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اعداد: بداح العنزي

اعرب رئيس اللجنة القانونية واملالية في املجــــلس البلدي 
فـــرز املطــيري عن شكــره ملدير ادارة التراخـــيص الهندسية 
بفرع بلدية محافظة اجلهراء فايز دهيلـــيس للجهـــود املبذولة 
لتســـــهيل عمـــلية تنفـــيذ اجــراءات ترخيـــص االنشـــــطة 
احلرفية في اجلهراء التــي تـــــم اعتمـــادها واقرارها من قبل 
املجلس البلدي وساهمت في تذليل العقبات امام اصحاب تلك 

احلرف.

المطيري يشيد بجهود مدير الرئاسة الهندسية بالجهراء

اللجنة خّولت »البلدية« إصدار رخص المكاتب المؤقتة والتشوينات لمشاريع الرعاية السكنية

»الفنية«: تخصيص 100 ألف متر إلقامة منطقة مخازن في كبد
الهيئة العامة للصناعة.

5 - موافقة وزارات اخلدمات واملرافق 
وااللتـــزام بشـــروطهم قبـــل التثبيـــت 

والتسليم.
وذكرت ان اللجنة رفضت طلب املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية اصدار تراخيص 
التشوينات واملكاتب املؤقتة للمشروعات 
االســـكانية حيث اوصت اللجنة بتخويل 
االدارة اصـــدار رخـــص للمكاتب املؤقتة 
والتشـــوينات داخـــل حـــدود مشـــروع 

املؤسسة.
واشارت الى ان اللجنة احالت الى االدارة 
طلب وزارة العدل تخصيص موقع النشاء 
مبنى احملكمة الدستورية مبنطقة غرناطة 

قطعة 3، وذلك اليجاد موقع بديل.
كما مت تأجيل بحـــث الطلبات التالية: 
طلب وزارة الكهربـــاء واملــاء تخصيص 
موقع النشـــاء محطة تولــــيد للطـــاقة 
الشمســـية مبنطقة العديلية، تخصيص 
مواقــع النشـــاء محطات وزن الشاحنات 
مبراكــــز الساملي والعبدلي والنويصيب 
احلدودية، وطلب تقريـــر عن االجراءات 
اخلاصة باملقاولـــني املصنفني لدى جلنة 

املناقصات املركزية.

مع باقي وزارات اخلدمات.
الرأي الفني:

نرى انه ال مانع لدينا تنظيميا من املوافقة 
على الطلب املقدم من االمانة العامة ملجلس 
الوزراء بتخصيـــص موقع القامة منطقة 
مخازن مبساحة اجمالية 1000000م2 ضمن 

منطقة كبد وشريطة ما يلي:
1 - ان يتم تسليم املوقع للهيئة العامة 
للصناعة لطرح املشروع وفق احكام املرسوم 
بالقانون 105 لسنة 1980 بشأن نظام امالك 
الدولة من مزايدة عامة وذلك بالتنسيق مع 

وزارة املالية »ادارة امالك الدولة«.
2 - وضع ضوابـــط ومعايير من قبل 
الهيئـــة العامـــة للصناعـــة وادارة امالك 
الدولة بوزارة املالية بشأن عدم البيع او 
التأجير او التنازل اال وفق هذه الضوابط 

والشروط.
3 - تقدمي مخططات تفصيلية معتمدة 
من الهيئة العامة للصناعة للموقع وذلك 
العتماد تلك املخططـــات من البلدية قبل 

طرح املزايدة.
4 - موافقـــــة الهـــيئة العامــة للبيئة 
على نوعية املواد التي ســيتم تخـــزينها 
لكل نشـــاط على حدة بعد حتـــديده من 

الثالثة، والذي ســـيتم توقيع عقده قريبا 
وسيؤخذ باالعتبار اثناء الدراسة كما يرجى 
مخاطبة شركة نفط الكويت للتأكد من ان 
املوقع من املواقع املتنازل عنها والتنسيق 

ضمن منطقة كبد )رجم خشمان(.
3 - مت عرض املوضوع على ادارة املخطط 
الهيكلي وقد افادوا بان املوقع املقترح يقع 
ضمن حدود مشـــروع املنطقة االقليمية 

