنه قد مت 
إعداد تقريرين بخصوص املوضوع الستحداث 

جسور مشاة باملنطقة باملواقع التالية: بيان ق 
)11( بجوار مسجد لولوة يوسف الزبن ومنطقة 
مش����رف ق )2(، بيان ق )12( بجوار مسجد 
اإلمام احلسن بن علي و مشرف ق )6( بجوار 
مقسم الهاتف.وعليه فقد أصدر املجلس البلدي 
ق����راره رقم )م ب/م أ/ل ح 2010/11/231/5( في 
2010/6/12 باملوافقة على استحداث جسر مشاة 

يربط بني بيان ق )11( أمام مسجد لولوة يوسف 
الزبن ومشرف ق )2(. كما قد أصدر املجلس 
البلدي قراره رقم )م ب/م أ/ل ح 2010/232/5( 
في 2010/6/12 باملوافقة على استحداث جسر 
مش����اة يربط بني بيان ق )2( بجوار مسجد 
اإلمام احلس����ن بن علي ومشرف ق )6( أمام 

مركز مشرف لالتصاالت الدولية.

جسور مشاة تربط منطقة بيان بمشرف

أكدت على إضافة االستقطاعات لتنفيذ دوار البدع اعتبر انطالق المؤتمر اليوم فرصة لتبادل الخبرات وعرض التجارب الناجحة

البلدية تطلب من المجلس إلغاء قرار ترسية 
مشروع المركز اإلداري والتجاري بالفنطاس

إلزام المصانع بتركيب وحدات لمعالجة المياه
شريطة أن تكون مخرجاتها مطابقة للمعايير

صفر: مؤتمر منظمة المدن العربية لخدمة السكان
أكد وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ان املؤمتر العام ال� 15 
ملنظمة املدن العربية والذي يفتتح اليوم برعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ويستمر ثالثة ايام يهدف خلدمة سكان هذه 

املدن في جميع أرجاء الوطن العربي.
وق���ال د.صفر الذي ي���رأس املؤمتر بعد 
جولته التفقدي���ة لالجتماعات التحضيرية 
ملجال���س االمن���اء واملكتب الدائ���م التابعني 
للمنظمة اليوم ان املؤمتر سيخرج بقرارات 
وتوصيات مهمة ستنعكس إيجابا على راحة 

قاطني هذه املدن.
وأضاف ان املؤمتر سيشكل فرصة مميزة 
لتبادل اخلبرات وعرض التجارب الناجحة 
التي طبقتها بعض املدن العربية وتعميمها 

على باقي املدن، كما ان املؤمتر سيتطرق لعدة 
محاور من شأنها جتميل املدن العربية وتقدمي 
أفضل اخلدمات للسكان، السيما الشباب حيث 
اختار القائمون عل���ى املؤمتر عنوان »مدن 

املعرفة االقتصادية ومستقبل الشباب«.
وأكد ان املدن العربية شهدت تطورا هائال 
في السنوات االخيرة من حيث تخطيط هذه 
املدن وتنظيمها املميز، مشيرا الى ان عقد مثل 
هذه االجتماعات واملؤمترات وإيجاد آلية لتنفيذ 

قراراته وتوصياته سيعزز هذا اجلانب.
ودعا د.صفر املؤمترين الى استحداث آليات 
مناسبة لتطبيق املخططات الهيكلية وتوحيد 
االجراءات في البلديات العربية وتبادل اخلبراء 
واخلبرات الالزمة، اضاف���ة الى تعزيز دور 

القطاع اخلاص في التنمية املستدامة.

وأكد ان منظمة املدن العربية وبلدية الكويت 
استعدتا لعقد هذا املؤمتر الذي يقام مرة كل 
ثالث سنوات منذ فترة طويلة بدعوتهما كل 
ممثلي املدن العربية التابعة للمنظمة وكذلك 
املنظمات الدولية للمدن املتقدمة من أوروبا 
وأميركا لالستفادة من جتاربها الناجحة في 

كل املجاالت.
الس���امية  الرعاية  الوزي���ر صفر  وثمن 
لصاحب السمو األمير للمؤمتر والتي تعتبر 
شهادة جناح ملسيرة هذه املنظمة التي تتخذ 
من الكويت مقرا لها، مش���ددا على ان سموه 
يدعم دائما اللقاءات العربية ويحرص أيضا 
على تنفيذ هذه التوصيات والقرارات والتي 
سيكون لها أكبر األثر في تطور وتقدم املدن 

العربية.

