
 االربعاء البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  المجلس  المجلس  المجلس  المجلس  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  المجلس  المجلس  المجلس  المجلس  المجلس  المجلس  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي  البلدي 
  ١٩  يناير ٢٠١١ 

 20 
 اعداد: بداح العنزي 

 م.أحمد الصبيح يتبادل العقود مع م.أسامة بوخمسني

(سعود سالم)  جانب من أعمال حملة النظافة في اجلهراء  

 م.عبداهللا عمادي

 «البلدية» وّقعت مشروع اإلدارة المرورية لشبكات الطرق 
في السالمية بتكلفة مليون و١٩٥ ألف دينار

 العمادي: تسليم ٨٨٥ موقعًا مخصصة لمشاريع تنموية
للشباب والرياضة وهي عبارة 
عن نادي اليرموك ومراكز شباب 
ومركز التدريب اجلوالي باجلهراء 
وتسليم ٣ مواقع لالمانة العامة 
لالوقـــاف وهي عبارة عن موقع 
لالمانة ومجسد وتسليم موقعني 
للهيئة العامة لشؤون القصر الى 
جانب تســـليم ٦ مواقع لشركة 
البترول الوطنيـــة وهي عبارة 
عن محطات بنزين ومســـتودع 
محروقـــات ومشـــروع املصفاة 

اجلديد.
  واضاف ان عدد املواقع التي 
قد مت تسليمها ملؤسسة البترول 
الكويتيـــة بلـــغ ٧ مواقع وهي 
عبارة عن مسار خطوط انابيب 
ومحطة تعبئة وقود ومشروع 
املصفاة اجلديدة ومســـار كيبل 
ارضي وتسليم موقعني لالدارة 
العامة للجمارك وهي عبارة عن 
موقع بنك وموقع املبنى االداري 
بالشويخ الصناعي وتسليم موقع 
مبعهد الكويت لالبحاث العلمية 
عبارة عن خط انابيب وتسليم 
موقعني للمؤسسة العامة للموانئ 
عبارة عن مواقع اليداف بالفراغات 
الى  البيئية بعماير االخشـــاب 
جانب تسليم ٥٤ موقعا للهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
عبارة عن املتنزه القومي مبحافظة 
اجلهراء وحدائق ومنطقة حتريج 
وبيع اعـــالج واحملجر البيطري 
لعزل احليوانات املصابة القامة 
مشرحة ومحرقة (عدمية الدخان) 
ومســـارات تشـــجير ومنتـــزه 

الساملية. 

مـــن النفايات ومركـــز ملكافحة 
احلشرات والقوارض وسكن اطباء 
املستشفى االميري ومركز املعجل 

لغسيل الكلى.

  محطات للكهرباء

  واضاف انه قد تسلم ١٣١ موقعا 
لوزارة الكهرباء واملاء وهي عبارة 
عـــن محطات حتويل رئيســـية 
وثانوية ومسارات خطوط هوائية 
وكيبالت ارضية ومواقف سيارات 
ومجمع توزيع مياه املطالع وحدود 
محـــوالت ومواقع آبـــار ضحلة 
املياه اجلوفية  خلفض مستوى 
وخزانات مياه ومستشفى جابر 
االحمد الى جانب تسليم ٩ مواقع 
لالدارة العامة لالطفاء وهي عبارة 
عن مراكز اطفاء ومراكز انقاذ الى 
جانب تســـليم ١٢ موقعا للهيئة 
العامة للصناعة وهي عبارة عن 
مشروع تصميم ومواقع للهيئة 
في مناطـــق مختلفـــة واخللط 
اخلرساني االسفلت (كبد) وموقع 
لردم النفايات وتسليم ٩ مواقع 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وهي عبارة عن خطوط مياه عذبة 
وموقع مشروع النهضة االسكاني 
ومدينة املطالع السكنية وتسليم 
موقعني لـــوزارة الدفـــاع وهي 
عبارة عن موقع مهبط طائرات 