الطرق الدائرية وذلك لطرحها في مزايدة 
عامة بناء على احكام املرسوم بالقانون رقم 
105 لسنة 1980 بشأن نظام أمالك الدولة 
على اال تقل مساحة األرض عن مليون متر 
مربع وان تقســـم األراضي بحيث ال تزيد 
مساحة كل موقع على 100 ألف متر مربع 
تستخدم للتخزين وان توضع لها ضوابط 
عملية مدروسة من قبل اجلهات املختصة 
بشأن عدم البيع او التأجير او التنازل اال 
وفق الضوابط والشـــروط وذلك مبوجب 

كتابهم املؤرخ في 2010/5/24.
1 - تطلـــب االمانة العامـــة للمجلس 
تخصيص موقع القامـــة مخازن على اال 
تقل مســـاحته عن مليون متر مربع وان 
تقسم االراضي بحيث ال تزيد مساحة كل 
موقع على مائة الـــف متر مربع ويفضل 
على الطرق الدائريـــة على ان تطرح في 

مزايدة عامة.
2 - تعذر ايجاد موقـــع على الطريق 
الدائري الســـابع حيث ان املنطقة جنوب 
الدائري السابع تدخل ضمن حدود امتياز 
شركة نفط الكويت، وقد مت اقتراح موقع 
مناسب ملنطقة التخزين املقترحة مبساحة 
اجمالية 1000000م2 وبابعاد 1000م × 1000م 

أكـــد رئيس اللجنـــة الفنية م.عبداهلل 
العنزي انه سيرفع كتابا الى رئيس املجلس 
البلدي يطلب فيه ادراج ثالث معامالت مت 
تأجيل التصويت عليها خالل االجتماع لعدم 
وجود النصاب القانوني الكامل العتمادها 

خالل جلسة املجلس البلدي املقبلة.
وانتقد العنزي طريقة تعامل البعض 
وخروجهم قبـــل إنهاء املعـــامالت، مؤكدا 
ان تلك املعامـــالت كانــــت مدرجة ضمن 
جدول األعمال ومت بحثها متهيدا للتصويت 
عليها اال ان عدم وجود النصاب القانوني 
وخروج بعض األعضـــاء من القاعة حال 

دون ذلك.
وأوصـــت اللجنة الفنيـــة في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها امس باملوافقة على 
تخصيص موقع ملنطقة تخزين ضمن منطقة 
كبد بناء على طلب األمانة العامة ملجلس 

الوزراء.
وقالت مقررة اللجنة م.أشواق املضف 
ان الرأي التنظيمي يتضمن التالي: تطلب 
األمانة العامة ملجلس الوزراء تخصيص 
مواقع إلقامة املزيد من املستودعات وأماكن 
التخزين نظرا حلاجة البالد وضرورة ايجاد 
مواقع مناسبة لها ويفضل ان تكون على 

شايع الشايع

أحمد البغيلي

جولة تفتيشية سابقة على أحد املطاعم

م.عبداهلل العنزي وم.أشواق املضف خالل اجتماع اللجنة الفنية

تشمل منطقتي القرين والعدان

 المضف: 3 حدائق جديدة في »مبارك الكبير« قريبًا
أعربت رئيســـة جلنة محافظة مبارك 
الكبير في املجلس البلدي م.اشواق املضف 
عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس االدارة 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر الهتمامه 
الكبير بتوفيـــر الصيانة الالزمة حلدائق 

محافظة مبارك الكبير.

وقالت م.املضف، في تصريح صحافي، 
ان الهيئة قامت في السابع من مايو املاضي 
بتوقيـــع مناقصة تنـــفيـــذ 3 حدائق في 
منطقتي القرين والعدان وســــــيتم البدء 
في تنفيذها خالل الفترة القريبة، مشيرة 
الى ان احلدائق اجلديدة ستكون في منطقة 
القرين قطعة 3 مبساحة 6 آالف متر مربع، 

وفي منطقة العدان قطعة 2أ مبساحة 4140 
مترا مربعا وقطعة 8 مبساحة 8140 مترا 

مربعا.
واوضحت انـــه يوجـــد 4 حدائق في 
احملافـــظـــة وهـــي مزروعة في مناطـــق 
الســـالم  العـــدان والقصـــور وصبـــاح 

والقرين.

