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اعداد: بداح العنزي

دشن فريق إزالة التعديات القائمة على أمالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة حملته صباح امس في 5 محافظات، 
حيث أزال الفريق 396 تعديا اشتملت على أسوار حديدية 
واشجار حتجب الرؤية وتعديات أخرى مثل سد ممرات 
املشاة، وكان من بني هذه التعديات 223 تعديا في املناطق 
السكنية، و173 تعديا اس����تثماريا وجتاريا.واستأنف 
الفري����ق ازالته ل� 39 تعديا في محافظة العاصمة كانت 

مبنطقة اخلالدية بالقطعتني 1 و2 بينما بلغت االزاالت 
في محافظة اجلهراء 50 تعديا في منطقة القصر قطعة 
1، وأزال الفريق في محافظة حولي 51 تعديا كانت قائمة 
في منطقة بيان قطع 8 و11 و12. وواصل الفريق إزالة 18 
تعديا في الفروانية مبنطقة صباح الناصر بالقطعتني 
3 و4، بينما بلغ عدد االزاالت في محافظة مبارك الكبير 

65 تعديا مبنطقة مبارك الكبير.

إزالة 396 تعديًا في 5 محافظات

يس���تقبل عض���و 
املجل���س البلدي احمد 
البغيلي مس���اء اليوم 
وكل اثنني رواد ديوانه 
ف���ي منطق���ة صباح 

الناصر.

البغيلي يستقبل 
رواده كل إثنين

الخالد: حل مشاكل المناطق
 ال يتم إال من خالل المجلس البلدي

طالب بإعادة النظر في قرار ارتدادات األسوار الزراعية

العنزي: ندرس زيادة نسبة البناء في السكن الخاص

المفرج يدعو إلعادة النظر في الئحة الزراعة المعوشرجي إلضاءة طريق جواخير الهجن وكبد
ش����دد عضو املجلس البلدي محمد املفرج على 
ضرورة إعادة النظر في الئحة الزراعة مبا يسمح 
ألصحاب املنازل في مناطق السكن اخلاص بإقامة 
حدائق بشكل الئق. وقال املفرج ان اعضاء املجلس 
البلدي يرفضون التعسف في استخدام السلطة ضد 
املواطنني الذين قاموا بتشجير األراضي الواقعة أمام 
منازلهم بناء على دعوة سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد رحمه اهلل، مشيرا الى انه يفترض من 
املسؤولني التريث في إزالة املزروعات حلني ايجاد 
حلول مناس����بة لإلبقاء على هذه املزروعات مبا ال 

يضر مبصلحة البلد واملواطن.

ق���دم عض���و املجلس البل���دي أحمد 
الطريق  اقتراحا بإضاءة  املعوش���رجي 

املؤدي الى جواخير الهجن وكبد.
وقال املعوشرجي في اقتراحه لرئيس 
املجل���س البلدي: نظرا ملا نش���اهده من 
حوادث مروعة ومتكررة تقع على الطريق 
احلالي املؤدي الى جواخير الهجن وكبد، 
والتي تتس���بب فيها كث���رة االنحناءات 
واملنعطفات الشديدة االنحناء املوجودة 
في الطريق احلال���ي باالضافة الى عدم 
وجود اضاءة ليلية على الطريق املشار 

اليه، ونظرا لعيوب التصميم الهندسي 
املوج���ود في الطريق والتي متثل خطرا 
كبيرا على الس���يارات التي تسير عليه، 
ومنها سيارات النقل اخلاص والعام ليال، 
نرفق لك���م مخططا مقترحا لطريق آخر 
جديد متثله النقاط املتقطعة املوجودة في 
املخطط املرفق ليكون بديال عن الطريق 
احلالي في املخطط نفسه، حيث ان هذا 
الطريق اجلديد املقترح سيؤدي الى جعل 
حركة السير آمنة خاصة في وقت الليل، 

وذلك بسبب استقامته.

