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 أكدت على توحيد اجلهود لتطوير جزيرة فيلكا ودراسة التوصيات

 اللجنة الفنية: إقرار الئحة أبراج االتصاالت منتصف أبريل املقبل
من أعضاء الفريق جلزيرة فيلك 
الحظوا بعض األبنية وانشاءات 
وكذلك بعض االستغالالت لبعض 
األنشطة الترفيهية لم يتم العثور 
علــــى ســــند او قــــرار لوجودها 
ويوصي الفريق بضرورة اخطار 
اجلهات املعنية لرفع وتوثيق تلك 
االســــتغالالت التخاذ االجراءات 

املناسبة بشأنها.
  ٭ تقدم عدد من اجلهات احلكومية 
بطلبات تخصيص ملواقع مختلفة 
اثنــــاء فترة عمــــل الفريق ومنها 
(املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب (مواقــــع أثريــــة)ـ  ادارة 
شــــؤون البيئة ببلدية الكويت ـ 
الهيئة العامة لشؤون البيئة بشأن 
طلب تخصيص مواقع للمحميات 
الطبيعية) وعليه يطلب الفريق من 
املجلس البلدي ان تتم دراسة تلك 
املواقع وأخذها باالعتبار عند اقرار 

املشاريع املستقبلية للجزيرة.
  ٭ احملافظة على املوروث التاريخي 
للكويت داخل جزيرة فيلكا وذلك 
بإصدار قرار خاص بأعمال البناء 
يلــــزم جميع اجلهــــات اخلاصة 
والعامــــة بأخــــذ موافقة املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
على احلفر قبل الشروع به على 
ان يتم وقف البناء حال وجود آثار 

في تلك املواقع. 

  ٭ بالنســــبة للمواقع احلكومية: 
املواقــــع املخصصــــة واملســــلمة 
والقائمــــة، يتــــم احملافظة عليها 
بالكامل. املواقع املخصصة واملسلمة 
وغير قائمة تتم دراستها لتحديد 
مدى احتيــــاج الدولة او اجلهات 
املستفيدة منها الخالئها لالستفادة 
من تلك املواقع للتطوير اجلديد 

للجزيرة.
  املواقع املقررة فقط، يرى فريق 
العمل صدور قرار بإلغاء جميع هذه 
التخصيصات حيث ان غالبيتها 
يرجع الى فترة من ٢٥ الى ٣٠ عاما 
ولم يتم تفعيلها او تسليمها ولم 
تطالب بها أي جهة باالضافة الى 
انها تشغل مساحات كبيرة جدا من 
اجلزيرة ويصعب عمل املشاريع 

املقترحة بوجودها.
  الغاء عقود االســــتغالل وفق 
املالية لعقود  ما أوضحت وزارة 
الشــــاليهات، وكذلــــك بالنســــبة 
للحضور وجميع العقود األخرى مع 
اإلبقاء على عقد شركة املشروعات 

السياحية لتنفيذ مشاريعها.
  ٭ وضع تصور ملعاجلة النفايات 
فــــي ضوء  باجلزيــــرة وخاصة 
التطوير املتوقع باجلزيرة وحجم 

النفايات الناجتة عنه.
  ٭ يشــــير الفريق الــــى انه عند 
الزيارة امليداني التي قام بها وفد 

املواقع  حتديد املساجد واختيار 
املعتمــــدة مــــن وزارة األوقــــاف 
والشــــؤون اإلســــالمية ـ قطــــاع 

املساجد.

  ٭ احملافظة على مواقع املساجد 
األثرية وغيــــر األثرية باجلزيرة 
مع األخذ باالعتبار عند التخطيط 
اجلديد للجزيرة أسس ومعايير 

٣٤٠٫١٤١٫٢م٢ مع مراعاة التعويض 
وفق النظم املتبعة ملن تثبت حاجة 
الدولة ملوقعه وفق التنظيم اجلديد 

للجزيرة.

