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خالل ورشة عمل لعرض الخطة المستقبلية للمنطقة

الغريب: اإلسراع في تقدمي الدراسات املرورية النهائية لـ »حولي«
العمــل  انتهــت ورشــة 
اخلاصــة ببحــث الدراســة 
املرورية ملنطقة حولي والتي 
نظمتهــا جلنة حولــي الى 
التوصية للجهاز التنفيذي 
بضرورة اإلسراع في تقدمي 
النهائية للدراســة  النتائج 

املرورية للمنطقة.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
يوسف الغريب انه مت خالل 
الورشة تقدمي عرض مرئي 
للدراسة واملتضمنة العديد 
التوصيــات لتطويــر  مــن 
املروريــة والتــي  احلركــة 

شملت:
املركــز  ٭ تعديــل حــدود 
اإلداري والتجاري وتنظيمه 
ليشــتمل على اســتعماالت 

االراضي املختلطة.
٭ تغيير اســتعمال بعض 

املواقع.

٭ حتويــل بعــض مواقف 
الى  الســطحية  الســيارات 

مواقف متعددة االدوار.

٭ توفير مواقع ملرافق خدمة 
البنية التحتية.

٭ تطوير خطة إلدارة النقل 

ووســائل املواصــالت وفقا 
لتوقعات الطلب املروري، ومت 
التخطيط لســاعات الذروة 
لسنوات الهدف لعام ٢٠٢٠ 

و٢٠3٠.
٭ إجراء التحســينات على 
شــبكة الطــرق الرئيســية 
لتحسيـــن  والتقاطعـــات 
العمليـة املرورية على املدى 
الطويل وذلك باقتراح جسور 
علوية وأنفاق لفصل املرور 

العابر.
٭ وضع التدابير التي ميكن 
تنفيذهــا ملعاجلة املشــاكل 
بعــض  وإجــراء  القائمــة 
التحسينات على التقاطعات 

تشتمل على:
ـ تعديــل اجتــاه حركــة 

املرور.
ـ حتويــل الــدوارات الى 
تقاطعات بإشارات ضوئية.

يوسف الغريب خالل ترؤسه ورشة العمل

نقل 297 درب مخلفات ومواد إنشائية من كبد

شق فريق النظافة في بلدية 
اجلهراء حملــة ميدانية لرفع 
املخلفــات وأنقاض البناء في 

منطقة كبد.
وقد ترأست احلملة مراقب 
النظافــة العامــة فــي بلديــة 
احملافظة بشاير العنزي، حيث 

مت توزيع العمل على فترتني 
بهــدف القضــاء علــى جميع 
املخالفــات فــي املنطقة ورفع 
األنقاض، خاصــة أن الفريق 
حريــص على نظافــة املوقع 
مــن جميــع املخلفــات، وذلك 
تنفيذا لتوجيهات نائب املدير 

العام لشؤون بلديتي اجلهراء 
والفروانية، ومدير عام البلدية 
وتأكيدهم على االستمرار في 
مثل تلك احلمالت ملنع تواجد 
أي مخلفات في جميع املناطق.
وقد متكن الفريق من نقل 
5٢ درب ســكراب، 4٢ درب 

نفايــات، ١9١ درب مــواد بناء 
متنوعــة، إضافة إلى ١٢ درب 
مواد إنشائية، وذلك خالل شهر 

نوفمبر.
وشارك في احلملة مشرف 
املركز منير العنزي ومفتشة 

النظافة فاطمة مراد.

نقل االنقاض خارج املوقع ازالة املخلفات من منطقة كبد

البلدية لـ »احملاسبة«: أزلنا 84 ألف م2 
تعديات على أمالك الدولة

حترير 11 مخالفة في مبارك الكبير

العتيبي: تخصيص جزء من عقود
النظافة ألصحاب املشاريع الصغيرة

الكويــت  أكــدت بلديــة 
أنها جادة في التصدي لكل 
التعديات والتجاوزات على 
أمالك الدولة، موضحة أنها 
قامت بتشــكيل فريق عمل 
من املتخصصــني بالتعاون 
مع اجلهات األخرى املعنية 
بإزالة التعديات على أمالك 
الدولــة، وذلك لفرض هيبة 
القانــون علــى املخالفــني، 
وقد جاءت باكورة عمل هذا 
الفريــق متمثلــة فــي إزالة 
تعديات بلغت مساحتها 84 
ألف م٢ وذلك بجوار الدائري 
السابع، كما متت إزالة جزء 
مــن التعديــات علــى أمالك 
الدولة في منطقة العبدلي.

