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نظرا ملا يسببه االزدحام املروري 
من مشاكل متعددة سواء بالنسبة 
للحوادث املرورية الناجمة عنه، 
أو التعطيل في حركة الس���ير 
بالنسبة للسيارات، أو احلوادث 
الناجتة عن االزدحام املروري، 
أو التأخير عن مواعيد الدوام 
الرسمي بالنسبة للموظفني لدى 
قطاع���ات الدولة على اختالف 
مسمياتها، وطالب املدارس عن 
مدارس���هم، ومن املناطق التي 
تعان���ي من ه���ذه االزدحامات 
الكثيف���ة عن طريق  املرورية 
الغزالي بسبب عدم وجود مداخل 

ومخارج منطقة أشبيلية.

مؤخرا من البلدية وألسباب تراها 
مهمة للمحافظ����ة على البيئات 
املختلفة والنظم اإليكولوجية 
الهش����ة، تطلب الهيئة تقليص 
الفترة الزمنية إلقامة مخيمات 
الربيع للسنوات القادمة، وترى 
وجوب تقنني الفترة وجعل مدتها 
أقصر! وسؤالي وفي ضوء املواد 
السابقة والتي تؤثر على حتديد 
وتنظيم فت����رة إقامة املخيمات 
الربيعية س����نويا في الكويت، 
أرجو اإلف����ادة عن حتديد جهة 
القرار واألثر  االختصاص بهذا 
القانوني لطل����ب الهيئة العامة 
للبيئ����ة بتقليص فت����رة إقامة 
املخيمات الربيعية خالفا للقرار 
الذي يحددها أعاله، أي هل طلب 
الهيئ����ة من واق����ع اختصاصها 
هو الواج����ب التطبيق في هذه 

احلالة؟

الترميم التخلص من األجزاء 
التالفة من املبنى أوال والتأكد 
من األجزاء القوية والضعيفة 
العوازل في  ومدى صالحية 
املبنى والتأك����د من جودتها 
وإزالة العوازل التالفة، ميكن 
تش����بيه هذا املهندس القائم 
بالترميم مثل الدكتور املعالج 
للمريض، من هنا ننصح كل 
مهن����دس بالتأكد من االس����م 
التجاري  العلم����ي ولي����س 
للمواد املراد استخدامها لعالج 
وتقوية املبنى، فاخلبرة واجبة 
عند مهندس الترميم، ليضع 
تصوراته للع����الج وحتديد 

املواد املناسبة لهذا العالج.

والتي تس���تمر ملدة شهرين 
حيث سيباشر املجلس اعماله 
في السابع عشر من سبتمبر 

املقبل.
وقال ان هناك تنس���يقا 
وترتيبات معينة جترى حاليا 
بني االعضاء لالستعداد لتلك 
االنتخابات وحتديد مرشحي 

كل جلنة.
يذكر ان جلان احملافظات 
هي الوحيدة التي لم تشهد 
انتخابات النها وفق القانون 
تكون العضوية فيها ملدة 4 

سنوات.

للموظفني لدى قطاعات الدولة 
على اختالف مسمياتها، وطالب 
املدارس عن مدارس���هم، ومن 
املناطق الت���ي تعاني من هذه 
االزدحام���ات املرورية الكثيفة 
الرقع���ي والعارضية،  منطقة 
للك���وارث املرورية  وتفادي���ا 
في أرجاء املنطقة، مؤكدا على 
ضرورة مشاركة أصحاب الرؤى 
وذوي االختصاص بهذا املجال 
ورفع الظلم عن املواطنني والعمل 
على سهولة وانسيابية احلركة 
املروري���ة. كما اقترح البغيلي 
إنش���اء مدخل ومخرج ملنطقة 
الغزالي،  اشبيلية على طريق 