البلدي����ة من املجلس  طلبت 
الق����رار املتعلق  إلغ����اء  البلدي 
بترسية مشروع املركز اإلداري 
والتجاري بالفنطاس على احدى 
الش����ركات لتعارض����ه مع بنود 

القانون 2008/7.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في كتابه: إحلاقا لكتابنا 
في 2010/4/19 بخصوص مشروع 
املركز اإلداري والتجاري بالفنطاس 
واملتضمن طلب عرض املوضوع 
على املجل����س التخاذ م����ا يراه 
مناسبا بشأن الرأي الفني التالي: 
إلغاء ق����رار املجلس البلدي رقم 

)ل.ق.م.ن/ن2004/8/210/9( املتخذ بتاريخ 2004/4/18 
واملتضمن املوافقة على ترسية املشروع على شركة 
محمد عبداحملسن اخلرافي نظرا لتعارضه مع بنود 
القانون رقم )7( لسنة 2008، اعتماد املخطط الهيكلي 
املقترح للمكونات الرئيس����ية ملركز الفنطاس بعد 
دراسة مواقف السيارات واحلركة املرورية والتعديالت 
املطلوبة من قطاع املشاريع، اعتماد تسمية املشروع 
الذي سيتم تنميته من قبل القطاع اخلاص »املركز 
اخلدمي والترفيهي بالفنطاس« واملوافقة على األنشطة 
واالستعماالت والنسب التجارية املذكورة بالتقرير، 
ان يتم تقدمي املخططات التفصيلية ملشروع املركز 
اخلدمي والترفيهي العتمادها وفق النسب املذكورة 

من قبل ادارة املخطط الهيكلي.
وعليه يرجى االيعاز ملن يلزم وافادتنا وبصورة 
عاجلة بالقرارات التي مت اتخاذها بشأن املشروع وذلك 
حتى يتس����نى لنا استكمال اجراءات سير املشروع 
والتنس����يق مع اجلهاز الفني لدراس����ة املشروعات 
واملبادرات بهذا الش����أن، علما بأن املش����روع مدرج 

ضمن مشاريع اخلطة التنموية للكويت.

م����ن جان����ب آخ����ر أوض����ح 
الصبيح ان البلدية طلبت اضافة 
املتعلقة بتنفيذ  االس����تقطاعات 

مشروع تطوير دوار البدع.
وقال في كتابه الذي ستبحثه 
الى قرار  جلنة حولي: باالشارة 
املجل����س البلدي رق����م )م ب/م 
أ/2010/12/297( املتخ����ذ بتاريخ 
2010/6/28 واخلاص باالتفاقية 
رقم )أ ه� ط/164( ألجل دراس����ة 
وتصميم دوار البدع والذي يقضي: 
»املوافق����ة على الطلب املقدم من 
وزارة األش����غال العامة باعتماد 
البديل )FLYOVER( بشأن مشروع 
تطوير دوار البدع وعلى أال يتم تنفيذه اال بعد وضع 
اش����ارات مرورية على الدوار لقياس مدى تأثيرها 
ومدى كفاءتها في حتسني الوضع القائم وذلك لتقييم 
الوضع ملدة ستة شهور وحلني االنتهاء من الدراسة 
وأال يتم تس����ليم حرم الطري����ق اال بعد قيام وزارة 
األش����غال العامة بتزويد البلدي����ة بجميع موافقات 

وزارات اخلدمات«.
يرجى العلم بأن البديل املوافق عليه بقرار املجلس 
البلدي السابق )FLYOVER( يستلزم استقطاع بعض 
األجزاء من بعض املواقع: استقطاع مسافة 1433.7م2 
من مواقف الس����يارات السطحية، استقطاع مسافة 
1249.85م2 من النادي الديبلوماسي، استقطاع مسافة 

2145.66م2 من ديوانية الصيادين.
علما بأنه متت االش����ارة الى هذه االستقطاعات 
وذلك بالعرض املرئي وذلك أثناء مناقشة املوضوع 
في املجلس البلدي ولم يتطرق قرار املجلس البلدي 

الى هذه االستقطاعات احلتمية لتنفيذ املشروع.
وعليه يرجى اضافة هذه االستقطاعات الى قرار 

املجلس البلدي السابق.