أعلن رئيس اللجنة الفنية م.عبداهلل العنزي 
ان اللجنة بحثت تعديل الئحة البناء في السكن 

اخلاص متهيدا لزيادة نسبة البناء.
وق����ال العنزي للصحافي����ني بعد اجتماع 
الفريق الفني أمس ان الهدف من اعادة النظر 
بالالئحة هو توحيد نسب البناء للقضاء على 
عملية االستثناءات، مشيدا في هذا اخلصوص 
بتجاوب وزير البلدية مع هذا التوجه وان االمر 
يعود للمجل����س إلجراء التعديل. وأوضح ان 
االجتماع مع الفريق الفني هو نهج جديد يتم يوم 
االحد اسبوعيا لدراسة املبادرات واالقتراحات 
واملشاريع املقدمة للمجلس البلدي. وذكر ان 
اللجن����ة ايضا خصصت ج����زءا من االجتماع 

مع اصحاب الشكاوى ملعرفة اسباب تعطيل 
مشاريعهم، اضافة الى التنسيق لعمل ورش 
العمل اخلاصة بدراسة املقترحات ومطالبات 
االعضاء. واشار الى ان االجتماع يتضمن ايضا 
حتضير املعامالت الجتماعات اللجنة الفنية 
املقبلة. وردا على سؤال، اوضح ان الفريق الفني 
ال����ذي مت تكليفه من قبل رئيس اللجنة يضم 
مهندسني وباحثني قانونيني، مشيرا الى ان ابرز 
املشاريع على جدول اللجنة الفنية عبارة عن 
مبادرة تتعلق مبجسمات جمالية ذات مردود 

قيم توضع في امليادين والدوارات.
وقال انه سيتم اعادة النظر في قرار املجلس 
البلدي بش����أن ارتدادات االسوار الزراعية في 

مناطق السكن اخلاص، مشيرا الى ان املخول 
بتطبيق قرار املجلس البلدي هو البلدية وليس 
جلنة االزاالت، معربا عن امله ان تتعاون اللجنة 
والبلدية مع املجل����س لتعديل الالئحة وعدم 
االسراع بإزالة املشروعات املقررة خالل شهر 
يناير املقبل. وحول مش����اكل اللجنة، اوضح 
العنزي ان هناك نقصا في االمكانيات املادية 
من االجهزة واملعدات، اضافة الى عدم وجود 
مردود مادي ألعضاء الفريق في ظل التوسع 
في عدد العاملني بالفريق، اضافة الى ان اغلب 
املعامالت التي تصل للجنة الفنية تكون ناقصة 
فيما يتعلق بالرأي التنظيمي، مما يسبب احلرج 

في عملية العرض على االعضاء.

المطيري يقترح زيادة ارتفاع
 أسوار الحدائق المنزلية

الحشان: السماح 
بإقامة المخيمات 
الربيعية 1 نوفمبر

صرح مدير ادارة العالقات 
العامة بالبلدية راشد الحشان 
ان فت���رة اقام���ة المخيمات 
1 نوفمبر  الربيعية س���تبدأ 
المقب���ل وتنته���ي بنهاي���ة 
مارس م���ن الع���ام المقبل، 
مش���يرا الى ضرورة التزام 
المح��ددة  بالم�واقع  الجميع 

القامتها.
وقال الحشان: يجب على 
مرتادي الب���ر عدم اقامة اي 
مخيمات ربيعية بالقرب من 
المنش���آت النفطي���ة تجنبا 
التي قد تنتج عن  للمخاطر 
ذلك وتتس���بب ف���ي وقوع 
مشكالت نحن في غنى عنها 
بمناس���بة بدء فترة السماح 
باقام���ة المخيمات الربيعية 

والتي ستبدأ االحد المقبل.

