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اعداد: بداح العنزي

عقدت البلدية أمس ورشة عمل 
حول نشر ثقافة املباني الذكية في 
الكويت وذلك بحضور كل من وزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
الع����ام م.أحمد الصبيح،  واملدير 
وأوضح نائب املدير العام لقطاع 
التطوير م.أحمد املنفوحي أن الهدف 
من وراء هذه الورشة هو شرح فائدة 
املباني الذكية التي تعتبر جزءا من 
املباني اخلضراء املستخدمة في عدد 
من الدول املتقدمة بحيث توفر %35 
من الطاقة الكهربائية أي انه في حال 
تطبيقها في الكويت ستوفر على 
ميزانية الدولة ما يقارب 10 ماليني 

دوالر كل 10 سنوات.وبني املنفوحي ان وزارة الكهرباء 
وبلدية الكويت تعكفان حاليا على إيجاد كود أو رمز 
جدي����د لتعديل بعض لوائح البن����اء لتقليل عمليات 
صرف الكهرباء وذلك من خالل إلزام من يقوم بعملية 

بناء جديدة بأن يضع مواد معينة 
وعوازل معينة تساهم في خفض 
استهالك الطاقة الكهربائية مشيرا 
الى امكانية تنفي����ذ ما مت عرضه 
لتحويل املباني السكنية والتجارية 

واالستثمارية الى مبان ذكية.
 Free Eng وبني مندوب شركة
املس����ؤولة عن ش����رح املعلومات 
في الورشة ان مثل هذه املشاريع 
ستس����اعد على حتوي����ل الكويت 
الى مركز مال����ي وجتاري جاذب 
لالستثمار يقوم فيه القطاع اخلاص 
بقيادة النشاط االقتصادي ويذكي 
فيه روح املنافس����ة ويرفع كفاءة 
االنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم 
ويحاف����ظ على الهوية االجتماعي����ة ويحقق التنمية 
البش����رية والتنمية املتوازنة ويوفر بنية أساس����ية 

مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة مشجعة.

أقرت جلنة الفروانية خالل اجتماعها امس 
السماح باصدار شهادات اوصاف البناء الصحاب 
العقارات في السكن اخلاص في منطقة جليب 

الشيوخ.
وقال رئيس اللجنة احمد البغيلي بان اللجنة 
وافقت على طلب مالك القس���ائم بالقطعة 48 
مبنطقة الفروانية والتي مت حتويلها من سكن 

خاص الى استثماري بالسماح لهم بالبناء.
وقال ان���ه متت احالة اقتراح العضو احمد 
البغيلي بش���أن اعادة تنظي���م منطقة جليب 
الشيوخ باعتبارها س���كنا استثماريا وكذلك 
اقتراح بش���أن حتويل القطع���ة 66 مبنطقة 
الفروانية من سكن خاص الى استثماري الى 

االدارة العداد تقرير بذلك.

الموافقة على إصدار شهادات أوصاف البناء بالجليب

أجلت تخصيص موقع المرفأ البحري في أبوحليفة

»فنية البلدي« اعتمدت اتفاقية تطوير الدائريين الثاني والثالث
اقرت اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس االتفاقية االستشارية لتطوير الطريقني الدائريني 

الثاني والثالث وشارعي دمشق والقاهرة.
وق����ال رئيس اللجنة م.عب����داهلل العنزي ان هذا 
املشروع يعتبر من املشاريع احليوية واملهمة لتطوير 
البلد مش����يرا الى ان هناك توجها من قبل االعضاء 
للتركيز على اجناز جسور للمشاة وااللتزام بتطبيق 
الضوابط البيئية واالش����تراطات للحد من التلوث 

الصوتي والبيئي.
واضاف ان اللجنة احالت طلب شركة نفط الكويت 
بشأن تخصيص موقع النشاء مرفأ بحري خلدمة مرافق 
التصدير اجلديدة مبنطقة ابوحليفة الى االدارة لتقدمي 

