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اعداد: بداح العنزي

أص���در أمني ع���ام املجلس 
البل���دي بدر العدس���اني قرارا 
بتكليف أحم���د الزمانان مديرا 
ملكتب األمني العام في املجلس 

البلدي.

الزمانان مديرًا لمكتب
كشف مدير ادارة النظافة العامة واشغاالت  األمين العام بـ »البلدي«

الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية د.س���عد 
اجلالوي ان السيارات التي مت رفعها خالل احلمالت 
التفتيشية بلغ عددها 111 سيارة مهملة مت ركنها 
في الس���احات العامة في احملافظة، الفتا الى ان 
اجلوالت التي س���ينفذها فريق العمل مستمرة 

خالل األيام املقبلة.

رفع 111 سيارة مهملة في الفروانية
كشف مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء عبداهلل العلي عن قيمة التجاوزات الواقعة في نطاق 
احملافظة املخالفة لالئحة انظمة الس���المة املستحقة للبلدية والتي تقدر مببلغ 1.320.798 دينارا 
و599 فلسا، وذلك من خالل احصائية اجنازات ادارة السالمة بفرع احملافظة عن شهري اغسطس 
وس���بتمبر للعام 2010 والتي زود بها ادارة العالقات العامة ببلدي���ة الكويت. واوضح العلي ان 
االحصائية شملت مخالفات التشوينات وعدم جتديد رخص التشوين وعدم مراجعة ادارة السالمة 
وانتهاء رخص التشوين، مبينا ان االحصائية تضمنت عشر مخالفات لعدد عشر شركات جاءت 

مخالفاتها على مساحة 182954م2 متت اقامتها على أراضي امالك الدولة على مدى 706 أيام.

1.3 مليون دينار مخالفات شركات لالئحة أنظمة السالمة في الجهراء

الجاسم إلدخال المرفقات الخاصة بملف البناء ضمن »الرخص اإللكترونية«
دعا الوكيل املساعد لشؤون قطاع الرقابة والتفتيش 
م.وليد اجلاسم الى ضرورة ادخال املرفقات اخلاصة مبلف 
البناء ضمن برنامج الرخص اإللكترونية ملدة ش����هرين 

كفترة جتريبية.
وقال اجلاسم في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية: 
حرصا من قطاع الرقابة والتفتيش على تطوير أساليب 
العمل، وملا إلصدار التراخيص الهندسية عن طريق اإلنترنت 
من أهمية كبيرة في عمل البلدية اإللكترونية وتأس����يس 
امللف االلكتروني، ونظرا النتشار إصدار هذه التراخيص 

في جميع أفرع البلدية باحملافظات، ولكون إصدار رخص 
اإلضافة للمساحات التي ال تزيد على 80 م2 ميثل عائقا في 
متابعتها بالنسبة للبلدية، حيث انه ال يتم ادخال املرفقات 
مع املعاملة مما يؤدي الى نقص في مستندات ملف البناء 
وإرباك في اجراءات العمل الذي يؤدي الى تعطيل املعامالت 

وزيادة ضغوط املراجعني على جهاز البلدية.
وبناء عليه فإننا نرى أهمية معاجلة تلك املعوقات، حيث 
ميثل هذا املقترح أحد احللول املناس����بة لتطوير أساليب 
العمل واس����تكمال مستندات ملف املعاملة، حيث انه بعد 

تس����لم املعاملة يقوم املهندس املعماري بدراستها للتأكد 
من املساحات واملستندات اخلاصة بالقسيمة وخلوها من 
املخالفات التخاذ االجراءات املتبعة في مثل هذه األحوال، 
حيث نوصي بإدخ����ال املرفقات عن طريق مراكز اخلدمة 
اخلاصة بالتصوير والطباعة بفروع البلدية، حيث متت 
اضافة خاصية ادخال املعلومات واملس����تندات في النظام 
اآللي للتراخيص ع����ن طريق مراكز اخلدمة باحملافظات، 
علما أنها جاهزة لالس����تخدام وذلك بع����د إمتام عمليات 
التنسيق مع ادارة مركز نظم املعلومات أسوة مبا مت عمله 

في إصدار شهادات أوصاف البناء بفرع البلدية مبحافظة 
الفروانية.

واألمر معروض على معاليكم للتفضل بالتوجيه مبا 
ترونه مناسبا واإليعاز الى السادة رؤساء قطاعات أفرع 
البلدية باحملافظات للعلم وفق املقترح أعاله، والعمل على 
ادخال املرفقات ضمن برنامج الرخص االلكترونية باملاسح 
الضوئي اخلاص مبراكز خدمة التصوير والطباعة وذلك 
ملدة شهرين كفترة جتريبية للتأكد من فاعلية التشغيل 

ودورته املستندية.