العلمية والبيئي����ة والصحية 
املناس����بة ملعيش����ة اإلنس����ان 
والتوسع الصناعي والعمراني 
واس����تغالل املصادر الطبيعية 
مبا يكف����ل عدة جوان����ب منها: 
حماية البيئ����ة واحملافظة على 
البيئي بصورة عامة،  التوازن 
كما يحدد البن����د رقم 2 اإلعداد 
واإلشراف على تنفيذ خطة عمل 
متكاملة تشمل جميع ما يتعلق 
بحماية البيئة في املدى القريب 
والبعيد، وال����ى آخر التفاصيل 
التي تخص التنس����يق بشأنها. 
وملا كانت اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاص����ات املجلس البلدي 
أصدرت قرار رق����م )ل.ق.م.ب 
/2004/4/67( يحدد فترة اقامة 
املخيمات الربيعية على ان تنتهي 
في شهر مارس من كل عام، اال 
ان الهيئة العامة للبيئة طلبت 

التكسير الثقيلة اال في احلاالت 
القصوى، ألنها حتدث أضرارا 
وش����روخا في املبنى نتيجة 
االهتزازات من معدات التكسير 
الثقيلة، فبعد عملية التكسير 
يجب نظافة املوقع متاما وقبل 
البدء في عملية الترميم، كذلك 
يجب التأكد من مطابقة مواد 
الترميم للمطلوب على حسب 
املواصفات املعتمدة من املالك 
واملنفذ وال ننس����ى احملافظة 
على مواد الترميم من تأثير 
الظروف اجلوي����ة أي يجب 
تخزينه����ا بعيدا عن أش����عة 
الشمس والرطوبة وكذلك يجب 
القائم بعملية  على املهندس 

الرئيس ونائبه اآلن.
اللج���ان مثل  اما بقي���ة 
القانونية واملالية والبيئية 
واملخطط الهيكل والتطوير 
واالص���الح فانه���ا تش���هد 
انتخ���اب جمي���ع اعضائها 
متهي���دا الختي���ار الرئيس 
اع���الن نتائج  واملقرر بعد 
تلك االنتخابات واملصادقة 
على التوصية خالل اجللسة 
البلدي  االخيرة للمجل���س 
في احلادي عشر من يوليو 
املقبل والتي تسبق العطلة 
الصيفي���ة للمجلس البلدي 

اقترح عضو مجلس البلدي 
أحمد البغيلي توسعة مخارج 
اجلس���ر الواقعة بني منطقتي 
الرقعي والعارضية للقضاء على 
االختناق���ات املرورية نظرا ملا 
يس���ببه االزدحام املروري من 
مشاكل متعددة سواء بالنسبة 
للحوادث املرورية الناجمة عنه 
أو التعطل في حركة الس���ير 
بالنسبة للسيارات التي تتعطل 
على طري���ق الدائري اخلامس 
خصوصا املخ���رج الواقع بني 
العارضية والرقعي،  منطقتي 
وقال البغيلي ان ذلك يس���بب 
العمل بالنس���بة  التأخير عن 

قدمت عضو املجلس البلدي 
م.منى بورسلي سؤاال بشأن األثر 
القانوني لطل����ب الهيئة العامة 
للبيئة لتقليص فترة املخيمات 
الربيعية. وقالت بورس����لي في 
سؤالها: ينظم القانون رقم 5 لسنة 
الكويت  2005م في شأن بلدية 
البلدي  اختصاصات املجل����س 
في اطار اخلطة العامة للدولة، 
املادة  ويوضحها تفصيال وفق 
رقم 12 م����ن القانون، كما يحدد 
القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء 
الهيئة العامة للبيئة اختصاصات 
العامة للبيئة ويحددها  الهيئة 
وفق املادة الثالثة منه وفي البند 
رقم 1 اختصاص وضع وتطبيق 
السياسات العامة حلماية البيئة 
ووضع االستراتيجيات وخطة 
العمل من أجل حتقيق التنمية 
املس����تدامة متضمن����ة املعايير 