تقرير بشأن االستفسارات التي قدمها االعضاء.
وذكر بأنه مت احالة كتاب مجموعة من اهالي القطع 
السكنية مبنطقة الساملية بشأن حتويل عقاراتهم اما 
لالس���تثماري او االستمالك الى االدارة لرفع تقرير 
بذلك، كما مت احالة اقتراح االعضاء ش���ايع الشايع، 

مهلهل اخلالد، اش���واق املضف بش���أن التوسع في 
املوافقة باالخذ بنظام الس���يارات اآللي الى اجللسة 

الرئيسية ملناقشته من قبل االعضاء.
وذك���ر ان اللجنة اكتفت بالرد على اقتراح العضو 
السابق صالح العسعوس���ي بشأن الزيادة في نسبة 
حديد التسليح ملباني السكن اخلاص، وكذلك االكتفاء 
بالرد على اقتراح العضو محمد املفرج بش���أن دراسة 
مواقف السيارات العمومية والدائرية الشكل، كما مت 
حفظ اقتراح العضو السابق خليفة اخلرافي بشأن عمل 

طريق علوي اضافي لطريق دمشق السريع.
وأثنى العنزي على اجلهاز التنفيذي حيث كان 

حضوره الفتا ويؤكد اهمية تعاونه مع املجلس.
من جهتها قالت مقررة اللجنة اشواق املضف ان 
اهتم���ام اجلهاز التنفيذي باحلضور يؤكد إلتزامهم 
مبس���اعدة املجلس القرار املشاريع في البالد حيث 
اعطيت كل معاملة حقه���ا بعيدا عن املجاملة وهذا 

 )محمد ماهر(األعضاء خالل اجتماع »فنية البلدي«هو اسلوبنا القادم.

المنفوحي: تنسيق بين »الكهرباء« و»البلدية«
إليجاد كود لتقليل عمليات صرف الطاقة

المفرج يسأل عن أحقية تحصيل رسوم على المحالت

الدويلة: إغالق 29 محاًل للطيور في الري

إزالة 13 تعديًا في فروسية الفروانية ..والجهراء الوجهة المقبلة

العام في جلنة  أعلن املنسق 
إزالة التعديات املقامة على أمالك 
الدولة في البر واجلزر الكويتية 
التويتان  املتقاعد صالح  العميد 
البدء في إزالة التجاوزات الواقعة 
على أم���الك الدول���ة واملجاورة 
لفروسية الفروانية، مشيرا الى 
انه متت ازال���ة 13 تعديا ضخما 
على امالك الدولة في اليوم األول 
كان اكبرها تعديا عبارة عن غرف 

تستغل كسكن للعمال.
وقال التويت���ان ان اللجنة 
قامت مس���بقا بازال���ة جميع 
املقام���ة على امالك  التعديات 

الدول���ة املجاورة لفروس���ية 
العمل على  االحمدي وب���دأت 
إزالة تعديات فروسية الفروانية 
والتي يتوقع اس���تمرار العمل 
فيها ملدة اسبوعني متواصلني 
وم���ن ثم يتج���ه الفريق نحو 

تعديات فروسية اجلهراء.
واضاف: ان جميع التعديات 
املقامة على امالك الدولة كانت 
مقامة خلف اس���وار فروسية 
الفرواني���ة وهي عب���ارة عن 
اسطبالت للخيل واستراحات 
مخالف���ة ومتاج���ر وبق���االت 
باالضافة الى بناء غرف خارجية 

تستغل كسكن للعمال مؤكدا ان 
اللجنة قامت بتوجيه انذارات 
مسبقة قبل اسبوعني للمخالفني 
مما دعا اغلبهم إلزالة معداتهم 
واجهزتهم من التعديات، تاركني 
الهياكل اخلارجية فارغة تزيلها 

اللجنة عن طريق جرافاتها.
انه س���يتم  التويتان  وب���ني 
التنسيق مع الهيئة العامة للشباب 
والرياضة للدخول الى فروسية 
الفروانية وذلك حلصر املخالفات 
الواقعة على امالك الدولة بداخلها 
مؤكدا ان اللجنة لن تتهاون في 
إزالة اي تعد يستغل اراضي الدولة 