هليوكوبتر وقاعدة بحرية.
  واشار م.العبادي الى انه قد 
مت تسليم ٥ مواقع للهيئة العامة 
للبيئة وهي عبـــارة عن مواقع 
مقـــر للهيئة في مناطق مختلفة 
وتسليم ٦ مواقع للهيئة العامة 

للعلـــوم والتكنولوجيا وموقع 
الى جانب  للوزارة وروضـــات 
التجارة  تســـليم موقع لوزارة 
والصناعة وهو عبارة عن غرفة 
جتارة وصناعة الكويت وتسليم 
١٢ موقعا لوزارة املالية وهي عبارة 
عن بنوك وكلية القانون الكويتية 
وجمعية احملامني الكويتية العاملية 
الكويتية  وجمعيـــة احملامـــني 
ومصنع للغاز املسال الى جانب 
النفط ٥ مواقع  تســـليم وزارة 
عبارة عن محطات حتويل ومرفأ 
بحري خلدمـــة مرافق التصدير 
اجلديـــدة وطريق مزدوج لربط 
مدينة االحمدي وتسليم ٤٢ موقعا 
لوزارة املواصالت وهي عبارة عن 
محطات ارسال واستقبال مواقف 
سيارات وابراج اتصاالت ومحطات 
تقوية ومكاتب بريد وتسليم ٢٧ 
موقعا لوزارة الصحة العامة وهي 
عبارة عن مراكز صحية ومراكز 
اســـعاف ومركز طبي للتخلص 

سيارات ومقبرة ومسارات خط 
صرف صحي ومشروع مدارس 
التربية اخلاصة ومركز ضاحية 
ومكتب الشهيد واالمناء االجتماعي 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
واستحداث طرق وجسور مشاه 
وســـكن للعمال ومبنـــى ايداع 

محفوظات وامللفات القضائية.
  واوضح انه مت تســـليم ١٩٢ 
موقعا لوزارة االوقاف وهي عبارة 
عن مســـاجد ومواقف سيارات 
ومصليات ومركز حتفيظ القرآن 
وسكن لالئمة واملؤذنني، واضاف 
انه قد مت تسليم وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ٦٦ موقعا وهي 
عبارة عن افرع جمعيات وافرع 
دكاكني وصاالت افراح وديوانية 
لكبار الســـن ومسالخ واسواق 
مركزية ومجمع اخلدمات العمالية 
في محافظتي الفروانية واجلهراء 
النســـيم، واشار  ونادي اطفال 
في تصريحه الى تسليم وزارة 
الداخلية ٤١ موقعا وهي عبارة عن 
مخافر شرطة ومستشفى وزارة 
الداخلية ومبنى هجرة محافظة 
العامة لالدلة  االحمدي واالدارة 
اجلنائية ونادي ضباط الشرطة 
ومركز خفر الســـواحل مبدينة 

احلرير.

  مواقع لـ «التربية»

  كما مت تسليم ٢٥ موقعا لوزارة 
التربيـــة والتعليم العالي وهي 
عبارة عن االمانة العامة ملجلس 
اجلامعـــات اخلاصـــة ومواقف 
سيارات ومدارس ومعهد الكويت 

 أوضح مســـاعد املدير العام 
لشـــؤون قطـــاع املســـاحة في 
البلديـــة م.عبـــداهللا عمادي ان 
اجمالي الرسوم التي مت حتصيلها 
مقابل اخلدمات التي يتم تقدميها 
بلغت ٩٥٧٫٦٢٥٫٠٠٠ دينار، كاشفا 
النقاب عن متكن القطاع من اجناز 
٩٧٤٥ معاملة متعلقة باملعامالت 
احلكوميـــة واالهلية ومعامالت 
حتديد العقارات املوجهة للتسجيل 
العقاري باالضافة الى ٢٤٠ معاملة 
تنفيذ احـــكام بيوع خالل العام 

املاضي.
  وقال م.العمادي، في تصريح 
صحافي، لقد مت تثبيت وتسليم 
٨٨٥ موقعا لـ ٢٨ جهة حكومية بعد 
تخصيصها من املجلس البلدي، 
مشـــيرا ان بعض هـــذه املواقع 
مخصصة ملشاريع ضمن اخلطة 