بسبب نقص المعلومات وزيادة الضغط على البلدية

م. وليد اجلاسم

شايع الشايع

الشايع: رفض فرض أي رسوم إضافية على خدمات البلدية
رفض نائب رئيس املجلس البلدي ش����ايع الشاي����ع فرض 
اي رسوم اضافية على املقيمني او الوافدين او من يستفيد من 

اي خدمة تقدمها البلدية.
وقال الش����اي��ع في تصريح صحاف�������ي ان املقترح ال����ذي 
تق�����دم به نائب املدير العام لشؤون بلديتي محافظتي حولي 
ومبارك الكبير م.اس����امة الدعي�����ج بش�����أن تعديل الئح����ة 
ترخي���ص استغالل الساحات واالرصفة العامة ليشمل تنظيم 
عملية اس����تغالل الساحات واملمرات الداخلي����ة واملواق��ف في 
املباني التجارية من خالل حتصيل رس����م مقداره ديناران عن 
كل متر مربع يتم اس����تغالله هو باالس��������اس معمول به لدى 

البلدية.
واضاف الش����ايع اذا ك����ان املقت����رح هدف�����ه ادخال بعض 
االنشطة اجلديدة ضمن الالئح����ة فهو مرفوض مقدما الن اي 

زيادة في الرسوم او فرض اخرى جديدة ستنعك�����س سلبي�����ا 
على املس����تهلك وخصوص����ا ذوي الدخ����ل احملدود وفي ظل 

االزم����ة االقتصادية التي يعاني منها اجلميع.
ومتنى الشايع ان تعمل البلدية على دراسة حتسني اوضاع 
البناء س����واء ف�����ي مناطق الس����كن اخلاص او االس����تثماري 
او التجاري م����ن خالل مراجع����ة االنظم����ة احلالية ومحاولة 
التحس����ي�����ن فيها عبر زيادة نسبة البناء الصحاب العقارات 
الذين تض����رروا كثيرا من ارتفاع قيم����ة االراضي وخصوصا 

اصحاب قسائم السكن اخلاص.
ودع����ا الشايع املسؤولني في اجلهاز التنفيذي الى عم�����ل 
الدراسات حول امكانية تسهيل االجراءات وتقدمي خدمات افضل 
للمراجعني ب����دال من البحث عما يضره������م ويزيد من االعباء 

عليهم.

دعا إلى عمل الدراسات حول تسهيل اإلجراءات

قال عض����و املجل����س البلدي 
م.عب����داهلل فهاد العنزي ان جلنة 
االزال����ة والتعدي����ات وافقت بعد 
مخاطبتنا لها بالسماح للمواطنني 
بالتخييم في بر الدوحة واجلديليات، 
على ان تبع����د هذه املخيمات عن 
العس����كرية والوحدات  املنشآت 

السكنية مبسافات آمنة.
واشاد العنزي بهذا القرار، مشيرا 
الى ان سرعة التجاوب واالستجابة 
من جلن����ة االزالة والتعديات تدل 
على اهتمامها باملواطنني ومراعاة 
الش����ديد  مطالبه����م، وحرصه����ا 
على كل ما في����ه راحة املواطنني، 
مع االلت����زام بالضوابط اخلاصة 
بترخي����ص املخيم����ات الربيعية 
البلدية،  ف����ي وزارة  املعمول بها 

أوص���ت جلن���ة محافظ���ة 
الفروانية خالل اجتماعها أمس 
باعتماد املخطط الهيكلي املعدل 
السالم اجلامعية  ملدينة صباح 

في منطقة الشدادية.
اللجنة احمد  وقال رئي���س 
اللجنة  البغيلي للصحافيني ان 
أوص���ت أيض���ا باملوافقة على 
التالي���ة: طلب وزارة  الطلبات 
األشغال العامة بشأن استحداث 
مداخل ومخ���ارج جلميع قطع 
منطقة عب���داهلل املبارك )غرب 
اجلليب(، واقتراح بش���أن عمل 
دوار اإلشارة املرورية املوجود بني 
القطعتني 1 و4 بخيطان اجلنوبي، 
وطلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تغيير نشاط الغاز غير 

مؤك����دا ان تع����اون اللجنة محل 
تقدير واحترام من اجلميع. ودعا 
مرتادي البر الى االلتزام باالماكن 

املستغل الكائن مبنطقة عبداهلل 
املبارك ضمن ق5 مبركز الضاحية 

الى نشاط ومطعم وحلويات.

احملددة القامة املخيمات الربيعية 
والش����روط والضوابط اخلاصة 
بالتخيي����م، مش����يرا الى تعرض 
بعض مناطق البر خالل موس����م 
التخييم ملمارس����ات جائرة ينتج 
عنها جرف وتدهور للتربة وتعد 
على البيئة الصحراوية اجلميلة. 
واشار ان موسم الربيع من املواسم 
التي ينتظره����ا املواطنون طوال 
العام لالستمتاع بالبر والطبيعة 
النقية في موسم سياحي يعتبر من 
اجمل املواسم التي يعشقها املواطن 
الكويتي ليتمتع باخلروج الى البر 
واستنشاق الهواء النقي في طبيعة 
س����احرة بعيدا عن ازعاج املدينة 
والروتني اليومي مبا يستلزم منا 

جميعا احلفاظ على نظافة البر.

