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أكد خالل لقاء مفتوح مع مختاري ومواطني محافظة الفروانية عدم رضاه عن مستوى خدمات النظافة في الكويت

الكندري: تعديل قانون 2005/5 لفك التشابك بني البلدية واجلهات احلكومية
الفروانية الشيخ فيصل احلمود 
ان هذا اللقاء مع وزير البلدية 
يأتي استكماال لسلسلة اللقاءات 
التي تقيمها احملافظة بني الوزراء 
وأهالي احملافظة للعمل على حل 
املشاكل املوجودة في مناطقها 
ومن أهمها ظاهرة انتشار العزاب 
وظاهرة تأجير البقاالت الغير 
مرخصة في مناطق الس����كن 
اخل����اص وأب����راج االتصاالت 

والباعة املتجولني.
وأشار احلمود الى ان الهدف 
م����ن هذا االجتم����اع هو وضع 
اجلميع أمام مسؤولياته، مبينا 
انه مت االجتماع في األس����بوع 
املاضي ومت من خالله تشكيل 
فريق يضم ع����ددا من اجلهات 
احلكومية املختلفة التي تعنى 
بتقدمي اخلدمات ملتابعة شؤون 
وأح����وال وأوض����اع محافظة 
الفروانية وتقدمي تقرير نوعي 
مفصل يحتوي في جوهره على 
مالحظات ومش����اكل املواطنني 
خالل مدة زمنية أقصاها شهران، 
مبينا انه س����يعقب االجتماع 
جولة ميدانية مع الوزير الطالعه 
على بعض املواقع للوقوف عليها 
ومشاهدتها على أرض الواقع.

تنفي����ذا لتوجيه����ات مجلس 
الوزراء ملعاجلة ظاهرة العزاب 
ف����ي مناطق الس����كن اخلاص، 
وتفعيال ل����دور احملافظني في 

املرحلة القادمة.
وتابع: ناقش����نا خطة عمل 
العزاب،  ملعاجلة ظاهرة سكن 
ومت تشكيل فريق عمل برئاسة 
نائب مدير عام البلدية لشؤون 
التنظيم م.أحمد املنفوحي لعمل 
دراسة ورفع التوصيات اخلاصة 

ملعاجلة ه����ذه الظاهرة صحيا 
واجتماعيا وأمنيا، محذرا من 
خطورة انتشار ظاهرة سكن 
العزاب وتكدس����ها في املناطق 
من جميع النواحي، االمر الذي 
دعا الى القيام بجولة ميدانية 
باحملافظة للوقوف على أوجه 
ه����ذه الظاهر ميداني����ا وعمل 
التقييم الالزم حتى يتس����نى 

معاجلتها.
من جهت����ه، ق����ال محافظ 

السكن اخلاص وتثمني منطقة 
جليب الشيوخ وحتويل القطعة 
66 ف����ي الفروانية من اخلاص 
الى السكن االس����تثماري، اكد 
انه س����يحيلها ال����ى مدير عام 
البلدي����ة للعمل عل����ى إيجاد 
حلول واقعية، الفتا الى ان هذا 
اللقاء يأتي استكماال لالجتماع 
الذي عقد في األسبوع املاضي 
مع احملافظني واملسؤولني في 
اجلهات احلكومي����ة املختلفة، 

النفاي����ات التي يج����ب ان يتم 
العامة  الهيئ����ة  ال����ى  إحلاقها 
للبيئة، وإحلاق موضوع مراقبة 
األس����واق وإعالنات الشوارع 
الى وزارة التجارة والصناعة، 
مبينا ان فك التشابك بني اجلهات 
احلكومية سيقضي على الفساد 

واحملسوبية والبيروقراطية.
وحول مالحظات مختاري 
أهالي محافظة الفروانية حول 
ظاهرة انتشار سكن العزاب في 

مؤك����دا ان البلدي����ة في جميع 
العالم ليس����ت مسؤولة  دول 
النظاف����ة ومراقبة  عن عملية 
األس����واق وترخيص إعالنات 
الشوارع، مؤكدا انه غير راض 
عن مستوى خدمات النظافة في 
الكويت، معلنا عن تبنيه توجه 
لفك التشابك في االختصاصات 
البلدي����ة وبعض اجلهات  بني 
احلكومية األخرى وعلى رأسها 
موض����وع النظاف����ة ومعاجلة 

فرج ناصر

كش����ف وزي����ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
عيس����ى الكندري ع����ن تقدمي 
مشروع قانون الى مجلس األمة 
إلدخال تعدي����الت على قانون 
البلدية 2005/5، مبا يضمن فك 
التشابك بني البلدية واجلهات 
احلكومية ونقل اختصاصات 
قطاع النظافة ومراقبة األسواق 
وإعالنات الشوارع الى كل من 
الهيئ����ة العامة للبيئة ووزارة 
التجارة، معلن����ا تبنيه إعادة 
إحياء مش����روع املدن العمالية 
في القريب العاجل، بعد مناقشة 