التنموية للبالد.
انه مت    واضاف م.العمـــادي 
الوزراء  تسليم موقعني ملجلس 
وهي عبارة عن مواقع احلكومة 
مول وتسليم ٥ مواقع للديوان 
االميري وهي عبارة عن توسعة 
العامر وتسليم  الســـيف  قصر 
٧ مواقـــع لـــوزارة العدل وهي 
عبارة عن مبنـــى االدارة العامة 
للتنفيذ (ايداع محجوزات) ونادي 
القضاة ومجمع محاكم محافظة 
اجلهراء والساحة املقابلة ملبنى 
محكمة اجلهراء ومجمع احملاكم 
بحولـــي وتســـليم ٢٠٩ مواقع 
لوزارة االشغال العامة واملواقع 
عبارة عن مسارات مياه معاجلة 
وطوارئ ومحاور طرق ومواقف 

االراضي املتوافرة متضمنة جميع 
االســـتعماالت املقـــررة ووضع 

مقترحات التطوير.
التفصيلي لالدارة    واملخطط 
املرورية: تشـــتمل هذه املرحلة 
على دراسة شبكة الطرق ووضع 
النقل  الالزمة ملشكالت  احللول 
واملـــرور في منطقة الســـاملية، 
وستتضمن جمع البيانات وحتليل 
االوضاع احلالية وحركة املرور 
وتطوير منوذج التنبؤ بالطلب في 
املستقبل وتفهم املشاكل ووضع 

استراتيجيات بديلة.
  وإعادة تطوير شـــارع سالم 
املبارك: تشتمل هذه املرحلة على 
اعداد خطة مفصلة العداد تطوير 
منطقة شارع سالم املبارك ووضع 
املقترحات اخلاصة التخطيطية 
والتصميـــم العمراني للمنطقة 
التي تشـــتمل على استعماالت 
الطرق  االراضي، دراسة شبكة 
وحركة املرور ومواقف السيارات، 
الدراسة البيئية، البنية التحتية 

ومعايير التطوير.
  واملخططات النهائية والتقرير 
النهائي للمشـــروع: وتشـــتمل 
هذه املرحلة على اعداد التقارير 
النهائيـــة واملخططات النهائية 

للمشروع. 

وعدد املساكن ونسب التوظيف 
وذلك من اجل التوصل الى فهم 
متكامل لالوضاع احلالية ملنطقة 
الدراسة مما يسمح بانشاء اسس 
تخطيطية استراتيجية لتطوير 

املخطط الهيكلي للمنطقة.
  مراجعـــة املخطـــط احمللي 
ملنطقة الســـاملية: تشـــمل هذه 
املرحلة مراجعة وحتديث الوضع 
احلالي ومخططات استعماالت 

املعلومـــات وحتليلها: تشـــمل 
هـــذه املرحلة جمـــع املعلومات 
وحتليلها العطاء صورة كاملة 
للوضع القائم، وحتديد العوائق 
وفـــرص التطوير املســـتقبلية 
ملنطقة الســـاملية، كما تشـــمل 
هذه املرحلة دراسات تخطيطية 
تفصيلية للحصول على معلومات 
واســـعة للعناصر التخطيطية 
املتعـــددة مثـــل عدد الســـكان 

اضافة الى اجراء دراسة تفصيلية 
لشارع سالم املبارك.

  واوضـــح الصبيح ان العمل 
باملشـــروع ينقســـم الى خمس 
مراحـــل وحضر توقيـــع العقد 
مديـــر ادارة املخطـــط الهيكلي 
م.سعد احمليبلي ونائبه م.نزار 

الصانع.
  من جانبه فقد اوضح احمليلبي 
ان مراحل املشـــروع هي: جمع 

البلدية   وقـــع مديـــر عـــام 
م.أحمد الصبيح عقدا مع املكتب 
العاملي «بلدينج  االستشـــاري 
ديزاين بارتنرشيب» بالتعاون 
مع املكتب احمللي «دار أســـامة 
بوخمسني لالستشارات الهندسية» 
للقيام بأعمال مشـــروع االدارة 