جتاريا ومن دون وجه حق.
واعرب عن ش���كره لتعاون 
ازالة  اللجن���ة في  املواطنني مع 
جتاوزاتهم بأنفسهم متمنيا منهم 
االستمرار في هذا التعاون وذلك 

للصالح العام.
ومن جانب آخ���ر اوضحت 
االحصائية الصادرة عن جلنة 
ازالة التعديات الواقعة على امالك 
الدولة ان اجمالي عدد التعديات 
السكنية بلغت 307 تعديات بينما 
بلغ اجمالي ع���دد التعديات في 
املناطق االستثمارية والتجارية 

160 تعديا.

وبين���ت االحصائية ان جلنة 
ازالة التعديات في محافظة حولي 
ازالت 72 تعديا في منطقتي بيان 
ومبارك العبداهلل وتعتبر األعلى 
معدال تلتها جلنة ازالة التعديات 
في محافظة مبارك الكبير والتي 
ازالت 63 تعديا في منطقة مبارك 
ازالة  الكبي���ر وبعدهما جلن���ة 
التعديات ف���ي محافظة اجلهراء 
الت���ي ازالت 61 تعديا في منطقة 

سعد العبداهلل.
اما جلن���ة ازالة التعديات في 
محافظة االحمدي فقد ازالت 43 
تعديا توزعت م���ا بني منطقتي 

العقيل���ة التي ازال���ت 16 تعديا 
ومنطقة جابر العلي التي ازالت 
27 تعديا، فيما قامت جلنة ازالة 
العاصمة  التعديات في محافظة 
بازالة 41 تعديا في منطقة كيفان 
القطعتني )4 و5(، وكان اجمالي 
ع���دد التعدي���ات ف���ي محافظة 
الفروانية يصل الى 27 تعديا في 

منطقة جليب الشيوخ.
واش���ارت االحصائية الى ان 
اجمالي عدد التعديات االستثمارية 
والتجارية بل���غ 160 تعديا على 
الدولة توزع���ت ما بني  ام���الك 
فريق االزاالت العود في محافظة 

الفروانية الذي قام بازالة 26 تعديا 
وفريق االزاالت العود في منطقة 
شرق الذي ازال 60 تعديا وفريق 
العود في محافظة حولي الذي ازال 
52 تعديا، وكذلك فريق االزاالت 
في منطقة صبحان الذي ازال 22 

تعديا على امالك الدولة.
من جانب آخر، اعلنت جلنة 
ازالة التعديات على امالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة امس ازالة 
فرقها امليدانية 60 خيمة من امام 
بعض املنازل في مناطق متفرقة 

باحملافظات الست.
وق���ال عضو اللجن���ة محمد 

املوسوي ان القوانني متنع نصب 
اخليام امام املنازل وفي الساحات 

الترابية في املناطق السكنية.
وبني ان فرق جلنة االزالة تقوم 
بتوجيه انذار مدته اسبوع واذا لم 
يستجب املخالف الذي قام بنصب 
اخليمة خالل فترة االنذار يقوم 
الفريق امليداني املختص باالزالة 

دون سابق انذار.
واوضح املوسوي انه في حال 
ازالة اي خيمة من قبل الفرق سيتم 
البلدية  حجزها في مستودعات 
ولن يتم تسليمها الى مالكها اال 

بعد دفع الغرامة املقررة.

اكد رئيس قسم األسواق في بلدية العاصمة علي الدويلة 
ان����ه مت اغالق 29 محال من اجمالي احملال املطالب باغالقها 
والتي كانت حوالي 56 محال حيث سيتم اغالق 27 محال في 
وقت الحق، موضحا ان هذه احملال كانت في سوق الطيور 
واسماك الزينة ومت اغالقها بناء على كتاب موجه من قبل 

رئيس فرع بلدية العاصمة.