الفني في  شدد املستشار 
املجلس البلدي م.عبداللطيف 
األس����تاذ على ض����رورة أخذ 
كل االحتياط����ات واحلذر في 
عملية الترميم، وقال يجب ان 
تكون العملية حتت استشارة 
مهندس����ني متخصصني وان 
تكون العمالة مهرة وذات خبرة 
لتجنب احلوادث، واضاف أي 
يجب أن تكون كل اخلطوات 
في الترميم مدروسة للمحافظة 
املبنى والعمال،  على سالمة 
فعملية الترميم حتتاج أوال الى 
اللجوء الى التكسير، فالواجب 
أن تكون العملية بحذر شديد 
وننصح بعدم استخدام معدات 

كش���فت مصادر مطلعة 
ان هناك توجها من اعضاء 
البل���دي الجراء  املجل���س 
انتخابات اللجان قبل العطلة 

الصيفية.
وقال املصدر ل� »األنباء« 
ان هن���اك رغب���ة من بعض 
االعضاء ف���ي أن تكون تلك 
االنتخاب���ات قبل اجللس���ة 
االخيرة خاص���ة ان اللجنة 
الفنية تشهد انتخاب رئيس 
ومقرر جديدين على خالف 
اللجان االخرى حيث شارك 
فيها جميع االعضاء باستثناء 

أحمد البغيلي

م.منى بورسلي

م.عبداللطيف األستاذ

زيد العازمي

دعا إلنشاء مدخل ومخرج ملنطقة إشبيلية على طريق الغزالي

رداً على طلب تقدمت به الهيئة العامة للبيئة إلى البلدية

البغيلي لتوسعة مخارج جسر الرقعي ـ العارضية

بورسلي تسأل عن قانونية تقليص فترة املخيمات

األستاذ: احتياطات ضرورية في عملية ترميم املنازل

استعدادات إلجراء انتخابات جلان البلدي يوليو املقبل
تشمل الفنية والقانونية واملالية والبيئية واملخطط الهيكلي والتطوير واإلصالح

إجراء قرعة توزيع احملاصير على جتار املاشية في الري

مراقب االغذية واالسواق، علي 
الدويلة رئيس قسم االسواق، 
علي املطرود مشرف مركز سوق 

الري.
ومن ادارة العالقات العامة: 
أحم���د عبدالراض���ي، وأزهار 

فاروقي.

مس���ألة تنظيم بيع وش���راء 
املاشية داخل سوق الري وذلك 
من خالل توضيح رقم احملصار 
لالخ���وة الكويتيني واملقيمني 
الذين يقومون بشراء املاشية 
وكان ذل���ك بحض���ور كل من: 
دخيل بورمية، جزا الديحاني 

قامت بلدية محافظة العاصمة 
بإجراء قرعة لتوزيع احملاصير 
على جتار املاش���ية، وذلك من 
خالل ادارة االغذية واالسواق 
وبحضور ممثلي ادارة العالقات 

العامة ببلدية الكويت.
ادارة االغذية  وقال مدي���ر 
العاصمة  واالس���واق ببلدية 
دخيل بورمية ان االدارة حريصة 
دائما ع لى احلفاظ على صحة 
املواطن���ني واملقيمني بتطبيق 
القوان���ني، وذل���ك م���ن خالل 
إجراء القرعة على الش���برات 
وتوزيع احملاصير على جتار 
املاش���ية، حيث مت توزيع 29 
محصارا بحضور جتار املاشية 
الذين تقدموا بطلبات لتأجير 

احملاصير.
وأض���اف ان م���دة تأجير 
احملاصير 6 أشهر وذلك اعتبارا 
من تاريخ دفع الرسوم وهي 100 
دينار وذلك بحد أقصى أسبوع 
القرعة ومن  من تاريخ إجراء 
يتخلف عن هذا املوعد فسيتم 

سحب احملصار منه.
وأش���ار الى انه يجب إبراز 
دور البلدي���ة ملواكبة التطور 
وخاصة بلدي���ة العاصمة في 

جانب من عملية إجراء القرعة