املرورية في منطقة الساملية.
  وقال الصبيـــح في تصريح 
صحافـــي ان التكلفة االجمالية 
للمشروع تبلغ ١١٩٥٠٢٤ دينارا 
ومدته ١٥ شهرا مبينا أن املشروع 
يهدف إلى حتديث وتطوير املخطط 
احمللي في منطقة الساملية لتوجيه 
التنمية املستقبلية ووضع برامج 
شاملة ومستدمية الدارة حركة 
املرور االســـتراتيجية فيها كما 
يهدف الى وضع مقترحات للتطور 

املستقبلي للمنطقة.
  وأضاف أن املشروع يشتمل 
على حتديث ودراسة استعماالت 
االراضي والتغيرات التي طرأت 
مبنطقة الساملية وبيان تأثيرها 
على شبكة الطرق فيها ووضع 
احللول الالزمة لرفع كفاءة شبكة 
الطـــرق الرئيســـية والثانوية 
واحملليـــة وتقاطعاتها ووضع 
الطرق  منظومة متكاملة الدارة 
على أحدث النظم التكنولوجية 

 بالتعاون مع مكتب «دار أسامة بوخمسين لالستشارات الهندسية» ومدة العقد ١٥ شهرًا

 أقرها المجلس البلدي وتشمل ٢٨ جهة حكومية

 المحيلبي: المخطط الهيكلي للمشاريع التنموية يبرز احتياجات الجهات المختلفة من األراضي
 

  أعلنت إدارة املخطط الهيكلي في بلدية الكويت انها تقوم حاليا 
بإعداد مخطط املشـــاريع التنموية والعمرانية الكبرى على خارطة 
الكويت لتتمكـــن من التعرف على احتياجـــات الوزارات واجلهات 
العامة من األراضي لتنفيذ مشاريعها التنموية وفق رؤية «الكويت 

.«٢٠٣٠
  وقال مدير اإلدارة سعد احمليلبي لـ «كونا» انه باستطاعة اإلدارة 
من خالل هـــذه الطلبات إجراء التـــوازن املطلوب، حيث تخصص 
األراضي املهمة لإلسكان واخلدمات واملرافق وباقي االستعماالت في 

مختلف مناطق الكويت اجلغرافية.
  وأوضح ان املخطط يعتبر من أهم املخططات احلديثة التي ميكن 
وبكل سهولة حتديثه وربطه بنظام املعلومات اجلغرافية (جي.اي.اس) 
وعبر اإلحداثيات واملخططات والصور اجلوية احلديثة، حيث سيتم 
إدراجه على املوقع االلكتروني للبلدية على شبكة االنترنت تسهيال 

للوصول إليه والتعرف على أهم مكوناته.
  واستعرض من بني املشاريع اإلقليمية املنطقة الصناعية الغربية 
(النعامي) كاشفا ان اجلهاز الفني في البلدية وبالتنسيق مع املخطط 
الهيكلي للدولة قام بإعداد مخطط محلي للمنطقة الصناعية واخلدمية 
غربي البالد مبســـاحة ٦١٫٣٦ كيلومتـــرا مربعا على طريق اجلهراء 
الساملي قرب احلدود الغربية وعلى تقاطع طرق رئيسية قائمة حاليا 

ما يساهم في سرعة البدء بتنفيذ املنطقة.
  وعن مدينـــة املطالع قال احمليلبي انها تقع على مســـار الطرق 

اإلقليمية ووصلة السكة احلديد املستقبلية املقترحة 
الى الصبية والعبدلي التي كانت عبارة عن املواقع 
السكنية املتبقية من املدن التوابع الغربية سابقا 

باملخطط الهيكلي الثالث (١ و٢).
  وأشار الى التجمع العمراني املقترح في املطالع 
باعتباره امتـــدادا طبيعيا للمنطقة احلضرية من 
اجلهة الغربية ومن شـــأنه زيـــادة الدعم املتبادل 
بينهما وتوفير بيئة هادئة للسكان وتبلغ مساحة 
املوقع لهذه املدينة ٤٥٫١٠٤ كيلومترا مربعا يتوقع 

ان يستوعب ٤٥٠ الفا الى نصف مليون نسمة.
  وبني ان مدينة احلرير تقع شمالي البالد، حيث 
تتطلع البلدية الى إنشاء مدينة متكاملة متعددة 
األغراض اقتصاديا وجتاريا وسكنيا مبساحة قدرها 
٢٥٠ كيلومترا مربعا ويتوقع ان تســـتوعب نحو 

٧٠٠ ألف نســـمة وستســـاهم في خلق ٤٣٠ ألف فرصة عمل جديدة 
للعمالة احمللية.