انــــه لن يتم اقرار الالئحة اال بعد 
تزويد اللجنة بكشف ملواقع األبراج 

مبختلف املناطق.
اللجنة  ان    وأضاف م.العنزي 
امليدانية  اســــتعرضت اجلولــــة 
ُقّدم عرض  جلزيرة فيلكا، حيث 
مرئــــي للجولة، وبيــــان جلميع 
املالحظات التي عرضها املشاركون 
في اجلولة، حيث مت االتفاق على 
ضرورة توحيد اجلهود لتطوير 
اجلزيرة ودراسة التوصيات التي 
تقدم بها اجلهاز التنفيذي متهيدا 
القرارها واالضافة عليها ببعض 
قرارات وتوصيات اعضاء املجلس 
البلدي. وأشــــار الى ان توصيات 
اجلهاز التنفيذي تضمنت التالي: 
عدم عزلها عن الســــكان، توفير 
خدمات للميناء البحري وضرورة 
احملافظــــة على املناطــــق األثرية 
ومناطق االستكشاف وانشاء رابط 

بني اجلزيرة واملدينة.
  وتضمنت التوصيات أيضا:

  ٭ احملافظــــة على مــــا تضمنته 
املنطقة الغربية باجلزيرة بالكامل 
من حيث امللكيات والتخصصات 

واملساحات.
  ٭ احملافظة على امللكيات اخلاصة 
في اجلزيرة وعددها ١٤٥ قسيمة 
مبساحة اجمالية بلغت ١٠٢٫٩٤٩٫٨م٢ 
واألراضي ملواقع ١٩ موقعا مبساحة 

الفنية في  اللجنــــة   أوصــــت 
املجلس البلــــدي خالل اجتماعها 
امس بتفويــــض اللجنة واملكتب 
الفني لاللتقاء مع اجلهاز التنفيذي 
لوضــــع التعديالت النهائية على 
الئحة األبراج اخلاصة باالتصاالت 

متهيدا القرارها في املجلس.
  وقال رئيس اللجنة م.عبداهللا 
العنزي بعد انتهاء اعمال اللجنة انه 
متت اقامة ورشتي عمل في السابق 
لبحث موضوع أبراج االتصاالت ومت 
أخذ جميع املقترحات واملالحظات 
من وزارة املواصالت وشــــركات 
االتصاالت الثالث ووزارة الصحة 
والهيئة العامة للبيئة والطيران 
املدني وجمعية املهندسني والتي 
وضعت في قالب واحد مت عرضه 

على اللجنة خالل االجتماع.
  وأشار الى انه بعد لقاء اجلهاز 
التنفيذي ســــيتم وضع الالئحة 
بصورتها النهائية خالل االسبوع 
املقبل، ثم تدرس في اللجنة متهيدا 
لرفعها الى املجلس منتصف أبريل 
املقبل. وبّني ان احلضور تطرقوا 
الى ضرورة موافاة املجلس البلدي 
باملواقع املرخصة وغير املرخصة 
ألبراج االتصــــاالت القائمة حاليا 
بالتعاون مــــع وزارة املواصالت 

واجلهاز التنفيذي.
  وذكر ان بعض األعضاء أكدوا 

 م.عبداهللا العنزي مترئسا اجتماع اللجنة الفنية بحضور م.جنان بوشهري

 جلنة التطوير تبحث قضية 
األغذية الفاسدة اليوم

 زكت جلنة تقصي احلقائق املشكلة لبحث ردود 
اجلهاز التنفيذي على أسئلة أعضاء املجلس البلدي 
كال من م.جنان بوشهري رئيسا ومهلهل اخلالد مقررا، 
وتضم اللجنة في عضويتها كال من مانع العجمي، 
م.جسار اجلسار، عبداهللا العنزي، حيث أكدت م.جنان 
الهدف من  ان  بوشهري 
تشكيل اللجنة إيجاد آلية 
النقاط  واضحة لوضع 
على احلـــروف، وبيان 
اختصاصـــات املجلس 
البلـــدي وأحقيتـــه في 
طرح االســـئلة في ظل 
الردود التي تشـــير الى 
عدم اختصاصه في أعمال 
اجلهاز التنفيذي رغم أن 

دوره رقابي.
  وأوضحت ان بعض 
الـــردود التي تصل الى 
املجلس غير واضحة، وهناك تفسير غير صحيح، 

لذلك سيتم إيجاد آلية إلنهاء هذا األمر.
  تنظم جلنـــة االصالح والتطوير خالل اجتماعها 
اليوم برئاســـة م.جنان بوشهري ورشة عمل حول 
االغذية الفاسدة بحضور عدد من املسؤولني في قطاع 

اخلدمات وإدارة األغذية املستوردة.