جاء ذلك في سياق كتاب 
موجه من مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي إلى رئيس 

تواصــل بلديــة الكويت 
حمالتها التفتيشية ملختلف 
األنشطة التي تقوم بها اإلدارات 
واملراقبــات املختلفــة ألفرع 
البلدية وفــرق الطوارئ في 
احملافظات والتي تشمل محالت 
األغذية واملطاعم واجلمعيات 
التعاونية واألسواق واملخازن 
ومراكــز بيع وتــداول املواد 

الغذائية. 
وفي هذا السياق، أعلنت 
إدارة العالقات العامة بالبلدية 
عن تنفيذ إدارة تدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية بفرع البلدية 
مبحافظه مبارك الكبير جولة 

أســامة  العضــو  دعــا 
العتيبي إلى تخصيص جزء 
من عقــود النظافــة لقطاع 
املشــاريع الصغيــرة. وقال 
العتيبــي في اقتــراح تقدم 
به: ال يخفى على اجلميع أن 
التوجه العام للدولة ممثلة 
بقيادتها العليا ومؤسساتها 
هو دعم قطاع الشــباب في 
جميع املجاالت كونه يشكل 
الركيزة األساسية للمجتمع، 
ومن املجاالت الرئيسية لهذا 
القطاع املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة والتي تسهم في 

ديوان احملاسبة أكد فيه أن 
العمل جار حاليا في سبيل 
رصد أي تعديات أخرى على 
أمالك الدولة التخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلزالتهــا، وجاء في 
ســياق الرد أيضــا أن هناك 
متابعــة جلميــع الدعــاوى 
املقامة ضد الشركات املخالفة 
واملتداولة بالقضاء والتنويه 
إلى أنه سيتم إخطار الديوان 
باألحــكام الصــادرة فــور 
صدورها والتي يتقرر بناء 
عليهــا إزالة تعديــات على 

أمالك الدولة.
وكان ديــوان احملاســبة 
قد أشــار في تقريره بشأن 
عمليات الفحص واملراجعة 
للسنة املالية ٢٠١٦/٢٠١5 إلى 
استمرار عدم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلزالة تعديات على 

تفتيشــية على أحد املصانع 
مبنطقة غرب أبوفطيرة والتي 
ترأســها مدير إدارة التدقيق 
ومتابعــة خدمــات البلديــة 
باحملافظة ضيدان العدواني 
بناء على تعليمات مدير فرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير 
م.سامية العنزي، وقد أسفرت 
اجلولة عن حترير ١١ مخالفة 
شملت: العمل قبل احلصول 
على شهادة صحية، تشغيل 
عامل قبل احلصول على شهادة 
صحية، عــدم التقيد بقواعد 
النظافــة العامة، تداول مواد 

غذائية دون شهادة صحية.

انخراط الشــباب في العمل 
احلر فضال عن توسيع القاعدة 
االقتصادية واالســتثمارية 
مبا يصب في اجتــاه زيادة 
حجم الناجت احمللي اإلجمالي 
للدولة. لذا وتأسيسا على ما 
سبق أقترح: دراسة إمكانية 
تخصيــص جزء مــن عقود 
النظافــة للكويــت لقطــاع 
الشباب )املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة( وذلك بتأهيل 
هــذه الشــركات واعتمادها 
إلسناد بعض األعمال لها وفق 
القوانني واألنظمة املعمول بها.

أمالك للدولة فضال عن عدم 
حتصيل الرسوم املستحقة 

على تلك التعديات.

م.أحمد املنفوحي

ضيدان العدواني 

أسامة العتيبي

زيادة نسبة البناء في السكن اخلاص اختصاص فني
أوضح مدير اإلدارة القانونية محمد اجلابر أن 
اقتراح زيادة نســبة البناء في السكن اخلاص من 
املسائل الفنية وتخرج من اختصاص اإلدارة القانونية.
وقال اجلابر في رده على اقتراح العضو أحمد 
البغيلي بشأن زيادة نسبة البناء في السكن اخلاص: 

نفيدكم بأنه سبق للجهاز التنفيذي أن قام بدراسة 
مسألة زيادة نسبة البناء في السكن اخلاص بناء 
على اقتراحات أعضاء املجلس البلدي املشار إليها 
بكتاب مدير عــام البلدية، وقد انتهت جلنة بحث 
نظام البناء في مناطق السكن اخلاص والنموذجي 

والشــريط الساحلي والفنطاس الزراعية إلى عدم 
املوافقة على زيادة نسبة البناء ومن ضمنها العضو 
أحمد البغيلي، فضال عــن ذلك فإن محل اقتراح 
العضو ينصب على مسائل فنية بحتة تخرج عن 

اختصاص اإلدارة القانونية.
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