اكد مدير عام البلدية م.احمد 
التنس���يق  أنه جار  الصبيح 
مع وزارة االش���غال والهيئة 
العامة للبيئ���ة لتنفيذ قرار 
الزام المصانع بتركيب وحدات 
معالجة للمياه المنصرفة الى 

المجاري.
وق���ال مدير ع���ام البلدية 
م.احمد الصبيح في رده على 
سؤال العضو م.جسار الجسار 
المخلفات واثرها  بشأن ردم 

على المواطن.
إلحاق���ا بكتابن���ا رقم 92 
الصادر بتاري���خ 2010/2/15 

والمتضم���ن اجاباتنا عن الس���ؤال المقدم من 
عضو المجلس البلدي م.جسار مناور الجسار، 
نود افادتكم بانه فيما يتعلق بالبند االول من 

السؤال:
المخلف���ات  معالج�����ة  تت�����م  كي�����ف 

الصناعية؟
»مخلفات مصانع الحليب، مخلفات مصانع 
الس���جاد، مخلفات زيوت وش���حوم كراجات 

السيارات«.
فقد تمت مخاطب���ة الهيئة العامة للصناعة 
لالف���ادة عن ذلك، وعليه فقد ورد كتاب الهيئة 
العامة للصناعة رقم »2 م ع/305/ 2010« الصادر 

بتاريخ 2010/7/29 والذي يفيد بما يلي:

المخلفات الصناعية الصلبة:

يتم التخلص منها في محطة 
انشأتها الهيئة العامة للصناعة 
بمنطقة الشعيبة الغربية تدار 
حاليا من قبل احدى الشركات 
المحلية وعملية التخلص تتم 
بعد تحدي���د درجة الخطورة 
فإذا كانت المخلفات خطرة يتم 
الخاصة  الحفرة  الى  ارسالها 
بالمخلفات الخطرة واذا كانت 
المخلفات خاملة يتم ردمها في 
الحفرة المخصصة بالمخلفات 
الخاملة حيث يتم ردمها على 

طبقات من التربة.

المخلفات الصناعية السائلة:
قامت الهيئة العامة للصناعة بإصدار القرار االداري 
رق����م »2007/150« الخاص بإل����زام جميع المصانع 
والمنشآت الصناعية المنتجة للمخلفات الصناعية 
السائلة بتركيب وحدات معالجة داخل حدود موقعها 
على ان تكون مخرجات تلك الوحدات مطابقة للمعايير 
والمواصفات المحلية للمياه المنصرفة الى المجاري.

وجار حاليا التنسيق مع وزارة االشغال العامة 
والهيئة العامة للبيئة لتنفيذ القرار المذكور، كما 
ان اللجنة الثالثية لتأهيل المرادم قامت بإنشاء 
وحدة معالجة للحاالت الطارئة بمنطقة الوفرة 

والتي تم افتتاحها رسميا في 2010/6/3.

