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اعداد: بداح العنزي

المفرج يدعو النواب والوزراء إلى المحافظة 
على قسمهم ومعالجة األخطاء

البغيلي يقترح دوارًا للسيارات بالعارضية

ابناء  البغض���اء بني  عما يثير 
الشعب الواحد.

النواب  املفرج م���ن  ومتنى 
وال���وزراء الذين أقس���موا في 
بداي���ة دور االنعقاد االول امام 
اهلل واألمير والشعب ان يحافظوا 
على هذا القسم من خالل تأدية 
أعمالهم الت���ي أوكلها لهم أبناء 
الشعب الكويتي عندما اختاروهم 
لعضوي���ة البرملان، داعيا أبناء 
الشعب الى العمل مبا جاء في 
خطاب صاحب الس���مو األمير 
من خالل تقيي���م النواب وماذا 
قدموا للكويت عبر مساءلتهم عن 

االخطاء التي يقومون بها.
وقال املفرج ان الكويت ليست 
البعض ان يأخذ  »كيكة« يريد 
النصيب االكبر منها، بل هي دولة 
حفظه���ا اهلل ورزقها من نعمه 
الكثيرة بفضل حكامها وأهلها 
الذين عملوا  الطيب���ني  األولني 
بكل جه���د وإخالص وتفان من 
أجل رفعة اسم هذا البلد في كل 

مكان.

اقترح عضو املجلس البلدي احمد البغيلي عمل 
دوار للسيارات مبنطقة العارضية بني القطعتني 
1 و2. وقال البغيلي في اقتراحه: نظرا ملا تعانيه 
منطقة العارضية من اختناقات مرورية خصوصا 
في اوقات الذروة ونظرا للزيادة الس���كانية التي 
طرأت على منطقة العارضية نتيجة فرز القسائم 
وبالتالي زيادة الكثاف���ات املرورية املتدفقة من 
والى املنطقة، ولالزدحام املروري وكثرة احلوادث 

او تأخر الطالب عن مدارس���هم، او تأخر موظفي 
الدولة عن مواعيد دوامهم الرسمي، وتيسيرا على 
املواطنني. وجتنبا للكوارث املرورية، وعمال على 

سهولة وانسيابية احلركة املرورية.
لذا اقترح عمل دوار للسيارات مبنطقة العارضية 
بني قطعتي 1 و2 ودوار آخر بني قطعتي 2 و3 في 
نفس املنطقة شريطة عدم تأثر ارتدادات اصحاب 

القسائم املطلة.

التكتالت التي تس���عى للبروز 
من اجل مصال���ح انتخابية أو 
خاصة لتجمعاته���م من خالل 
كثرة التهديد والوعيد للوزراء 
باالس���تجوابات، ولفت الى ان 
خطاب صاحب الس���مو األمير 
حفظ���ه اهلل وضع النقاط على 
احل���روف من خ���الل مطالبته 
بتطبيق القانون والتعاون بني 
البعد  جميع السلطات، وكذلك 

البلدي  شدد عضو املجلس 
املفرج عل���ى ضرورة  محم���د 
التعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذي���ة عب���ر الفصل بني 
الس���لطات وعدم تدخل سلطة 
في أعمال اخرى كما هو حاصل 
حالي���ا من خالل قي���ام بعض 
النواب بالتدخل في أعمال بعض 

الوزراء.
وق���ال املفرج ف���ي تصريح 
صحافي انه يفترض من النائب اذا 
رأى أي خطأ في إحدى الوزارات 
تنبيه الوزير املعني إما شفهيا 
أو من خالل تقدمي سؤال، وفي 
الوزير بتعديل  حال عدم قيام 
اخلط���أ فإنه من حق النائب ان 

يتقدم باستجوابه.
واشار الى ان املشكلة احلالية 
ان بعض هؤالء النواب يقومون 
بتهديد الوزراء على اخطاء غيرهم 