ال بد م�ن العم�ل على توفي�ر البدائ�ل الالزمة س�ريعًا

الشايع: البالد مقبلة على أزمة نظافة
في حال عدم تجديد عقود الشركات الوطنية

حذر نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
من أزمة نظافة مقبلة على البالد نتيجة عدم موافقة 
شـــركات النظافة على متديد عقودها احلالية ملدة 

سنة.
وقال الشايع في تصريح صحافي انه يفترض من 
البلدية ان تقوم حاليا باتخاذ اجراءاتها االحتياطية 
في حال تنفيذ الشركات قرارها بعدم متديد العقود 
احلالية التي ستنتهي في 24 نوفمبر املقبل، مشددا 
علـــى ضرورة ان تقوم احلكومـــة بتوفير البدائل 
الالزمة أو ســـرعة حل املشاكل القائمة مع شركات 

النظافة.
وأضاف ان املناطق السكنية في البالد ال تتحمل 
تأخير رفع القمامة النعكاسها السيئ على القاطنني 
فيها من ناحية الروائح، وما قد يحدث من انتشار 

لالمراض في حال تراكمها أمام املنازل.
ومتنى من شركات النظافة والبلدية التعاون فيما 
بينهم في قضية متديد العقود احلالية وحلني االنتهاء 
مـــن توقيع العقود اجلديدة من خالل عقد اجتماع 
بينهما وحل املشاكل العالقة مناشدا الشركات الوطنية 

ان يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

قد عضـــو املجلس البلدي 
احمد البغيلي اقتراحا بانشاء 
املتقاعدين،  مستشفى خلدمة 
اقتراحه:  فـــي  البغيلي  وقال 
انطالقا من حرص الدولة على 
حتقيق افضل مســـتوى من 
اخلدمات الصحية للمتقاعدين، 
ونظرا الى احلاجة املاسة لزيادة 
عدد املستشفيات احلكومية التي 
تقوم بخدمـــة فئة املتقاعدين 
الذين قضوا سنوات طويلة من 
الكد والكفاح في خدمة الوطن 
واملواطن، ونظرا للدور الكبير 

واملهم الذي قام به املتقاعدون، 
يجب ان نقدم لهم افضل سبل 
الراحة والرعاية الطبية وذلك 
ابتداء من انشـــاء مستشفى 
متكامل خلدمتهم وكذلك توفير 
االطبـــاء واالطقم التمريضية 
والفنية ذات املستوى العالي، 
وعلى ان يكون ذلك املستشفى 
وخالل فترة بســـيطة مقصدا 
لكثير من املرضى من الكويت 
وحتى خارجها وحتى نريح 
املتقاعدين من طول االنتظار 
الشـــديد واملواعيد  والزحام 

الطويلة.
شـــريحة  ان  واضـــاف 
املتقاعدين بلغـــت نحو 700 
ألف مواطن فالشك انهم قضوا 
زهرة اعمارهـــم في الوظيفة 
وبلغوا عمـــرا متقدما كثرت 
معه االمراض فاملتقاعد في هذه 
احلالة في امس احلاجة الى من 
يرعاه ويقدم له الرعاية الطبية، 
لذا اقترح: انشـــاء مستشفى 
متكامل مجهز بأحدث األجهزة 
الطبية احلديثة يقوم بخدمة 

املتقاعدين.