  وتوقع ان يبلغ حجم االستثمار في مدينة احلرير ٢٥ مليار دينار 
ما يعني اضافة نحو ٤٥ مليار دينار على الدخل القومي طيلة عمر 
املشروع بينما يتوقع ان تبلغ حصة مساهمة هذه املدينة في الناجت 

احمللي للكويت نحو ٤ مليارات دينار عام ٢٠٣٠.
  وأشار احمليلبي الى ان مســـاهمة األنشطة االقتصادية ملشروع 
مدينة احلرير ســـتؤثر على املناخ االقتصادي العام للدولة لناحية 

تخفيض اعتمادها على االقتصاد النفطي وتنويع 
مصادر الدخل القومي والتركيز على القطاعات غير 
النفطية كاخلدمات الصناعية واملالية والعقارات 

والتبادل التجاري واإلمداد والتوزيع والضيافة.
  وأشار الى انه من ضمن املخطط الهيكلي أيضا 
تطوير املنطقة السياحية احلالية (آللئ اخليران) 
وتنمية الشواطئ املمتدة شـــماال وجنوبا واملدن 
العمالية املتكاملـــة للعمال محدودي الدخل تضم 

مناطق اقامة ذات معايير بيئية وخدمية جيدة.
  وعن مشروع املعايير التخطيطية قال احمليلبي 
ان مساحة املوقع تقدر مبليون متر مربع بكثافة 
ســـكانية تقدر بـ ٥٠٠ نســـمة في الهكتار الواحد 
وســـيتم تقســـيم املوقع الى قطع ال تزيد سعتها 
على ٥ آالف شخص وتصميم شبكة طرق تراعي 
حركة املشاة والسيارات مع تزويدها مبراكز خدمة ومناطق مفتوحة 

وترويحية.
  واستعرض أهداف شبكة السكك احلديدية داخل البالد (بعرض 
١٥٠ مترا وبطول يصل الى حوالي ٢٦٥ كيلومترا) وأهمها ربط الكويت 
مبنطقة وسط آسيا ودول مجلس التعاون اخلليجي وجعل الكويت 

مركزا عامليا للتسوق.
  وعـــن مدينة صباح األحمد البحرية قـــال احمليلبي انه مت اجناز 
كامـــل خدمات بنيتهـــا التحتية في املرحلتـــني (أ ١) و(أ ٢) والعمل 

جار الجناز أعمالها للمرحلة الثالثة (أ ٣) كما مت إطالق مياه البحر 
في القنوات واملمرات املائية ليصل طول الشـــواطئ املستحدثة ٨٤ 

كيلومترا طوليا.
  وعـــن املدينة ذاتها ذكر ان مســـاحتها تقدر بــــ ٣٥٠٠ هكتار مت 
تخصيص ٢٠٠ هكتار منها لالسكان االستثماري مع مساحة لوحدة 
السكن اخلاص تقدر بـ ٦٠٠ متر مربع بكثافة سكنية ملناطق الرعاية 

السكنية ٥٫٥ قسيمة/ هكتار.
  واستعرض من عناصر املخطط الهيكلي ايضا ما يتعلق مبخطط 
جزيرة فيلكا ومناطق الشاليهات والفنادق ومجمع علوم املستقبل 
ومراكز الصيد وخدمة الشـــاطئ ومناطق أثرية وسياحية وأخرى 
مخصصة للمخيمات واملوانئ ومناطق اإلسكان واالمتدادات املستقبلية 