ودون تنبيه الوزير املعني.
وأكد ان الكويت بلد االستقرار 
واالمان وال نقبل فيها كثرة الفنت 
الت���ي حتصل م���ن قبل بعض 

محمد املفرج

خالل االجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير البلدية

طالب بإنشاء بوابة للدخول والخروج على »السادس«

عبدالكريم: تصنيف مسميات موظفي مشروع األرشيف

العنزي يقترح 14 عنصرًا لتطوير مقبرة الجهراء
أجزاء من س�ور المقبرة كادت تختفي والمدخل الوحيد يسبب ازدحاماً ال يتناسب مع واجب العزاء

الرئيس���ية، اع���ادة النظر في 
صال���ة المش���يعين حيث ان 
وح���دات التكيي���ف ال تكف���ي 
حي���ث ان الصال���ة م���ن نوع 
الكيربي حيث يلزم بناؤها من 
الطابوق ويكون ارتفاعها ال يقل 
عن 6م ومكيفة مركزيا، ترميم 
مبنى سكن العمال مع مغسل 
الرجال والنساء وترميم سكن 
المغس���الت والمغسلين، هدم 
سور المقبرة وبناء سور جديد 
من الحديد المطروق حتى ينفذ 
الهواء واالتربة من خالله وال 
يكون سببا في تجمع االتربة، 
اللوحات االلكترونية  تشغيل 
المتبرع بها حيث انها ال تعمل 

بصورة صحيحة.

خروج على الدائري السادس، 
القديمة  البواب���ات  توس���عة 
م���ع فص���ل بواب���ات الدخول 
المقبرة   والخروج، تش���جير 
الدخل والخارج وانش���اء   من 
ش���بكة لل���ري بالتنقيط لري 
االشجار، انش���اء اعمدة انارة 
المقب���رة،  بجمي���ع ش���وارع 
تقوي���ة التي���ار الكهربائ���ي، 
طلب انشاء مظالت للعاملين 
بالمقبرة واالسعاف والمعدات، 
 طل���ب حواج���ز حديدية بين 
القب���ور والش���وارع، اصالح 
الذي يوجد  الرئيسي  الشارع 
عند مدخل المقبرة الرئيس���ي 
 وتوس���عته، رب���ط ش���بكة 
الصرف الصحي مع الش���بكة 

لرف���ع  وتراكت���ور   نس���اف 
الرمال بصفة مستمرة، انشاء 
فتح���ة بوابة دخ���ول واخرى 

مع تأدي���ة المواطنين لواجب 
العزاء ه���ذا باالضافة الى قلة 
الغالب  التي هي في  الخدمات 
اقيمت على يد متبرعين وتفتقر 
للصيانة مما يستدعي السعي 
بجدي���ة الدخال تعديالت على 
المقبرة تقتضيها الظروف التي 
وصلت اليها من حالة متردية 

تقتضي االصالح.
ل���ذا اقترح اآلت���ي: تطوير 
مقبرة الجهراء ومدها بالعناصر 
الضرورية والالزم���ة للنظر 
فيها من قبل الجهاز التنفيذي 

وتشمل:
المتراكمة  الرم���ال  ازال���ة 
المقب���رة من  عل���ى اس���وار 
الداخ���ل والخ���ارج وتوفي���ر 

قدم عضو المجلس البلدي 
م.عب���داهلل العن���زي اقتراحا 

بتطوير مقبرة الجهراء.
اقتراحه:  العنزي في  وقال 
الجه���راء بموقعه���ا  مقب���رة 
 الحالي ال���ذي يقع في منطقة 
شديدة الرياح وكونها تفتقر الى 
الزراعة التي تساعد على صيد 
الري���اح الخفيف من اضرارها 
الممثلة في االتربة التي سببت 
طمس معالم العديد من القبور 
عالوة على ان اجزاء من سور 
المقبرة كادت تختفي مما تسبب 
في دخول العديد من الحيوانات 
 البري���ة الضال���ة للمقب���رة، 
كما ان المدخل الوحيد للمقبرة 
يسبب الزحام الذي ال يتناسب 