ق����دم عضو املجل����س البلدي 
فرز املطيري اقتراحا بشأن زيادة 
ارتفاع اسوار احلدائق امام املنازل، 
وقال املطيري في اقتراحه: نظرا 
الهمية املوضوع الش����اغل للرأي 
الع����ام الكويتي وهو »قرار جلنة 
ازالة التعديات على امالك الدولة 
واملظاهر غي����ر املرخصة« بانزال 
السور اجلانبي الى 120 سنتيمترا 
مما يتعارض مع القرار الس����ابق 
بتجميل املنازل ووضع مس����ابقة 
الجمل حديقة منزلية، كما ان معظم 
املواطنني اهتموا بوضع الواجهات 
االمامية ملنازلهم باملنظر اجلميل 

والالفت واحلس����ن كما ان ارتفاعها يؤدي الى س����تر حرمة املنازل الن 
االهالي يستخدمونها في اجللوس مع عائالتهم، لذا اقترح بان يتم رفع 
السور الى 120 سنتيمترا، وان يتم ابعاد السور عن الطريق العام بنحو 
مترين حتى ال يعوق الطريق ويعطي الش����كل املثالي للمنزل وان تتم 

ازالة السور اذا زاد ارتفاعه على 120 سنتيمترا.

البلدي  ابدى عضو املجلس 
رئيس جلنة محافظة العاصمة 
مهلهل اخلالد عتبه على النواب 
في معرض بحثهم عن حل عادل 
ومنصف ملشكلة خيطان بأن يتم 
ذلك في منأى عن املجلس البلدي 
وجلنة الفروانية املقررة مبوجب 

القانون 2005/5.
واك���د ض���رورة التالحم في 
مثل ه���ذه القضاي���ا خاصة اذا 
كان االختص���اص في مثل هذه 
االمور معقودا للمجلس البلدي، 
واكد املجل���س البلدي ان جلان 

احملافظات لديها الكثير من االقتراحات التي تعكف 
على دراستها كل وفق اختصاصه.

وافاد اخلالد بأن التواصل والتنسيق مع املجلس 

البلدي يصبح عمال مالئما يتم من 
خالله حتقيق متطلبات املواطنني 
وتلمس همومهم ووضع احللول 
العادلة واملنصف���ة لقضاياهم 
كما يساهم التنسيق والتعاون 
التي  الزمنية  املدة  في اختصار 
يتم خالله���ا ايجاد هذه احللول 
ويختصر الوقت الذي يحتاجه 
اصدار القرارات التي تقع في دائرة 

اختصاص املجلس البلدي.
كما لفت الى ضرورة ان تقوم 
اللجان بالتع���اون مع اآلخرين 
املهتم���ني بتل���ك القضايا بحكم 
متثيلهم لناخبيهم حتى يكون العمل فعاال ومكتمال 
يتوج بإصدار القرارات املستوفية ملتطلبات املواطنني 

وامانيهم.

فرز املطيري

محمد املفرج

.. ويقترح تأجيل تحصيل رسوم عن إقامة المخيمات
قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي اقتراحا بتأجيل حتصيل رس����وم 

على املخيمات الربيعية.
وقال العنزي في اقتراحه: نظرا لقرب دخول فترة املخيمات الربيعية املوسمية 
علينا وبناء على ما تداولته الصحف الكويتية خالل الفترة املاضية من ان البلدية 
غير مستعدة للعمل على تنفيذ القرار املذكور اعاله بسبب بعض املعوقات الروتينية، 

وتسهيال على املواطنني، لذلك نقترح: تأجيل العمل بقرار املجلس البلدي رقم )م ب/م 
ق 2008/17/481/9( املتخذ بتاريخ 22 ديس����مبر 2008 واخلاص بزيادة رسوم تأمني 
املخيمات الربيعية الى 500 دينار خالل هذا املوس����م احلالي، على ان يتم العمل به 
بعد االنتهاء من وضع آلية مناسبة لتطبيقه مبا يخفف عن كاهل املواطنني ويخدم 

املصلحة العامة.

لجنة حولي تبحث دمج قسائم بحولي

..و»العاصمة« تناقش إنشاء نفق بين الروضة والعديلية
تبحث جلنة العاصمة خالل اجتماعها االربعاء املقبل برئاسة مهلهل 

اخلالد ترخيص استراحات وبرادات مياه وكراسي ملمشى اليرموك.
ويتضمن جدول األعمال طلب تخصيص موقع لوزارة االعالم متنازل 
عنه م���ن قبل وزارة الطاقة مبنطقة الش���ويخ )ع( االدارية، االقتراح 
املقدم من العضو الس���ابق خليفة اخلرافي بشأن انشاء مقاه ومطاعم 
ترفيهي���ة في منطقة املرقاب حتتوي على التراث الكويتي واخلليجي 