القانون في مجلس األمة.
وأضاف الكندري خالل اللقاء 
املفتوح ال����ذي إقامته محافظة 
الفروانية مع األهالي ومختاري 
املناطق، ان إدخال التعديالت على 
قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 
من شأنها تطوير القانون وفك 
التشابك بني اجلهات احلكومية، 
مشيرا الى ان دور البلدية يبدأ 
من املهد الى اللحد، ومن املفترض 
ان يقتصر دورها في اجلانب 
البناء،  الهندس����ي وتراخيص 

)قاسم باشا( عيسى الكندري والشيخ فيصل احلمود وم.أحمد الصبيح خالل اللقاء مع مختاري وأهالي محافظة الفروانية م.أحمد املنفوحي وم.فيصل اجلمعة وم.أحمد الهزمي وعدد من القيادات األمنية في احملافظة  

أحمد البغيلي

طال����ب عض����و املجلس 
البلدي أحمد البغيلي وزارة 
األشغال باالستعداد ملوسم 
األمطار، مؤك����دا ان الكويت 
تعاني سنويا من أزمة هطول 
األمطار وقد شاهدنا في العام 
املاضي ظاهرة تطاير احلصى 
بع����د ان امتألت الش����وارع 
باملياه، وذلك لعجز شبكات 
الصرف الصحي عن تصريف 

املياه.
وقال البغيلي ان هذا العام 
يختلف عن األعوام السابقة، 
العامة  الهيئة  أك����دت  حيث 
للبيئة ان التوقعات تش����ير 

الى معدالت أمطار عالية هذا 
املوسم بحسب البالغ الوطني 
األول تفوق طاقة استيعاب 
ش����بكات الصرف في البالد 
تستوجب تنسيقا بني اجلهات 
املعني����ة للقي����ام بإجراءات 

احترازية مسبقا.
وأشار الى ان حتذير هيئة 
البيئة وه����ي جهة حكومية 
يجب ان يؤخذ مبحمل اجلد 
من جانب وزارة األشغال التي 
سنحملها املسؤولية كاملة 
جتاه أي تقصير يؤدى إلى 
تهديد حي����اة الناس مطالبا 
بتعزيز ش����بكات تصريف 

مياه األمط����ار وزيادة قدرة 
استيعابها لألمطار والظروف 
اجلوية املتوقع����ة، مطالبا 
»األشغال« بصيانة ومعاجلة 
كل الطرق لعدم تكرار مشكلة 
التي وقعت  تطاير احلصى 
العام املاضي آمال أال حتدث 
املشكلة مرة ثانية باإلضافة 
الى تنظيف ش����بكة األمطار 
والبايب����ات وتفعيل عقود 
الصيانة بالوزارة ومخالفة 
الش����ركات املقصرة، متمنيا 
ان يكون موسم األمطار هذا 
العام موسم خير وبركة على 

الكويت وأهلها.

البغيلي لصيانة شبكات األمطار استعدادا ملوسم الشتاء

مهلهل اخلالد

يناقش طلب تعديل موقع املستودعات اجلمركية واملنطقة احلرة بالعبدلي

»البلدي« يبحث كتاب »الفتوى« بعدم أحقية 
وزير البلدية في تعديل قرارات املجلس

البلدي  المجل���س  يبحث 
اليوم  العادية  خالل جلسته 
الخالد كتاب  برئاسة مهلهل 
الفتوى والتش���ريع  رئيس 
المستشار صالح السعد بشأن 
عدم إج���راء أي تعديالت من 
قبل وزير البلدية على قرارات 

المجلس البلدي.
ويتضمن جدول األعمال 
التالي: طلب المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية تخصيص 
موقع بمساحة 1700م2 لمركز 
طوارئ الكهرباء بمدينة جابر 

.B األحمد قطاع
طل���ب وزارة األش���غال 
العامة التصريح بترخيص 
خالطة مركزية مؤقتة بمنطقة 
الش���ويخ لتحالف ش���ركة 
هيونداي وشركة المجموعة 
المشتركة للمقاوالت لتنفيذ 
العقد رقم ه� ط/140 تصميم 
وإنشاء وإنجاز جسر الشيخ 

جابر األحمد )الجسر الرئيسي/ 
وصلة الصبية(.

الش���ؤون  طل���ب وزارة 
االجتماعية والعمل توسعة 
فرع بنشر وكهرباء السيارات 
بمنطقة القادس���ية قطعة 5 

بمساحة 60م2.
بش���أن نق���ل وتعدي���ل 
المقرر لألمانة  الموقع  أبعاد 
العام���ة لمجل���س ال���وزراء 
التطوير وتنفيذ المشروعات 
والمنافذ الحدودية بمنطقة 

)العبدلي(.
بشأن نقل الموقع المقرر 
العامة لالس���تثمار  للهيئة 
والتطوير وتنفيذ المشروعات 
والمنافذ الحدودية )السالمي(. 
االتفاقية االستش���ارية رقم 
أ.ه����/ط/180 ألجل دراس���ة 
وتصميم واإلش���راف على 
الطريق  تنفي���ذ وصيان���ة 
اإلقليمي � الجزء الشمالي � 

