
المجلس البلدي
اخلميس 17 مارس 2011

15

على اجلدول اقتراح عدد من 
االعضاء بش���أن تعديل قرار 
تنظيم أعمال البناء واجلداول 
امللحقة به. كما مت حفظ اقتراح 
العجمي بشأن  العضو مانع 
تعديل البند العاشر من املادة 
الرابعة من قرار املجلس البلدي 
بشأن نظام الزراعة في مناطق 

السكن اخلاص والنموذجي.
وذلك ملوافقة املجلس عليه 
الوزراء  الى مجلس  وإحالته 
بعد رفض اعتراف وزير الدولة 
البلدية باستخدام  لش���ؤون 

املادة 14.

الياباني بسالم.
من جانب آخر، تقرر تأجيل 
املق���رر بني وزير  االجتماع 
األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ورئيس وأعض���اء املجلس 
البلدي الى وقت يتم حتديده 
الحقا، خاصة ان االجتماع كان 
مقررا ملناقشة أوجه التعاون 
بني املجلس البلدي والبلدية 
في تنفيذ مش���اريع التنمية 

املختلفة.

بحث تعديالت الئحة األسواق
في ورشة تنظمها قانونية البلدي

املعوشرجي يعزي سفير اليابان
بضحايا الزلزال

القانونية  اللجنة  أوصت 
واملالية ف���ي املجلس البلدي 
خالل اجتماعها أمس برئاسة 
فرز املطيري بعقد ورشة عمل 
ملناقشة التعديالت على الئحة 

االسواق العامة.
وق���ال املطيري ان اللجنة 
أحال���ت احلس���اب اخلتامي 
للبلدي���ة عن الس���نة املالية 
2009/2008 لالدارة القانونية 
لبيان أحقية املجلس البلدي 
في بحث احلساب اخلتامي مع 

امليزانية.
وأض���اف ان اللجنة أبقت 

ق���دم احملام���ي احم���د 
املعوشرجي عضو املجلس 
البل���دي تعزي���ة لس���فير 
دولة الياب���ان لدى الكويت 
يوسويوش���ي كوميزو في 
التي أحلت  الكارثة  ضحايا 
بدولة الياب���ان والتي أودت 
املواطنني  العديد من  بحياة 

اليابانيني.
وقد أعرب املعوشرجي عن 
عميق حزنه ملا حدث، ومتنى 
ان متر هذه األزمة على الشعب 

فرز املطيري

أحمد املعوشرجي

تأجيل اجتماع صفر مع أعضاء املجلس

أزالت 22 إعالنا وحررت 164 مخالفة

بلدية اجلهراء: إتالف نصف طن
من األغذية غير الصاحلة لالستهالك

أوضح مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء 
عبداهلل العلي أن بلدية احملافظة س���تواصل 
حمالته���ا املفاجئة ض���د املخالفني في جميع 
املجاالت خاصة في  مجاالت االغذية واملطاعم 
والبق���االت املتنقلة، تنفيذا لتوجيهات وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر ومدير ع���ام البلدية م.أحمد 
الصبيح بتكثيف اجلوالت التفتيش���ية على 
املخالفني واملتجاوزين النظمة وقوانني البلدية 

املنصوص عليها بلوائح البلدية املختلفة.
وأضاف ان بلدية احملافظة قد قامت بحملة 

تفتيشية على منطقتي كبد واملطالع وقد أسفرت 
عن اتالف نصف طن مواد غذائية غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي وإزالة 22 اعالنا مقاما على 
أمالك الدولة وحترير 164 مخالفة اش���تملت 

على رفع بقاالت وباعة متجولني.
وفي ختام تصريحه أشار الى استمرارية 
التفتيش���ية بكل مناطق احملافظة  اجلوالت 
للقضاء على جميع السلبيات التي من شأنها 
االض���رار بصحة املواطن���ني واملقيمني وذلك 
مبشاركة جميع االدارات الرقابية بفرع بلدية 

احملافظة.

مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي

خالل ورشة عمل حول دراسة اإلدارة املرورية للمنطقة لالطالع على املعايير املوجودة وتطويرها

الصايغ: نقص مواقف السيارات في الساملية 
أّثر على احلركة املرورية في املنطقة

املضف تسأل عن وجود مرادم للنفايات في اليرموك

اوضح مس���اعد مدي���ر ادارة 
النقل  الهيكلي لشؤون  املخطط 
في البلدية م.ن���زار الصايغ ان 
نق���ص مواق���ع الس���يارات في 
منطقة الساملية كان له اثر كبير 
على احلرك���ة املرورية في تلك 

املنطقة.
انتهاء ورش���ة  واضاف بعد 
العمل التي اقيم���ت امس حول 
دراس���ة االدارة املرورية ملنطقة 
الساملية ان الهدف من هذه الورشة 
هو االس���تئناس بآراء وزارات 
الدول���ة لالطالع عل���ى املعايير 
املوجودة في كل وزارة والعمل 

قّدمت عضو املجلس البلدي 
م.أشواق املضف س���ؤاال حول 
وجود مرادم للنفايات في ساحة 
مبنطق���ة اليرموك قرب املناطق 

السكنية.
وقالت م.املضف في سؤالها: 
لق���د أطلعتنا مقال���ة في احدى 
الصح���ف على أن هن���اك كارثة 
العاصمة،  بيئية داخل محافظة 
حيث توجد مرادم للنفايات والتي 
تقع بالقرب من املناطق السكنية 
واملراكز احليوية واملهمة، حيث 
توجد س���احات مقابلة ملنطقة 
اليرم���وك من جهة طريق املطار 
الدائ���ري اخلامس  مع تقاط���ع 
وجسر حديقة احليوان وأيضا 
محاذيا لسوق اجلمعة مبنطقة 
الري، حيث تستخدم كمردم لكل 
من يريد التخلص من األنقاض 

على ش���بكة الطرق، مشيرا الى 
انه س���يتم التنسيق مع وزارة 
الداخلية بشأن مخالفات الوقوف 
على الطرق الرئيسية للعمل على 
رفع املركبات مباشرة عن الطريق 
دون كبحها او حترير مخالفات 

ورقية فقط.
وبنّي ب انه سيتم تخصيص 
املركبات املخالفة  مواقع حلجز 
لوزارة الداخلية، مشيرا الى ان 
الفكرة هي ان يتم تكليف القطاع 
العملية  اخلاص والشركات في 

برفع السيارات املخالفة.
بداح العنزي  ٭

في ه���ذه املنطقة مما يؤدي الى 
الكثاف���ات املرورية  الكثير من 

للمنطقة.
وبني انه جار التنس���يق مع 
وزارة الكهرب���اء بش���أن تقليل 
االحمال الكهربائية ليقوم اصحاب 
العقارات باس���تخدام نسبة من 
احتياجاتهم الكهربائية عن طريق 

الطاقة الشمسية.
وذكر الصاي���غ انه مت بحث 
موضوع النقص احلاد في مواقف 
الس���يارات في منطقة الساملية 
العش���وائي والذي  والوق���وف 
يتسبب في االختناقات املرورية 

على تطويرها للحد من استقطاب 
منطقة الساملية للكشافات املرورية 

على شبكة طرقها.
وذكر ان هناك بعض الوزارات 
ال توجد لديها معايير تقوم مبنح 
موافق���ات لبعض الطلبات دون 
وجود دراس���ات لديها للتوزيع 
اجلغرافي واحتياجات كل منطقة 

لبعض اخلدمات.
واشار الى ان منطقة الساملية 
اصبح فيها الكثير من املختبرات 
الطبية واملؤسسات  والعيادات 
التعليمية كاملعاهد واجلامعات 
واملدارس اخلاصة والتي تتركز 

واملخلفات االنشائية والسكنية 
البالستيك  واملنزلية ومخلفات 
واالطارات املستعملة التي تشكل 
خطرا بيئيا على صحة السكان 
وبناء عليه، فإنني أتوجه باألسئلة 
التالية وأرجو الرد عليها خالل 