والقرى السياحية العالجية والبيئية مع تخصيصات حكومية.
  وبالنسبة للشريط التجاري لربط املوانئ مع مهبط الطائرات قال 
احمليلبي انه عبارة عن محور شريطي يتوسط اجلزيرة وتتفرع منه 
محاور ثانوية للتخدمي على عناصر اجلزيرة ثم تقليل مســـطحات 
الطـــرق للحفاظ على البعد البيئي ولتقليل احلركة اآللية للحد من 
التلوث واحلفاظ على طبيعة اجلزيرة املتميز، كما ســـتكون هناك 
شبكة للمشاة تؤدي الى طريق الكورنيش الذي مير بكامل الشاطئ 

ويفصله عن املناطق املطلة عليه.
  وأشار الى ان املخطط الهيكلي جلزيرة بوبيان يتكون من ٤ مناطق 
رئيسية الستعماالت األراضي هي احملمية الطبيعية وامليناء البحري 

ومنطقة بحيرة بوبيان ومنطقة املنتجعات السياحية. 

 م.سعد احمليلبي 

 المضف لوقف ردم «جور» تبديل الزيت
  في أفرع الجمعيات للحفاظ على البيئة

 الهدية يسأل عن أسباب تأخر
  الجهاز التنفيذي في إعداد التقارير

 بدء حملة النظافة العامة في محافظة الجهراء

 قدمت عضوة املجلس البلدي 
م.اشواق املضف اقتراحا بايقاف 
ازالة جور تبديل الزيوت من أفرع 

اجلمعيات التعاونية.
  وقالت املضف في اقتراحها: 
لقد قامت جلنة االزالة في اآلونة 
األخيرة بتوزيع انذارات على افرع 
البنشر وتبديل الزيوت التابعة 
للجمعيات التعاونية تدعو الى 
هدم وردم جور تبديل الزيوت 
في هذه االفرع كونها تقع خارج 

حدود القسيمة.
  ونظرا لكون هذه االفرع تخدم 
االهالي كما ان هذه اجلور حتافظ 

على البيئة وحتافظ على النظافة كما انها اكثر امنا 
وسالمة من اجليكات، كما ان العودة الى النظام القدمي 
التقليدي بواسطة اجليكات والطاسات العادية يدمر 
البيئة ويسيء للنظافة وميأل املكان بالزيوت كما هو 
حاصل قدميا وذلك لصعوبة السيطرة على الزيوت 
ونقلها، ما يشكل عبئا على االهالي لالنتظار لفترات 
طويلة خاصة ان بعض الزبائن من النساء وللعلم ان 

املساحات املخصصة لهذه االفرع 
ال تتعدى ١٢٠ مترا مربعا يتخللها 
مكتب واستراحة للرجال واخرى 
للنساء اضافة الى حمامات ومقهى 
ومخزن مما يقلص املساحة الى 
اقل من النصف، األمر الذي يؤدي 
الى صعوبة كبيرة في عمل جور 
لتبديل الزيوت داخل هذه االفرع، 

وبناء على ذلك نقترح اآلتي:
  ١- ايقاف قرار االزالة فورا.

  ٢- العمل على اصدار قانون 
جديد ينظم انشاء جور تبديل 
الزيوت شريطة ان يحافظ على 
البيئة والنظافـــة ويراعي مبدأ 

األمن والسالمة.
  ٣- دفع رسوم اســـتغالل مساحة للبلدية عن 
اجلور الواقعة خارج مساحة القسيمة نظرا لعدم 
وجود قرار تنظيمي يختص بجور تبديل الزيوت 

وحلني اصدار قانون جديد ينظم ذلك.
  ٤- زيادة املساحة لهذه االنشطة الى ١٨٠ مترا 

مربعا كما كانت في السابق. 