 القانون ال يسمح بنشر أسماء 
املتورطني باألغذية الفاسدة

 بناء على ما تناقلته بعض الصحف احمللية مؤخرا 
حول إجراءات البلدية املتعلقة بإتالف املواد الغذائية 
الفاسدة والتشكيك في اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
املخالفني واملتجاوزين الذين يقومون بتداولها، أكد مدير 
إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت راشــــد احلشان 
ان كل ما يتم ضبطه من مواد غذائية فاسدة او كونها 
منتهية الصالحية وغير صاحلة لالستهالك اآلدمي، يتم 
حترير املخالفات وإتالف جميع املواد الغذائية التي يتم 
ضبطهــــا في مواقع الردم الواقعة على طريق الدائري 
الســــابع، الفتا الى انه يتم جرد جميع املواد الغذائية 
قبل عملية اإلتالف ومطابقتها باألعداد واألصناف طبقا 
للكشــــوفات املعدة لذلك، الى جانب حترير إشعارات 
اإلتالفات مدعمة بتوقيع املخالف واملكونة من ٣ نسخ، 
األولى لصاحب العالقــــة، والثانية ملوقع اإلتالف، اما 
الثالثة فيتم حفظهــــا مبلف اجلهة التي قامت بضبط 

املواد الغذائية الفاسدة.
  وقال احلشان ان عدم نشــــر أسماء املتورطني في 
األغذية الفاسدة يعود الى ما تضمنته املادة السابعة من 
قانون قمع الغش في املعامالت التجارية رقم ٢٠٠٧/٦٢ 
والتي متنع نشــــر أسماء املتهمني قبل صدور األحكام 
النهائيــــة، كما ان البلدية قامت بالتنســــيق مع وزارة 

التجارة والصناعة. 

 توقيع عقد إنشاء مختبر فحص األغذية غداً

 الصبيح: عدم السماح ألصحاب احملالت 
باستغالل املساحات أمامها دون ترخيص

 «قانونية البلدي» تبحث تأسيس شركات 
كويتية مساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء

 احلريص: تراخيص البناء في العاصمة تتراجع 
عام ٢٠١٠ تأثرًا باعتبارات داخلية وخارجية

 حترير ٢٧ مخالفة و٢٣ تعهدًا في األحمدي

  شــــكوى ضد بلديــــة الكويت 
ومطالبة اهالي خيطان في حتويل 
عقاراتهــــم الســــكنية بالقطعة ٥ 
لالستخدام االستثماري وفي نزع 
واستمالك عقاراتهم بالقطعة ١٠.

  سؤال العضو م.جنان بوشهري 
حول مسلك البلدية بشأن األنشطة 
املسموح بها باملباني القائمة قبل 
العمل بالئحة البناء اجلديد رقم 

.٢٠٠٩/٢٠٦
  االقتراح بتعديل املادة ٣١ من 
القرار الوزاري رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٠٩ 

بشأن الئحة االغذية.
  القانون رقم ٢٠١٠/٣٩ والقانون 
رقم ٢٠١٠/٤٠ بشأن تأسيس شركات 
كويتية مساهمة او اكثر لتولي بناء 
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية. 
الرأي القانوني في موضوع سالمة 
نصاب في حال نقص عدد االصوات 

عن نصاب احلضور.
  التقريــــر املالي عن الفترة من 
٢٠١٠/٤/١ حتى ٢٠١٠/٧/٣١ مليزانية 

السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠.