واضاف الدويلة خالل تطبي����ق قرار اغالق احملال في 
منطقة الري ان اغالق احملال كان نتيجة ملستحقات وايجارات 
متراكم����ة على اصحاب تلك احملال والتي تراكمت منذ عام 

.2000
واش����ار الدويلة الى ان الئحة االس����واق تلزم اصحاب 
احملال بدفع رسوم مستحقة عليهم مقابل كل متر يتم دفع 

3 دنانير، فضال عن رس����وم النظافة، مؤكدا انه مت اخطار 
اصحاب احملال قبل اتخاذ اجراءات االغالق ليتسنى الصحابها 

اخراج ممتلكاتهم قبل اغالقها.
وبني الدويلة ان هناك اوامر صدرت بش����أن اغالق تلك 
احمل����ال من قبل االدارة القانونية التي نس����تند على رأيها 

القانوني.

تس���اءل عضو املجلس البلدي محمد املفرج عن احقية حتصيل 
البلدية لرسوم سنوية من أصحاب محال الطيور في منطقة الري 
رغم ان اجلهة املعنية هي ادارة امالك الدولة في وزارة املالية التي 
تقوم بابرام العقود معهم وحتصيل ايجارات س���نوية لهذه احملال 

من اصحابها.
وقال املفرج ان دور البلدية هو حتصيل رسم نظافة مقداره خمسة 
دنانير شهريا، متسائال: ملاذا يقوم اجلهاز الفني باغالق احملال في 

ايام العطل ومن دون توجيه أي انذار الصحابها.
ورفض املفرج التعس���ف في استخدام السلطة وخصوصا ضد 

اصحاب هذه احملال الذي���ن هم من فئة محدودي الدخل، داعيا الى 
ضرورة قيام املس���ؤولني بالعمل على تعديل الالئحة التي تفرض 
على هذه احملال رس���وما اضافية حيث ال يجوز ان تقوم بتحصيل 
ايجارين حملل واحد بسبب تشابك االختصاصات بني وزارتي املالية 

والبلدية.
ومتنى املفرج من وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان 
يقوم باعطاء هذه القضية االهمية من الدراسة والسماح الصحاب 
هذه احملال مبعاودة عملهم في هذا الس���وق فورا حلني االنتهاء من 

دراسة مشكلتهم وتعديل الالئحة.

وزير البلدية كّرم مراقبًا في الجهراء إلنجازه 
برنامجًا إلكترونيًا ألرشفة المخالفات

ك���ّرم وزير االش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر امس مراقبا في فرع 
بلدية محافظة اجلهراء الجنازه 
الكترونيا عبارة عن  مش���روعا 
برنامج ألرشفة املخالفات.وقال 
الرقابة والتفتيش  رئيس قطاع 
في بلدية الكويت م.وليد اجلاسم 
في تصريح صحافي عقب قيامه 
ف���ي فرع بلدية  املراقب  بتكرمي 
الالمي نيابة  اجلهراء عب���داهلل 

عن الوزير صفر ان التكرمي يأتي 
تقديرا من البلدية جلهود الالمي 
الذي يعتب���ر احد الكفاءات التي 
تفخر بها البلدي���ة. واوضح ان 
الالمي جنح في اجناز مش���روع 
برنامج حفظ وتسجيل وارشفة 
مخالفات البلدية بواسطة احلاسب 
اآللي، مشيرا الى ان هذا البرنامج 
سوف يس���اهم في القضاء على 
الروتني احلالي والسير قدما نحو 
ادخال جميع بيانات البلدية في 

احلاس���ب اآلل���ي والتخلص من 
التسجيل اليدوي املعمول به حاليا. 
واضاف اجلاسم ان البرنامج سوف 
يعمم على جميع ادارات البلدية 
للعمل به قريبا مشيدا مببادرة 
الوزير صفر في تكرمي الكفاءات 
واملتميزين على اجنازاتهم التي 

تدعم العمل البلدي.
من جهته ثمن مدير فرع بلدية 
اجلهراء عب���داهلل العلي مبادرة 

الوزير صفر.

محمد املفرج 

إغالق 29 محال في سوق الطيور

)محمد ماهر(بقالة مخالفة  جرافة تزيل غرفة مخالفة  إزالة أحد التعديات على أمالك الدولة

مغلق من قبل البلدية

م.أحمد املنفوحي