املدة القانونية وهي كالتالي:
1 � ما أسباب حتويل هذا املكان 
الى مكب للنفايات في منطقة من 

املفترض ان تكون منوذجية؟
2 � مل���اذا لم تت���م ازالة هذه 

النفايات؟
3 � ملاذا لم يتم من األس���اس 
مراقبة هذا املوقع ومخالفة من 
يقوم برمي هذه النفايات ووضع 
عالمات او ارش���ادات لعدم رمي 

النفايات في هذا املوقع؟
4 � ماذا ستفعل البلدية إلزالة 

هذه املخلفات؟

نزار الصايغ

م.أشواق املضف

جلنة مبارك الكبير تنظم ورشة عمل 
حول تخصيص األراضي األحد

تنظم جلنة مبارك الكبير يوم األحد املقبل برئاسة م.أشواق 
املضف ورشة عمل ملناقشة افضل السبل إلعادة تنظيم 

وتخصيص أراضي الدولة التابعة حملافظة مبارك الكبير ومعاجلة 
اوضاع التخصيص اخلاطئ للجهات احلكومية.

ويشارك في الورشة نخبة من املسؤولني في البلدية والهيئة 
العامة للصناعة إضافة الى ممثلني لبعض الوزارات واجلهات 

احلكومية املعنية بعملية تخصيص األراضي، بهدف الوصول 
الى توصية مدروسة حول هذا األمر متهيدا لرفعها الى املجلس 

البلدي.

ويتضمن ج���دول االعمال 
اطالق أسماء 15 شخصية على 

الشوارع على النحو التالي:
السيرة الذاتية ملجموعة من 

الشخصيات الكويتية.
محمد احلمود العبدالوهاب، 
أم املؤمنني عائش���ة بنت أبي 
بكر، عبدالعزيز ابراهيم الفليج، 
جاسم محمد العيسى اخلليل، 
ومحم���د مس���اعد الصال���ح. 
االقتراح املقدم من زيد العازمي 
� رئيس املجلس البلدي بشأن 
تسمية شارع باسم املرحوم 
ناص���ر فهد الوس���ام. الطلب 
املقدم بشأن تسمية أحد شوارع 
منطقة ش���رق باسم املرحوم 
أحمد الس���قاف. الطلب املقدم 
من عائلة البسام بشأن تسمية 
القدمية  أحد شوارع اجلهراء 
املتفرع  قطع���ة 2 ش���ارع 9 
من ش���ارع م���رزوق املتعب 
باس���م عبداحملسن بن محمد 
املقدم من  البس���ام. االقتراح 
عسكر العنزي عضو املجلس 

خالل اجتماعها املقبل برئاسة الشايع

جلنة التسميات تبحث إطالق 
أسماء 15 شخصية على الشوارع

البلدي السابق بشأن تسمية 
أحد شوارع اجلهراء باسم تركي 
ندا الذايدي. االقتراح املقدم من 
عسكر العنزي عضو املجلس 
البلدي السابق بشأن تسمية 
أحد ش���وارع اجلهراء باسم 
امل���ال منصور س���عد البناق. 
الذاتي���ة ملجموعة  الس���يرة 
الكويتية:  الش���خصيات  من 
القحص.  محمد ضي���ف اهلل 
الذاتية ملجموعة من  السيرة 
الكويتية منهم:  الشخصيات 
عبدالعزيز الصليلي. السيرة 
الذاتية ملجموعة من الشخصيات 
الكويتية منهم: سعد املطوطح. 
االقتراح املقدم من عبدالرحمن 
الغنيم بش���أن تسمية  خالد 
أحد شوارع منطقة الشويخ 
اجلنوبية باسم املرحوم خالد 
صالح الغنيم. الطلب املقدم من 
منر الفهد املالك الصبا بشأن 
تسمية شارع باسم عميد عائلة 
املالك الصباح املغفور له فهد 

املالك الصباح.

التس���ميات  تبحث جلنة 
برئاسة نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع اطالق اسم 
أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر 

على أحد الشوارع.

شايع الشايع