طلبــــات اســــتخراج تراخيــــص 
السكن اخلاص مبختلف أغراضها، 
حيث ســــجلت تراجعا الى ١٢٣٦ 
ترخيصا امتدت حركته على جميع 
شهور الســــنة، وذلك مقارنة مع 
٢٩٤٩ ترخيصا مت اســــتخراجها 
في ٢٠٠٩. وكشــــف عــــن ارتفاع 
طفيف في الطلب على تراخيص 
العقارات االستثمارية في محافظة 
العاصمة، مشيرا الى تسجيل ٢١ 
طلب ترخيص ملختلف األغراض 
على ٧ شهور متفاوتة، مقارنة مع 
استخراج ٢٠ ترخيصا توزعت على 

١٠ شهور متفرقة في ٢٠٠٩.
  وكشف من جهة اخرى، تراجع 
طلبات املواطنني واجلهات املعنية 
باســــتخراج التراخيص املتعلقة 
بالقســــائم الصناعيــــة الــــى ٨٤ 
ترخيصا توزعت على ١١ شــــهرا، 
مقارنة مــــع ٩٧ ترخيصا جلميع 

شهور عام ٢٠٠٩.

لعمال قامــــوا مبزاولة العمل من 
دون احلصول على شهادة صحية، 
وحترير ٧ مخالفات تشغيل عمال 
قبل احلصول على شهادة صحية، 
الى جانب حترير ٢٣ تعهدا ألصحاب 
احملالت بإزالة البضائع املعروضة 
أمام محالتهم من دون ترخيص، 
علــــى أن يتم اتخــــاذ االجراءات 
القانونية نحوهم عند انتهاء مدة 

التعهد وعدم تطبيقه. 

ولوائح وقوانني بهذا الشأن بحق 
املتجاوزين واملخالفني.

  من جانب آخر يقوم مدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح بتوقيع 
اتفاق بني البلدية ومعهد األبحاث 
البلدية  العلمية إلنشاء مختبر 
املركزي لتحليل وفحص األغذية، 
وذلك غدا في متام الساعة التاسعة 
صباحـــا بقاعـــة االجتماعـــات 
الرئيســـية التابعة ملكتب مدير 
 «B» عام البلدية الواقعة باملبنى

بالدور اخلامس. 

  تبحث اللجنة القانونية واملالية 
في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
غدا برئاسة فرز املطيري قانون 
٢٠١٠/٣٦ بشأن تأسيس شركات 
كويتية مساهمة لتولي بناء وتنفيذ 

محطات القوى الكهربائية.
  ويتضمن جدول األعمال التالي: 
اقتراح العضو الســــابق م.هشام 
البغلي بشأن اطالق حملة توعوية 
بوسائل االعالم توضح االنشطة 

املخالفة في السكن اخلاص.
  اقتراح العضو السابق صالح 
العسعوسي بشأن احتفاظ مالك 
الســــكن  العقارات ضمن مناطق 
القائمة  االســــتثماري بالدكاكني 

على عقاراتهم.
العجمي    اقتراح العضو مانع 
بشأن إعادة عرض جميع اللوائح 
التي صدرت من املجلس البلدي ولم 

يتم نشرها باجلريدة الرسمية.
  التقريــــر املالي عن الفترة من 
٢٠١٠/٤/١ الى ٢٠١٠/٩/٣٠ مليزانية 

السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠.

 أكد نائب املدير العام لشؤون 
أفرع البلدية مبحافظتي العاصمة 
واجلهــــراء م.محمــــد احلريــــص 
ان الطلب علــــى مختلف أغراض 
البناء فــــي محافظة  تراخيــــص 
العاصمة لعام ٢٠١٠ قد شهد تراجعا 
شــــمل أغلب القطاعات العقارية 

مقارنة مع عام ٢٠٠٩.
  واســــتعرض فــــي تصريــــح 
صحافي أبرز مؤشرات إحصائية 
عــــام ٢٠١٠ الســــنوية املعدة من 
قبل إدارة التراخيص الهندســــية 
في بلدية العاصمة، مشــــيرا الى 
ان أهم االنعكاسات طالت بشكل 
واضح تراخيص نشــــاط قطاع 
السكن العقاري الذي يعد األكبر من 
حيث حجم الطلب على التراخيص 
املتعلقة به، وذلك العتبارات عديدة 

لها جوانب داخلية وخارجية.
  وقال: ان عــــام ٢٠١٠ قد رصد 
انخفاضا حادا فاق النصف على 

املواد  اســــتهدفت محالت تداول 
الغذائية، مشــــددا على ضرورة 
تقيد أصحاب احملالت مبا يتعلق 
باستغالل املساحة املوجودة أمام 
محالتهم وانه ســــيتم اتخاذ كل 
االجراءات القانونية جتاههم في 