والشعبي، الطلب املقدم من شركة ايفاد العقارية لتطوير عقاراتها باجلزء 
الشمالي من القطعة 2 مبنطقة بنيد القار، تخصيص موقع بديل ملسجد 
املطبة الكائن في منطقة ش���رق، اقتراح انشاء منطقة خضراء جنوب 
منطقة الري )موقع دركال رمال س���ابقا(، طلب املوافقة على استكمال 
اجراءات التراخيص للقسيمة رقم 8ب ومتثلها القسيمة 14 قطعة رقم 
11 الواقعة مبنطقة القبلة، طلب التثمني والتعويض عن مساحة 12.5م2 
مستقطعة من القسيمة رقم 78 قطعة 5 مبنطقة الدسمة، طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل املوافقة على جتديد قرار املجلس البلدي 
الذي يقضي باملوافقة بصفة مؤقتة على تخصيص موقع للجمعيات 
التعاوني���ة االنتاجية الزراعية مبنطقة الش���ويخ القدمي، طلب وزارة 
الداخلية انشاء جسر او نفق للسيارات واملشاة في شارع دمشق بني 
منطقتي الروض���ة والعديلية، كتاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب واملتضمن طلب اجلمعية الكويتية التطوعية النس���ائية 
استغالل جزء من مقرها ضمن مدرسة قتيبة املتوسطة سابقا مبنطقة 
الدسمة قطعة 5، الطلب املقدم من وزارة الداخلية لتخصيص مدرسة 
الصديق بالقطعة رقم 3 مبنطقة املرقاب لتكون مقر دائما ومس���اندا 
لشؤون وزارة الداخلية مبحافظة العاصمة عمال بقرار مجلس الوزراء 
رق���م 894 املنعقد في اجتم���اع رقم 41-2007/2 بتاري���خ 2007/9/17، 
االقتراح املقدم من العضو الس���ابق د.فاضل صفر بشأن نفق للمشاة 
في شارع فهد السالم داخل املدينة، ترخيص استراحات وبرادات مياه 
وكراسي والعاب اطفال مجانية مبمشاة منطقة اليرموك، اعتماد مواقع 
محطات التحويل الرئيسية وعددها 5 محطات ابعاد كل منها 50×60م 
ضمن مدينة جابر االحمد االس���كانية بالقطاعني، طلب جمعية كيفان 
التعاونية ازاحة موقع مخصص حملطة حتويل ثانوية بأبعاد 7×14م2 

مبركز ضاحية كيفان قطعة 2.

تبحث جلنة حولي خالل اجتماعها غدا 
برئاسة محمد الهدية دمج 5 قسائم في منطقة 
حولي، ويتضمن ج���دول االعمال انتخاب 
مقرر اللجنة، اضافة الى مناقشة الطلبات 
التالية: طلب شركة دار الكويت اخلليجية 
اعادة النظر في طل���ب املعاملة بترخيص 
»معهد تدريب أهلي«، طلب وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل جتدي���د قرار املجلس 
البلدي رقم )م ب/ف2003/8/218/11( واملؤرخ 
في 2003/4/21 واخلاص بتخصيص صالة 
افراح ضمن منطقة مشرف قطعة 2، كتاب 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل واملتضمن 
طلب جمعية بيان التعاونية توسعة فرع 
املطعم الكائن ضمن مركز الضاحية، طلب 

حتويل االستعمال للعقار الكائن في منطقة 
حولي القسيمة رقم 9 من القطعة رقم 170، 
طل���ب نقل احملول القائم مبنطقة س���لوى 
قطعة 10، طلب وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية تخصيص موقع مسجد مع مواقف 
سيارات مبنطقة ميدان حولي – قطعة 48، 

الساملية.

مهلهل اخلالد

جمموعة �سركات عبدالعزيز �سعود البابطني
واأوالده وجميع العاملني
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ال�سيد / حــازم �سلـبـي
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بوفاة فقيدهما املغفور له باإذن اهلل 

والـدهـــم

م.عبداهلل العنزي