ترأس وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر االجتماع التنسيقي لقيادات البلدية، حيث تقرر مخاطبة مجلس 
الوزراء لتصنيف مس���ميات املوظفني العاملني في مش���روع أرشفة 

ملفات البلدية االلكترونية.
وقال مدير مكتب الوزير حس���ن عبدالكرمي انه متت االشارة الى 
التنسيق اجلاري بني وزارة الصحة واالدارة العامة للجمارك بشأن 
االغذية املس���توردة، حيث اجلدول الزمني املقرر للمشروع خاصة 

في ظل املطالبة بس���رعة الربط االلكتروني مع وزارة الصحة بشأن 
إصدار الشهادات الصحية للعاملني في مجال االغذية من خالل قيام 

وزارة الصحة بتجهيز املبنى.
وأشار عبدالكرمي الى أن نسبة الردود على أسئلة واقتراحات النواب 
وأعض���اء املجلس البلدي بلغت 83% وان برنامج البناء االلكتروني 
قد مت العمل به والقضاء على عملية االس���تثناء وسد النواقص في 

حسن عبدالكرميملفات املراجعني.

م.عبداهلل العنزي

بعد االنتهاء من إزالة كل التجاوزات للسكراب مقابل مدينة سعد العبداهلل

الشمالي: ندرس تخصيص موقع لسكراب أمغرة جنوب الدائري السادس

العاصمة كالشويخ والفحيحيل 
واالحمدي وغيرها، مؤكدا انه 
قد دبت احلياة ملنطقة عشيرج 
وش���اطئ الدوحة بعد رفع كل 
التعديات البحرية هناك، حيث 
اكتظ باملتنزه���ني واملرتادين 

وايضا الصيادين.
من جهته، قال مدير العالقات 
العامة في جلنة ازالة التعديات 
ظافر الصايغ انهم قاموا بتوزيع 
االنذارات على القسائم املخالفة 
ف���ي منطق���ة كب���ار املقاولني 
منذ فت���رة ليتمكنوا من ازالة 
تعدياته���م ورف���ع ممتلكاتهم 
اخلاصة لكيال يصيبها الضرر 
من اجلراف���ات، موضحا انهم 
يعملون عل���ى أربعة محاور، 
االول ف���ي القط���اع الصناعي 
ومنها الس���كني واالستثماري 
والتجاري، والثالث هو الشريط 
الس���احلي والقطاع الرابع هو 
املناطق الزراعية: البر واجلزر، 
وذلك بالتنسيق مع اجهزة الدولة 
كالبلدي���ة والداخلية لتنظيم 
الى حتديد  العملية، مش���يرا 
مناطق التخييم لتتم السيطرة 
على أي جتاوزات فيها حتى ال 
حتدث مخالفات انشائية بعد 
رفع املخيمات، حيث نركز حاليا 
على منع هذا التلوث ونش���ر 
ثقافة الوعي للجميع للمحافظة 

على البيئة البرية.

الرابع���ة واخلاصة  للمرحلة 
التعديات ايضا  ازالة  بتوجيه 
ف���ي منطق���ة كب���ار املقاولني 
بأمغرة، موضحا ان هناك من 
القانون  اس���تجاب لتطبي���ق 
وازالة التعدي، وانه مت وضع 
خطة حلصر املخالفات في كل 
املناطق الصناعية واحلرفية 
باملنطقة اجلنوبية، وكذلك في 

البيئة  الزيوت، حيث قام���ت 
مبخالفته���م ومت تنظيفها من 
املتأثرة  الطبق���ة  خالل جرف 
بالزي���وت ومعاجل���ة االرض 
قبل تس���ليمها، حيث س���يتم 
انش���اء حديقة عامة والعديد 
من املرفق���ات احليوية، وختم 
اليوم ينتهون  الشمالي بأنهم 
الثالثة وينتقلون  من املرحلة 