د.فاضل صفر

لجنة األحمدي تبحث تغيير 
موقع مركز إطفاء الظهر

تبحث جلنة محافظة األحمدي 
خالل اجتماعها اليوم برئاسة مانع 
العجمي شكوى أهالي منطقة الظهر 
وطلبهم تغيير موقع مركز اإلطفاء 
في منطقة الظهر، وتضمن جدول 
األعم����ال املعامالت التالية: الطلب 
املقدم من بعض أهالي املنقف قطعة 1 
سكان القسائم 674-675-676 بشأن 
عمل منحنى الشارع الرئيسي بارتداد 
15 مترا، الكت����اب املقدم من أهالي 
ضاحية علي صباح السالم بشأن 
تخصيص موقع لبناء مسجد مقابل 
القطعتني 8 و9، طلب وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية تخصيص موقع 
إلقامة مسجد مبنطقة الفحيحيل 
ق 2، طلب ضم وش����راء قس����يمة 
من أمالك الدول����ة في املنقف رقم 
54 باجلزء اجلنوبي، طلب وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية توسعة 
مسجد ضاحية الفحيحيل، طلب 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
تخصيص مواقف سيارات خلدمة 
مسجد اإلمام ابن سيد الناس مبنطقة 
املنقف قطعة 4، طلب وزارة األشغال 
العامة استحداث جسر مشاة في 
املوقع رقم 1 بني مستشفى العدان 
مبنطقت����ي هدية والرق����ة، طلب 
بعض اهالي منطق����ة فهد االحمد 
ق 4 ازاحة دوار وش����ارع بامتداد 

طريق الغوص مع طريق امللك فهد 
السريع، طلب نقل محطة التحويل 
الثانوية رقم 10 أمام منزل 146 ق 
4 مبنطقة هدية، الشكوى املقدمة 
من سكان منطقة الظهر ق 49 ش 
6 على وزارة الشؤون بشأن إقامة 
صالة أفراح ب����ني محول الكهرباء 
وبيوت املواطنني، طلب مجموعة من 
أهالي منطقة املنقف ق 1م، حتويل 
املوقع املخصص للحضانة مقابل 
روضة االرجوان الى مواقف سيارات 
مسجد، الشكوى املقدمة من أهالي 
الفنطاس ق 2، ش 18، على شركة 
االتصاالت )ڤيڤا( بشأن إقامة برج 

تقوية اتصاالت على املنزل 22.

مانع العجمي

)سعد هنداوي( توجيه وارشاد رواد الشاطئ مبنع الشواء   فريق الطوارئ يتابع أحد مرتادي الشاطئ وهو يطفء نار الشواء

»طوارئ العاصمة« وإدارة نظافة مركز المدينة اختتمتا الحملة التوعوية ودشنتا حملة تطبيق اإلجراءات الرسمية 

القطان: من 100 إلى 300 دينار غرامة لمخالف االنتفاع بالمرافق العامة
 عادل الشنان

بناء عل���ى توجيهات وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
البلدية  وتوجيهات مدير عام 
م.أحمد الصبيح اختتم فريق 
طوارئ العاصمة وإدارة النظافة 
في مركز املدينة التابع لبلدية 
العاصم���ة مس���اء أمس األول 
التوعوية واإلرشادية  احلملة 
البحرية  الواجه���ات  ملرتادي 
املواطنني واملقيمني والتي  من 
شملت توضيح القواعد العامة 
في استخدام املرافق وما يترتب 
على مخالفتها من غرامات مادية 
باإلضافة الى تبيان اخلطورة 
التي تقع من جراء عدم االلتزام 
بها كما مت اإلعالن عن بدء تطبيق 
اإلجراءات الرسمية على اجلميع 
بعد انقضاء فترة التنبيه من 
خالل اإلرش���اد والتوعية على 
مدى شهر كامل حيث لن يكون 
هن���اك أي ته���اون في حترير 
املخالف���ات التي يترتب عليها 
غرام���ات مادية تصل الى 300 
دين���ار، باإلضافة الى مالحقة 
الباعة املتجولني للقضاء على 
هذه الظاهرة التي تسبب العديد 
من املخاطر الصحية وقد شاركت 
وزارة الداخلي���ة ف���ي احلملة 
متمثلة في فرقة الوكيل سرية 
املهام اخلاصة التي مثلها أثناء 
احلملة كل من املالزمني مساعد 
احلسيني وخالد مال اهلل ووكالء 
عريف يوسف العتيبي وعبداهلل 
املطيري والش���رطيني فيصل 

الهاجري وفارس املاجدي. 
حي���ث أك���د رئي���س فرق 
العاصمة  ط���وارئ محافظ���ة 
التابعة للبلدية طارق القطان 
ان موضوع مراقبة الشواطئ 
حلماية املواطنني واملقيمني من 
خطر الباع���ة املتجولني الذين 
يستغلون فترة نهاية األسبوع 
لبيع مواد منتهية الصالحية 