البغيلي يقترح إنشاء مستشفى لخدمة المتقاعدين

مصادرة 4 أطنان مواد غذائية غير صالحة باألحمدي

عبر املنافذ البرية الى السوق 
بلغ 99363 كغم، وان اجمالي 
املذبوحات التي مت التعامل معها 
عبر مسلخ محافظة االحمدي 
التابع الدارة االغذية واالسواق 
بلغ 37.977 ذبيحة من املواشي، 
واتالف عـــدد 29 ذبيحة بزنة 
732 كجـــم، اضافة الى فحص 
عدد 4398 كرتونا من الدواجن 
احملليـــة املذبوحـــة التي بلغ 
الى  وزنها 30.459 طنا، الفتا 
ان اجمالي املبالغ احملصلة وصل 
الى 140 دينارا طوابع، كما ان 
اجمالي االيرادات احملصلة نظير 
البلدية  اخلدمات التي تؤديها 

دينـــارا، كان منهـــا 7391.025 
دينارا محصلة من قبل مراقبة 
تراخيص االعالنـــات و5.695 
دينار محصلة من قبل مراقبة 
البلدية،  تراخيص اخلدمـــات 
مبينا ان مجموع احملالت التي 
مت التفتيـــش عليهـــا  من قبل 
مراقبـــة احملـــالت واالعالنات 
التابعة الدارة تدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية بلغ 133 محال، 
وان عـــدد االعالنات التي متت 
ازالتها من الطرق العامة وصل 

الى 618 اعالنا.
واشار الى ان اجمالي كمية 
الواردة  اخلضـــار والفواكـــه 

بلغ 140 دينارا.
التي  وقال ان عدد احملالت 
مت التفتيــــش عليهــــا من قبل 
ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية الصحية بلغ 839، وان 
عدد احملالت التي متت مخالفتها 
وصل الــــى 115 محال، واغالق 
محل واحد غلقا اداريا، مضيفا 
ان اجمالي الرســــوم احملصلة 
من قبــــل ادارة النظافة العامة 
واشــــغاالت الطرق بلغ 8.436 
دينار، جاء منهــــا 444 دينارا 
نظيــــر ترخيص عــــدد 3 من 
املطاعم واملقاهي خارج حدود 
احملل، 6000 دينار لتراخيص 
اخرى، بيع وشــــراء وتصليح 
وقطع غيار للسيارات، اضافة 
الى مبلــــغ 252 دينارا لعدد 2 
ترخيص محالت البنشر وكهرباء 
الســــيارات، و240 لترخيص 
محل العاب اطفال خارج احملل، 
و1500 كتأمني الستخراج عدد 3 
تراخيص مهرجان خيري، في 
حني كان مجموع االنذارات التي 
مت توزيعها من قبل ادارة النظافة 
واشغاالت الطرق في احملافظة 
58 انــــذارا وان عدد التعهدات 
التي اخذها وصل الى 56 تعهدا، 
وان عدد الســــيارات السكراب 
واملهملة التي مت رفعها بلغ 34 

سيارة.

ذكر مديـــر مكتب العالقات 
العامـــة وخدمة املواطن التابع 
لفرع بلدية محافظة االحمدي 
صالح العبداهلل ان عدد الشكاوى 
التي مت الرد عليها من قبل ادارة 
العالقات العامة وخدمة املواطن 
التابعة لفـــرع بلدية احملافظة 
خالل شهر اغســـطس بلغ 10 
شـــكاوى من اصل 20 شكوى، 
وان االحصائية الشهرية لفريق 
التابـــع لفرع بلدية  الطوارئ 
احملافظة متثلت في اجناز عدد 22 
مخالفة باعة متجولني، 13 مخالفة 
تشغيل عمال بدون حصولهم 
على شهادة صحية، حترير عدد 
25 مخالفة عدم التقيد بقواعد 
النظافة العامة، اضافة الى ازالة 
153 اعالنا من الشـــوارع بدون 
ترخيص من البلدية، ومصادرة 
عدد 2080 ســـي دي + اشرطة 
ڤيديو والتعامـــل مع عدد 43 
شكوى، الفتا الى ان االحصائية 
شملت ايضا مصادرة كمية 4 طن 
من املواد الغذائية غير الصاحلة 
لالستهالك اآلدمي، و4 كغم من 
املـــواد الغذائية غير الصاحلة 

لالستهالك اآلدمي.
واضاف ان اجمالي الرسوم 
التـــي مت حتصيلها مـــن ادارة 
تراخيـــص اخلدمـــات البلدية 
ممثلة مبراقبتيها بلغ 13086.25 