حال عدم تقيدهم بذلك.
العتيبــــي ان اجلولة    وقــــال 
التي شنها فريق مراقبة االغذية 
واالسواق أسفرت عن حترير ٢٧ 
محضر مخالفة، مبينا ان املخالفات 
متثلت في ٨ محاضــــر مخالفات 
البضائع  حملالت قامت بعــــرض 
أمام محالتها، و٥ مخالفات لعدم 
تزويد العمال بالزي املقرر، إضافة 
الى حترير عدد ٧ محاضر مخالفات 

 أكـــد املديـــر العـــام لبلدية 
الكويت م.احمد الصبيح ضرورة 
تقيد أصحـــاب احملال التجارية 
واملقاهي وغيرها بنظم ولوائح 
وقوانـــني البلديـــة فيما يتعلق 
باستغالل املساحات املوجودة 

أمام محالهم.
  وقـــال م.الصبيح ان البلدية 
لن تتهاون مع من يســـتغلون 
املساحات املوجودة أمام محالتهم 
دون ترخيص من مراكز البلدية 

في احملافظات الـ ٦.
  وشدد على ان البلدية ستقوم 
بتطبيق كل إجراءاتها من نظم 

 

 واصلت بلديــــة فرع محافظة 
االحمدي تنفيذ جوالتها التفتيشية 
واسعة النطاق على عدد من املناطق 
اخلاضعة لرقابة بلدية احملافظة، 
املواد  لتشمل محالت تداول بيع 
الغذائية كون االهتمامات تتركز 
على تأمني اجلانب الغذائي وفق 
معايير اجلودة والسالمة والتأكد من 
مطابقة كل املواد الغذائية املتداولة 
واملعروضة للبيع لالشــــتراطات 
الصحية، نظرا التصالها بصورة 
مباشــــرة مع جمهور املستهلكني 
لتسفر عن حترير ٢٧ مخالفة و٢٣ 
تعهدا، والتي نفذها فريق العمل 
املكون من رئيس القســــم شهاب 
الغني ومفتش االغذية واالسواق 
احمــــد احلمادي ومشــــرف مركز 
الكــــوت خالد امليــــاس واملفتش 
راشد فهيد. وأكد مدير فرع بلدية 
احملافظة فهــــد العتيبي مواصلة 
احلمالت التفتيشية املفاجئة ضد 
املخالفني في كل املجاالت، والتي 
يأتي ضمن سياق توجيهات وزير 
االشــــغال العامة ووزيــــر الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لشــــؤون 
ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
بتكثيف اجلوالت التفتيشية على 
املخالفــــني واملتجاوزين ألنظمة 
وقوانني البلدية املنصوص عليها 
بلوائح البلدية املختلفة، موضحا 
ان اجلولة التي شنها فريق العمل 

 م.أحمد الصبيح

 فرز املطيري

 استغالل املساحات دون ترخيص  م.محمد احلريص

 م.جنان بوشهري

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

94055686

للـبـــيـــع

ار�ض يف اجلابرية
ق 6 امل�ساحة 437.5م

موقع زاوية

العاناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

لتنمية وتطوير الذات
الكاتبة املحا�سرة املعتمدة من االكادميية الربيطانية

اخ�سائية العاج النف�سي

د. انت�ســار �ســـالح 

الــنــجــاح(. )لتحقيق  واالإبـــــداع  الــوعــي  منهجية   -  2

نغريها. ونحن  اأمرا�سنا  ون�سنع  واقعنا  نحدد  نحن   -  1

الــتــخــاطــر اجلــــــذب،  ـــون  ـــان ق ايــــحــــاء،  ـــي،  ـــك ري  -  3

جل�سات عاج ال�سغوط النف�سية على جهاز ك�سف النف�سي.

www.entesar.netللحجز: 66618515

4/25
فـي ال�صادق للمظالتدورة الطاقة وال�سفاء الروحي

مظالت

قمـا�ش

ريـة
ثـ

تركيب مظالت ا�صباين وا�صرتايل

&99654940
60633286

 editorial@alanba.com.kw  إعداد: بداح العنزي 