كما أحال���ت اللجنة االقتراح 
اخلاص بإنشاء ديوانية متكاملة 
خلدمة كبار السن داخل منطقة 
الفردوس للحف���اظ على تراث 
اآلب���اء واألجداد، كما متت اعادة 
االقتراح املقدم بشأن استحداث 
جسر علوي بني صباح الناصر 
وضاحي���ة عبداهلل املبارك على 
الدائري السادس الى االدارة إلعداد 
تقرير، كذلك متت اعادة الطلب 
ملخاطبة وزارة األوقاف بش���أن 
طلب مبنى متكامل لتحفيظ القرآن 
الكرمي وتدريس علومه في منطقة 
الف���ردوس على ان يضم املبنى 
قاعات لدروس الس���نة النبوية 
وتربية على أس���س إس���المية 

صحيحة.

م. عبداهلل العنزي

أحمد البغيلي

العنزي: السماح بالتخييم 
 في بر  الدوحة والجديليات

على أن تبعد عن المنشآت العسكرية والوحدات السكنية بمسافات كافية

لجنة الفروانية اعتمدت المخطط الهيكلي 
لمدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية

لجنة التسميات تبحث إطالق اسم المسيلة 
على منطقتي المسيلة وأبوالحصانية بعد دمجهما

التسميات خالل  تبحث جلنة 
اجتماعها اليوم برئاس����ة ش����ايع 
الش����ايع إطالق اسم املسيلة على 
منطقتي املسيلة وأبواحلصانية 

بعد دمجهما.
ويتضم����ن ج����دول األعم����ال 

املسميات التالية:
االقت����راح املقدم م����ن العضو 
السابق م.فوزية البحر بشأن اعتماد 
توصيات جلنة دراس����ة تسميات 

الضواحي والشوارع وامليادين.
الس����يرة الذاتية ملجموعة من 

التس����ميات املقترحة � لم تتوافر 
لهم سير ذاتية:

1 � سالم علي بوقماز
2 � سامي البدر اجلناعي

يوس����ف  عبدالرحم����ن   �  3
الرومي

4 � عبداهلل العجيل
5 � عبداهلل زيد الغضوري

6 � عبدالهادي سيف الهمالن
7 � عبداللطيف سعود الهاشم

بشأن إطالق اسم عبدالرزاق 
إبراهيم البصيري، علما انه مت 

إطالق اسمه على إحدى املدارس 
ف���ي منطقة الرميثي���ة. الطلب 
املق���دم من فهد احلمود بش���أن 
تسمية احد شوارع كيفان باسم 
النوخذة املرحوم محمد احلمود 
العبدالوهاب.إطالق اسم املرحوم 
علي صالح الفضالة  على شارع 
الف���ردوس مبنطق���ة اخلالدية. 
الوزراء بش���أن  اقتراح مجلس 
إطالق اسم املرحوم مطلق فهد 
العدواني على ش���ارع البدوية 

مبنطقة الفحيحيل.

م.عبداللطيف األستاذ

األستاذ: ضرورة عمل دراسات لمعرفة نوعية 
المواد الكيماوية للمواقع الصناعية القديمة

أكد املستشار الفني في املجلس البلدي م.عبداللطيف األستاذ ضرورة 
عمل دراسة متخصصة ملعرفة نوعية املواد الكيماوية وطرق معاجلتها 

بالنسبة للمواقع الصناعية القدمية.
وقال األس����تاذ: ان املياه األرضية احلمضية تكون سببا رئيسيا في 
حتلل خرس����انة األساسات، وهذه املياه قد يكون مصدرها حتلل بعض 

النباتات او نتيجة تلوث األرض من مصادر اخرى.
وبني ان اخلرسانة الكثيفة تهاجم وتصاب من على السطح فقط، ألن 
داخل اخلرس����انة كثيف وخال من الفجوات ولذلك يكون التلف الشديد 
بطيئا في احلدوث، والعالج يكون بدهان س����طح اخلرسانة بطبقة من 
مادة مقاومة لألحماض. وأوضح ان استعمال أسمنت مقاوم للكبريتات 
ال ميثل حال للمشكلة وال يشكل احلماية الكافية للخرسانة فإن الهجوم 
الكيميائي على اخلرسانة الكثيفة يكون سطحيا، لذلك يجب العناية بدك 

اخللطة اخلرسانية وان تكون اخلرسانة غنية باالسمنت كثيفة.