العديد من البضائع التي تركها 
الباعة املتجولون وهربوا عند 
رؤيتهم ملوظفي البلدية باإلضافة 
الى مواصلة احلملة التوعوية 
واإلرشادية للمواطنني واملقيمني 
بعدم مخالف���ة القواعد العامة 
عند ارتياد الشواطئ والواجهات 
البحرية قب���ل البدء في اتخاذ 
اإلجراءات الرسمية جتاه كل من 
يخالف ذلك ومتنى من جميع 
الكويتية أن  وس���ائل االعالم 
تساهم في نشر التوعية حتى 
يكون اجلميع على علم مبدى 
خطورة مخالفة القواعد العامة 
على األرواح م���ن جهة وعلى 
هدر املال العام من جهة أخرى 
وما يترتب عليها من غرامات 

مادية.
في حني رأى الباحث اإلعالمي 
ف���ي ادارة العالقات العامة في 
البلدية جراح املطيري أن احلملة 
التي  التوعوية واإلرش���ادية 
قامت بها فرق طوارئ العاصمة 
بالتعاون مع ادارة اخلدمات في 
بلدية العاصمة قد آتت ثمارها 
حيث لوحظ أن عدد الذين كانوا 
يقومون بالشواء في غير األماكن 
احملددة له قد انخفض بشكل 
كبي���ر كما أن ظاه���رة الباعة 
املتجولني بدأت تتقلص نتيجة 
العمل املتواصل لفرق الطوارئ 
حتديدا ألنها املعنية باملراقب 
عقب انتهاء الدوام الرسمي وفي 
فترة العطل الرس���مية، مؤكدا 
أن ادارة العالق���ات العامة في 
البلدية تعمل على الدوام بنشر 
التوعية واإلرشاد جلميع مفاهيم 
العمل البلدي وما يتعلق بجميع 
القطاعات واإلدارات وهي ترحب 
بجمي���ع املواطن���ني واملقيمني 
الذين يرغبون مبعرفة القواعد 
والقوانني العامة وكيفية جتنب 
الوق���وع مبخالفتها باإلضافة 
لتزويدهم بكتيب���ات لقوانني 

البلدية بشكل عام. 

املفرقع���ات اخلطرة ليس  أو 
بجدي���د على ف���رق الطوارئ 
التي طاملا اعتادت على القيام 
بواجبها بشكل يومي للقضاء 
على هذه الظاه���رة باإلضافة 
القي���ام بتوجيه وتوعية  الى 
البحرية  الواجه���ات  مرتادي 
بخطورة الشواء في غير األماكن 
املخصصة لها وما يترتب عليها 
من خسائر فادحة للمزروعات 
الت���ي كلف���ت الدول���ة ماليني 
الدنانير لتكون متنفسا طبيعيا 
تستمتع به األسر من املواطنني 
واملقيمني بعد انتهاء أس���بوع 
العمل الرسمي، مشيرا الى أن 
العاصمة ستبدأ  فرق طوارئ 
األسبوع املقبل بتحرير مخالفات 
ملن يسيء االنتفاع مبثل هذه 
املرافق والضرر بالصالح العام 
من خالل محاض���ر تبدأ قيمة 
املخالفة بها ب� 100 دينار وتصل 

حتى 300 دينار بعد أن قامت 
بعملية توعية وإرشاد شاملة 
لفترة شهر كامل أوضحت من 
خاللها كيفية احملافظة على مثل 
هذه املرافق العامة وما املمنوعات 

التي يجب عدم جتاوزها.