البلدي   قدم عضو املجلــــس 
م.محمد الهدية سؤاال بشأن تأخر 
اجلهاز التنفيذي في إعداد تقارير 

احملالة من املجلس البلدي.
  وقال الهدية في سؤاله: عمال 
بالفقرة األخيرة من املادة ١٢ من 
القانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن بلدية 
الكويت والتي أوجبت على املجلس 
أال يصدر قراراته في املوضوعات 
املعروضة عليه اال بعد دراستها 
من قبل اجلهــــاز التنفيذي، وقد 
اتخذ املجلس قرارا بجلسة رقم 
فــــي ٢٠٠٩/١١/٢  املنعقد   ٢٠٠٩/٣
إحالة (الكتاب املقدم من رئيس 

مجلس ادارة املجموعة االجنليزية بشأن نقل ترخيص 
روضة األطفال القائمة ضمن منطقة سلوى قسيمة 
(٢٩٢ ـ ٢٨٢) قطعة ٧ الى القسيمة رقم (٢٤١ ـ ٢٤٢) 
بنفس املنطقة والقطعة) الى اجلهاز التنفيذي للبلدية 
إلعداد تقرير مفصل باملوضوع الى املجلس البلدي، 
وبالرغم من مرور اكثر من ١٥ شهرا على تلك االحالة 

اال ان اجلهاز لم يقم بإعداد التقرير 
ومن ثم لم يبت املجلس في الطلب 
املذكور. وفــــي ضوء ذلك يرجى 

افادتنا عن اآلتي:
  ١ ـ اســــباب ومالبسات تأخر 
اجلهاز التنفيذي عن القيام بإعداد 
تقرير بشأن الكتاب املذكور طيلة 

١٥ شهرا متصلة؟
  ٢ـ  األسباب العامة التي تؤدي 
التأخــــر في اجناز  الى  باجلهاز 
املعامالت املعروضة عليه سواء 
من املجلس او من املواطنني وآلية 
اجلهاز في سرعة اجنازها في ضوء 
األهمية القصوى للموضوعات 
التي يبت فيها اجلهاز واخلســــائر التي قد تترتب 

على التأخير في الرد عليها؟
  ٣ ـ في ضوء قيام صاحب العالقة بفتح الروضة 
وجتهيزها واستغاللها من دون استصدار قرار من 
املجلــــس يبيح له ذلك، ما اجراءات البلدية ازاء هذا 

االجراء من جانب صاحب العالقة؟ 

 أعلن مدير ادارة النظافة واشغاالت الطرق في 
بلدية اجلهراء نواف الهمـــل عن بدء أعمال حملة 
النظافة العامة باحملافظة والتي ستســـتمر لعدة 
أســـابيع. وقال الهمل ان اعمال احلملة تهدف الى 
تفعيل دور املواطن وتوعيتـــه بأهمية احملافظة 
على البيئة العامة ونظافة محافظته، مضيفا انه 

مت تشكيل فريق من ادارة النظافة.
  من جهته، قال مراقب النظافة فيحان املطيري 

ان اعمال احلملة تأتي في وقت يوافق موسم اقامة 
املخيمات الربيعية في مناطق البر باحملافظة االمر 
الذي يضاعف من جهد االدارة، الفتا الى ان احصائيات 
مراقبة النظافة وإشغاالت الطرق باحملافظة عام ٢٠١٠ 
بلغت ٣٢٥٦ انـــذارا و١٥٢٨ تعهدات و٦١٩٩ ملصقا 
فيما بلغ عدد السيارات التي مت رفعها ١٠٩٣ وعدد 
مخلفات قانون النظافة ٣٦٨، وقال املطيري انه مت 

رفع ٤٢١٥ انقاض بناء و١٦٠٢٨ سكراب. 

 م.محمد الهدية

 م.أشواق املضف

 قـــدم عضـــو املجلس البلـــدي احمد 
البغيلي اقتراحا بعمل مدخل ومخرج على 
الدائري اخلامس بجوار جمعية األندلس 

اجلديدة.
  وقال البغيلي ان االقتراح جاء تأكيدا 
على حل املشـــكلة املرورية داخل وطننا 

الغالي، وحرصا منا على ســـالمة وراحة 
املواطنني والعاملني لدى قطاعات الدولة 
على اختالف مسمياتها، وتفاديا لالزدحامات 
اخلانقة للسيارات في بعض املناطق، وعمال 
على سهولة وانسيابية احلركة املرورية 

في مختلف مناطق الكويت. 

 البغيلي يقترح عمل مدخل ومخرج
  على الدائري الخامس بجوار جمعية األندلس