المرحلة األولى.
طل���ب وزارة األش���غال 
العامة تخصيص موقع محطة 
التحويل الرئيس���ية لتغذية 
مشروع مجمع مدارس التربية 
الخاصة بالكهرباء في منطقة 

الجهراء.
الصح���ة  وزارة  طل���ب 
تخصيص موقع بمس���احة 
30000م2 بمنطقة تيماء لغرض 

إنشاء مستودعات طبية.
طلب الهيئة العامة لشؤون 
الس���مكية  الزراعة والثروة 
تخصيص حيازة الستغاللها 
ألغراض الث���روة الحيوانية 
بمنطقة الصليبية الزراعية.

طل���ب وزارة المواصالت 
تخصيص مسار لتمديد كيبل 
ألياف ضوئي���ة على طريق 
الس���المي بمحافظة الجهراء 
)من المانهول AD521 الى برج 

.)GR005 االتصاالت

حترير محضر بكميات األجبان الفاسدة 

مصادرة طن من األجبان الفاسدة في الصليبية
في إطار احلمالت التفتيش����ية على أسواق األغذية لهدف 
التأكد من سالمتها وضمان املوجود منها في األسواق قام فريق 
الطوارئ التابع لفرع البلدية في محافظة اجلهراء برئاسة علي 
القويضي مبصادرة 1008 كيلو جنب من مخازن الصليبية بعد 
ثبوت عدم صالحيتها لالستهالك. وقالت إدارة العالقات العامة 
التي تواكب هذه احلمالت بأنها س����وف تس����تمر وعلى مدار 
الساعة تنفيذا لتوجيهات وزير البلدية ومديرها وتشديدهما 

على ضرورة تنفيذ القوانني واللوائح بال هوادة.
وش����ارك في احلملة باإلضافة إلى رئي����س فريق طوارئ 
اجلهراء عدد من املفتش����ني ومن إدارة العالقات العامة محمد 

القالف وأنور حميد.

البلدية دشنت برنامجها التدريبي إلصدار 
التراخيص الصحية  واإلعالنات إلكترونياً

دشنت البلدية برنامجها التدريبي إلصدار التراخيص 
الصحية واإلعالنات إلكترونيا، حيث كانت االنطالقة 

ملوظفي فرع بلدية محافظة حولي بحضور 19 موظفا، 
وقد قام فريق من إدارة مركز نظم املعلومات وإدارة 

التطوير اإلداري والتدريب بتدريبهم على النظام 
اإللكتروني والذي يشتمل على فترتني، حيث كانت 

الفترة األولى لتدريب املوظفني على نظام إصدار 
تراخيص اإلعالنات فيما كانت الثانية مخصصة 

لتدريب املوظفني على نظام إصدار التراخيص 
الصحية إلكترونيا.

من جانبه أكد نائب مدير إدارة العالقات العامة بالبلدية 
عبداحملسن أبا اخليل على أهمية البرامج اإللكترونية 

التي تطلقها البلدية، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب 
موظفي اإلدارات املختصة مبختلف أفرع البلدية 
باحملافظات على نظام جتديد التراخيص الصحية 

واإلعالنات بهدف ميكنة اخلدمات التي تقدمها البلدية 
للجمهور وتسهيل عملية إصدار التراخيص وفقا 

للوائح واألنظمة املعمول بها.

ضرورة إحلاق 
النظافة ومعاجلة 

النفايات بـ »البيئة« 
ومراقبة األسواق

بـ »التجارة«

طالب بتفعيل عقود الصيانة في »األشغال« ومحاسبة الشركات املقصرة

aljahra- اجلهراء التعاونية - جمعيات

جمعية الجهراء التعاونية

مجل�س الإدارة

إعالن لشرگات السياحة والسفر لتسيير رحلة عمرة للمساهمين
يسر جمعية الجهراء التعاونية أن تعلن عزمها

تسيير رحلة عمرة للمساهمين
في الجمعية

2014/12/24 لم���دة  ي���وم األربع���اء المواف���ق  وذل���ك 
)4( أي���ام وث���اث لي���ال والع���ودة ي���وم الس���بت المواف���ق 

.2014/12/27
وتدعو الس���ادة ش���رگات السياحة والس���فر إلى التوجه 
إلدارة الجمعي���ة ف���ي أوق���ات ال���دوام الرس���مي الس���تام 

گراسة الشروط لتقديم عروضها خال الفترة من:
ي���وم االثنين المواف���ق 2014/11/24 وحتى نهاية دوام 
ي���وم األح���د المواف���ق 2014/11/30 ف���ي تمام الس���اعة 

الثالثة عصرًا.
لاستفسار : تليفون/24572130 - 24572131 

فاكس: 24572129
ملحوظة:

گتابة اسم الشرگة فقط على الظرف من الخارج.
والله ولي التوفيق,,,


