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اعداد: بداح العنزي

اقترحت كل من م.أش���واق املضف م.جنان 
بوش���هري إلغ���اء أفرع الغ���از ف���ي املناطق 

السكنية.
وقالت م.املضف وم.بوشهري في اقتراحهما: 
نظرا لوجود أفرع الغاز في املناطق الس���كنية 
وما متثله من خطورة عل���ى أرواح املواطنني 
باإلضافة الى مظهرها غير احلضاري، مع امكانية 

استغالل تلك األراضي املقام عليها أفرع الغاز 
ألنشطة أخرى يستفيد منها سكان هذه املناطق، 
لذا نقترح اآلتي: الغاء أفرع الغاز املنتشرة في 
املناطق الس���كنية وإنشاء مركز رئيسي واحد 
فقط في كل محافظة، ودراسة امكانية توصيل 
الغاز الى مناطق السكن اخلاص اجلديدة املزمع 

اقامتها عن طريق شبكات خاصة.

المضف وبوشهري تقترحان إلغاء أفرع الغاز في المناطق السكنية

»البلدي« يّطلع على قرار رفض استمالك 
القطعة 10 في أبرق خيطان

العنزي يطالب »األشغال«
 باالستعداد مبكرًا لموسم األمطار

الرميثية بالقطعة  ملستوصف 
رقم )268( مبنطقة الساملية الى 
موقع دائم، طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل اعتماد نشاط 
فرع متوين ضمن فرع الدكاكني 
القائم بالقطعة رقم )1( مبنطقة 
حطني، طلب وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص 
موقع إلقامة فرع بنشر وكهرباء 
السيارات تابع جلمعية الزهراء 
التعاونية مبنطقة جنوب السرة 
� ضاحي���ة الزهراء قطعة )7(، 
محضر اجتماع جلنة محافظة 
الفروانية رقم »2010/5« املنعقد 
بتاريخ 2010/9/23 طلب وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
ترحيل موقع املسجد املخصص 
العارضية  الواق���ع مبنطق���ة 
سكن بالقطعة )7( الى منطقة 

استعماالت حكومية.

يطلع املجلس البلدي خالل 
جلس���ته العادية صباح اليوم 
العازمي على  برئاس���ة زي���د 
كت���اب وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
الوزراء  بشأن موافقة مجلس 
البلدية  على اعتراض وزي���ر 
القطعة  بشأن رفض استمالك 
10 ف���ي منطقة أب���رق خيطان 

الشمالية.
ويتضمن ج���دول األعمال 
التالية: طلب وزارة  املعامالت 
األوقاف والش���ؤون االسالمية 
تعديل املوقع املخصص إلقامة 
مس���جد ومركز اسالمي لسمو 
ولي العهد بالقطعة )1( بضاحية 
الصديق مبنطقة جنوب السرة، 
محضر اجتماع جلنة محافظة 
حولي رق���م )2010/6( املنعقد 
بتاريخ 2010/9/26 طلب شركة 

املجموع���ة الرياضي���ة اضافة 
أنش���طة ضمن املعهد الصحي 
على القس���يمة رقم )189( من 
القطعة )1أ( مبنطقة اجلابرية، 
طل���ب وزارة الصحة حتويل 
تخصي���ص املوق���ع املؤق���ت 

طالب عضو املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي وزارة األشغال 
باالستعداد مبكرا ملوسم األمطار 
ومتابعة االجراءات املتخذة من 
قطاع الصيانة في مجال تنظيف 
وصيانة مناهيل صرف األمطار 
حتى ال تتكرر املشاكل التي تعاني 
منها الكويت كل عام في فصل 
الشتاء، ووضع احللول الفنية 
املناسبة لها ومعرفة ما وصلت 
اليه القطاعات في تنفيذ برامجها 
وتلم���س احتياج���ات املرحلة 
املقبلة، مشيرا الى ضرورة انهاء 
جميع األعمال بوقت كاف قبل 

فصل الشتاء.
وشدد العنزي على ضرورة 
القائمني  املقاولني  متابعة عمل 
على صيانة وتنظيف مناهيل 
وشبكات األمطار، وتشكيل فرق 
تعمل على مدار الس���اعة خالل 
موسم األمطار الى جانب تفعيل 
اج���راءات املخالف���ات للجهات 
املعنية ف���ي ال���وزارة لتوفير 
املتابعة املباشرة إلدارات الصيانة 
املوزعة على احملافظات ومتابعة 
املخالفات في حق اجلهات التي 
تتسبب في أي مشاكل لشبكات 

الصرف.