وكشف الش���مالي ان هناك 
تنسيقا مع الهيئة العامة للبيئة 
بشأن معاجلة هذه االرض التي 
التعدي���ات عليها،  ازالة  متت 
اننا اكتشفنا ان كثيرا  خاصة 
املزالة  القس���ائم  من أصحاب 
كانوا يقومون بحرق االطارات 
لالستفادة من مخلفاتها، وكذلك 
الحظنا انتشار بقع ضخمة من 

أك���د رئي���س فري���ق ازالة 
التعديات للمناطق الصناعية 
التابع  واحلرفي���ة والتجارية 
ملجلس الوزراء حيدر الشمالي 
انه متت ازالة التجاوز االخير في 
منطقة السكراب املقابلة مباشرة 
ملدينة س���عد العبداهلل والذي 
بدأ منذ ابريل املاضي بعد ازالة 
120 ألف متر مربع كان معتدى 
عليها وهي ما يعادل 45 ألف متر 
مكعب من املنطقة. وبني الشمالي 
في تصريح صحافي عقب ازالة 
التعديات االخيرة صباح امس 
في منطقة س���كراب أمغرة ان 
هناك خطة لتخصيص مواقع 
اخرى للسكراب بحيث تكون 
بعيدة عن املناطق الس���كنية 
ومنها املوقع املقترح في جنوب 
الدائري السادس بجانب سكراب 
االخشاب، مش���يرا الى ان أي 
تعد خارج احليازات املرخصة 
واململوكة ملكا خاصا، وكذلك 
في املناطق الساحلية وغيرها 
يعتبر مخالفة وتعديا ويجب 
ازالته مستذكرا قانون محكمة 
البلدية الذي كان معموال به في 
السابق والذي ينص على حتميل 
املتجاوز واملخالف قيمة تكاليف 
رفع ه���ذه االزالة، حيث توجد 
افكار مشابهة تتم دراستها حاليا 
إلعادة هذا املوضوع للحد من 
التجاوزات على أمالك الدولة.

انطالق جرافات اإلزاالت نحو املوقع

إزالة إحدى املخالفات مسؤولو اإلزاالت يتابعون مخطط املنطقة

جرافة تزيل موقعا مخالفا

قدم عضو املجلس البلدي م.جسار اجلسار 
االقتراح التالي : نظرا النتشار صورة غير 
حضارية متمثلة في وجود حضانات ومدارس 
خاصة داخل مناطق السكن اخلاص مما يسبب 
مضايقات للعوائل وس���كان تلك املناطق، 

يرجى االفادة عن االسئلة التالية:
ما ه���ي الضوابط املوضوع���ة من قبل 

اجله���ات املختصة حول ه���ذا املوضوع؟ 
وه���ل هناك تراخيص تص���در من البلدية 
لهذه االنشطة؟ وهل هناك مخالفات رصدت 
حول ه���ذا املوضوع؟ وهل هناك اي تدخل 
لوزارتي الداخلية واالسكان في حالة رصد 
مخالفات او وجود شكوى من املواطنني او 

املقيمني حول هذا املوضوع؟

الجسار يسأل عن أوضاع الحضانات والمدارس بالسكن الخاص

تنظم البلدية ورش���ة عمل حول تفعي���ل القوانني الدولية 
اخلاصة بالطاقة املتجددة في الكويت ومنطقة الشرق االوسط 

يوم االربعاء املقبل.
وتقام هذه الورشة بالتنسيق مع املنظمة التنموية للطاقة 
املتجددة، في ظل التعاون املشترك مع املنظمات العاملية والدولية 

واللجنة الوطنية لكودات البناء الكويتية والبلدية.

ورشة عمل لتفعيل القوانين الدولية 
بالطاقة المتجددة األربعاء