أماكن للشواء

وبني القطان أن هناك أماكن 
محددة لالس���تمتاع بالشواء 
دون أن يتم اتالف املزروعات 
أو تعريض مرتادي الواجهات 
البحرية للخطر وشريطة أن 
يحرص الذين يقومون بالشواء 
على إطفاء الن���ار باملاء داخل 
»الدوه« ومن ثم وضع الرماد 
املتبقي في أكياس بالستيكية 
القمامة  الى حاوي���ات  ونقلها 
املتوافرة في كل مناطق البالد 
بش���كل عام وف���ي الواجهات 
البحرية بشكل خاص، مضيفا أن 

فرق الطوارئ ستقوم بحمالت 
املرافق  مكثفة للحفاظ عل���ى 
الطبيعية  العامة واملتنفسات 
بشكل مكثف بناء على تعليمات 
وزير األش���غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صف���ر وتعليم���ات مدير عام 

البلدية م. أحمد الصبيح. 

إجراءات قانونية

من جهته أش���ار مدير ادارة 
النظافة في مركز املدينة التابع 
لبلدية العاصمة عبدالعزيز اليحيى 
الى تدشني بلدية العاصمة حمالتها 
التخاذ اإلجراءات القانونية جتاه 
كل من يقوم بإحداث أضرار في 
املزروعات الواقعة في الواجهات 
البحرية من جراء عملية الشواء 
العشوائية والتي غالبا ما ينتج 
العديد  عنه���ا تعريض حي���اة 
من املواطنني واملقيمني للخطر 

العام واملتنفس  واتالف املنظر 
الطبيعي ال���ذي صرفت الدولة 
عليه ميزانيات ضخمة ليخرج 
بالشكل املطلوب واملريح جلميع 
مرتاديه كما ناشد جميع املواطنني 
واملقيمني حماية هذه األماكن التي 
لم توجدها الدولة إال من أجلهم 
من مثل هذه السلوكيات اخلاطئة 
وأن يحافظوا على املال العام من 

خالل االلتزام بالقواعد العامة.

خطر حقيقي

بدوره قال مدير العالقات العامة 
في بلدية الكويت راشد احلشان 
الباعة املتجولني يش���كلون  ان 
خط���را حقيقيا من خالل بيعهم 
مواد غذائية فاسدة أو مفرقعات 
شديدة اخلطورة بالدرجة األولى 
على األطفال لذلك تعمل البلدية 
جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة 
أو احلد منها قدر املستطاع كما 

أن من واجبات البلدية احلفاظ 
على دميومة املرافق والواجهات 
البحرية وفقا لشكلها اجلمالي 
الذي حرصت الدولة على توفيره 
املواطنني  ليخدم مرتاديه م���ن 
واملقيمني اال ان بعض السلوكيات 
اخلاطئة على رأسها الشواء فوق 
املزروعات ووسط العدد الكبير 
من العائالت املوجودة يؤدي الى 
إتالف هذه املراف���ق التي كلفت 
الدولة أمواال طائلة في إنشائها 
وصيانتها باالضافة الى تعريض 
ال���ى اخلطر لذلك  حياة الناس 
الوزير ومن  بتوجيه���ات م���ن 
مدير عام البلدية مت اعداد حملة 
توعوية وإرشادية بهدف إطالع 
املواطنني واملقيمني على القوانني 
والقواعد العامة ملثل هذا النوع 
من املتنزهات قبل البدء في اتخاذ 
اإلجراءات القانونية التي ستكون 
غراماتها املالية بني ال� 100 وال� 

300 دينار ملن يتسبب في مثل 
هذه املخالفات.

وكشف احلشان عن أن البلدية 
الى مخاطبة املشروعات  عمدت 
السياحية لتقوم بتوفير ما يشبه 
الواجهات  االكش���اك في جميع 
البحرية بهدف القضاء على الباعة 
املتجولني وتوفير مواد غذائية 
صاحلة وغير خط���رة ملرتادي 
البحرية، مؤكدا على  الواجهات 
أن البلدية ال تقوم مبصادرة ما 
يق���وم الباعة املتجولون ببيعه 
اال اذا كان غير صالح لالستهالك 
اآلدمي أو يش���كل خطورة ما أو 
اذا هرب البائع وترك ما يبيعه 

على األرض.

إرشاد وتوعية

من جانبه أوضح نائب رئيس 
مركز املدينة عدنان مال محمد 
أن اجلولة أثمرت عن مصادرة 

م.أحمد الصبيح

م.جسار اجلسار

صورة ارشيفية لدوار البدع