زيد العازمي

م.عبداهلل العنزي

د.فاضل صفر متابعا مداخلة م.منى بورسلي خالل ورشة العمل

ضمن ورشة عمل المدن الذكية برعاية الوزير صفر

الزيد: التقدم العمراني وتحديث المناطق
وإقرار المشروعات التطويريةأهم أدوار البلدية

هذا احلد بل نأمل في الوصول الى 
املدن الذكية وهي ما نتمنى حتقيقه 
في املستقبل القريب. واوضح ان 
ورشة العمل انقسمت الى جزأين 
ف����ي اجلزء  رئيس����يني، حتدثت 
االول منها عضو اللجنة الوطنية 
لكودات البناء الوطنية املهندسة 
م.عبدالعزيز الصاي����غ، في اطار 
تعريف للمباني اخلضراء واهميتها 
ودورها ف����ي تكوين املدن الذكية 
كإس����تراتيجية يتطلب وضعها 
الى  والعمل في اطارها باالضافة 
االن����واع املختلفة لكودات املباني 

الذكية ووجه املقارنة بينها.
وبني الزيد ان املعماري م.طارق 
ش����عيب قام بع����رض ورقة عمل 
حتتوي على احد اهم التطبيقات 
الذكية واملتمثلة باستعراض ملدينة 
جابر االحمد اجلديدة وتبني مقترح 
التجميع اآللي للنفايات  مشروع 

واستثمار املياه املعاجلة فيها.
واعرب الزيد عن شكره وتقديره 
لوزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر على 
دعمه املتواصل لتحقيق االهداف 
الوطني����ة خلدمة بلدن����ا العزيز 
واالخ����وات واالخ����وة املتحدثني 

واحلضور.

العامة  برعاية وزير االشغال 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر عقدت ورشة العمل 
االولى التي نظمتها اللجنة الوطنية 
لكودات البناء والتي كانت بعنوان 
»االنظمة الذكية في املدن السكنية 
والتطبيقات املتاحة«. واكد رئيس 
مكتب املتابعة التابع لوزير الدولة 
لشؤون البلدية وأمني سر اللجنة 
م.عبدالكرمي الزيد خالل ورش����ة 
العم����ل ان احد اه����م ادوار بلدية 
الكويت يتجسد في التقدم العمراني 
وتعمير وحتديث املناطق وتنظيمها 
وتقرير املش����روعات ومواقعها، 
ورس����م السياس����ات التي حتقق 

استراتيجية هذا التطور.
وق����ال الزيد ان����ه ومن موقع 
املسؤولية التي حتتم على اجلميع 
ضرورة مواصلة دور من سبقنا 
في مس����يرة العمل البناء على مر 
السنني لنتبوأ مكان الصدارة في 
التعمي����ر والتطوي����ر، فقد اصدر 
مجلس الوزراء قراره بشأن املوافقة 
على تشكيل جلنة وطنية موحدة 
برئاسة بلدية الكويت وعضوية كل 
من وزارة االشغال العامة، ووزارة 
الكهرباء واملاء واملؤسسات العامة 
للرعاية السكنية واالدارة العامة 

الترش����يدية، املبان����ي اخلضراء، 
املباني الذكية، واملباني منخفضة 
التكاليف. واض����اف ان مجموعة 
الفنية والعلمية واالدارية  النظم 
املختصة باملباني واملنشآت، والتي 
تضمن احلد االدنى من الس����المة 
والصحة العامة فيها، واملبنية على 
االسس العملية والظروف الطبيعية 
والقواعد الهندسية وخواص املواد 
الطبيعي����ة كالزالزل  واملخاط����ر 
واحلرائق هي م����ا ميكن تعريفه 
بكودات البناء، وانه لن نقف عند 

بني افراد املجتمع. وبني الزيد أنه 
منذ انشاء اللجنة فقد وضعت جل 
اهتمامها لتبني استراتيجية عمل 
املعالم ميكن من خاللها  واضحة 
حتقي����ق اهداف انش����ائها، حيث 
تبنت ضمن اهدافها باالضافة الى 
الكودات املعتمدة عامليا العمل على 
اعداد كودات للبيئة الذكية، والتي 
تدخل من ضمنها احملاور التالية: 
تهيئة املباني لس����هولة ارتيادها 
لذوي االحتياجات اخلاصة، كودات 
الطاقات البديلة، استخدام الوسائل 

لالطف����اء والهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب ومعه����د 
الكويت لالبحاث العلمية وجامعة 
الكويت والهيئة العامة للصناعة 
الى ثالث����ة اعضاء من  باالضافة 
ذوي االختصاص يتم ترشيحهم 
اللجنة وعضوين من  عن طريق 
جمعيات النفع العام ذات الصلة 
كما تعنى اللجنة بإعداد كودات بناء 
وطنية مبساهمة جميع اجلهات ذات 
العالقة واالهتمام ونشر التوعية 
بأهمية استخدام مثل هذه الكودات 

826154 دينارًا قيمة المعامالت بإدارة نزع الملكية خالل سبتمبر
كش����ف مدير ادارة نزع امللكية فهد الشعلة ان اجمالي 
قيمة املعامالت التي أنهيت إجراءاتها خالل ش����هر سبتمبر 
بلغ 826154.300 دينارا. وقال الش����علة في تقرير يتضمن 
اجنازات االدارة خالل ش����هر س����بتمبر انه مت اصدار 2437 

شهادة صادرة لألفراد واملؤسسات.
و3 كتب حتديد عقارات مستملكة، وعدد الكتب الصادرة 
للوزارات والهيئات احلكومية 160، كما بلغ اجمالي املعامالت 

)الكتب الصادرة والواردة( عدد )2708( كتب.

أما فيما يتعل����ق باجتماعات اللج����ان العاملة باإلدارة 
فقد عقدت جلنة التثمني الرس����مية اجتماعا واحدا وجلنة 
االعتراضات عقدت اجتماعا واحدا لعدد 7 معامالت وجلنة 

نزع امللكية عقدت اجتماعا واحدا لعدد 8 معامالت.

م.أشواق املضف م.جنان بوشهري


