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أكد أن عدم اإلجناز عصف بالهدف املنشود للمشروع

الكندري يطلب أسماء املسؤولني املتقاعسني عن تنفيذ »النفايات الصلبة«
املشروعات تقاعست عن القيام 
بواجباتها على الرغم من فوات 
هذه السنوات الطوال. وحتى 
اجراءات االس����تعانة مبكتب 
استشاري لتنفيذ احملور الثاني 
من املشروع تسير ببطء شديد. 
وال شك ان عدم اجناز االعمال 
املطلوبة من قطاع املشروعات 
املناس����ب عصف  الوقت  في 
بالهدف املنش����ود وهو ادارة 
النفاي����ات الصلبة على اكمل 
وجه. في ضوء هذه املعطيات 
نفاد بتقرير عاجل بأس����باب 
الطويل والتقاعس  التراخي 
الش����ديد على نحو ما سبق 
واملسؤولني عن ذلك باالسم 
والصفة واملس����مى الوظيفي 
والدرجة الوظيفية حتى يتم 
اتخاذ ال����الزم قانونا في هذا 

الصدد.

االهداف الثالثة طويلة االجل 
العامة،  املتمثلة في: الصحة 

حماية البيئة، ادارة املوارد.
وف����ي خط����وة الحقة - 
ومتأخرة جدا - متت مخاطبة 
ديوان اخلدمة املدنية في شهر 
يناير 2016 بطلب عقد اجتماع 
مع املختصني بالديوان لبحث 
موضوع تغيير مسمى قطاع 
البلدية، وان  ف����ي  اخلدمات 
الديوان بتاريخ 2016/2/21 طلب 
من البلدية موافاته باملقترحات 
التنظيمي����ة مرفق����ا بها كل 
التفصيلية  االختصاص����ات 

إلمكان ابداء الرأي.
واملس����تفاد مما تقدم ان 
عقد البنك الدولي انتهى من 
اع����داد ما طلب من����ه اعداده 
من����ذ )4( س����نوات مضت، 
وان االدارات املعني����ة بقطاع 

دعا وزير الدولة لشؤون 
البلدي����ة ووزيراملواص����الت 
الكندري مدير عام  عيس����ى 
البلدي����ة الى تق����دمي تقرير 
بصيغة االستعجال يتضمن 
اس����باب التراخي والتقاعس 
ادارة  لعدم اجناز مش����روع 

النفايات الصلبة.
الكندري في كتابه:  وقال 
تعلم����ون ان البلدية س����بق 
لها التعاقد مع البنك الدولي 
العداد تقرير يتعلق بالهيكل 
التنظيمي واملؤسسي لقطاع 
النفايات بالبلدية، وان البنك 
النهائي  انتهى في تقري����ره 
املقدم منه بتاريخ 2011/12/7 
- مقترح����ا - دمج عمليات 
التخطيط والتشغيل واالشراف 
اليجاد اطار مؤسس����ي لكي 
يصبح اكث����ر فاعلية لتلبية 

عيسى الكندري

»التربية« تطلب تغيير تخصيص روضة باليرموك إلى مركز ثقافي
طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي 

د.بدر العيسى تغيير تخصيص موقع 
روضة اطفال باليرموك الى مركز ثقافي 

تعليمي لتطوير املعلمني.
وقال العيسى في كتاب الى وزير الدولة 
لشؤون البلدية عيسى الكندري والذي 

بدوره احاله إلى مدير عام البلدية 
بصفة االستعجال إحلاقا الى كتاب 

وزارة التربية في 2016/4/26 املوجه 
إلى مدير عام البلدية بشأن طلب تغيير 
تخصيص وتثبيت وتسلم حدود املوقع 
احملجوز في منطقة اليرموك قطعة رقم 

1 لالستخدام االداري، نفيدكم باآلتي:
حيث انه وفي إطار خطة وزارة التربية 
القامة وتشييد مشاريع انشائية خلدمة 

العملية التعليمية والتربوية بصفة عامة، 
وفي هذا االجتاه فإن الوزارة بصدد 
إقامة وإنشاء مركز لتطوير وتدريب 

املعلم والتقومي والقياس يستند الى أعلى 
وأحدث النظم التربوية ووفقا للمقاييس 
الدولية على أن يتبع هذا املركز ـ وقفية 

دعم التعليم ـ.
وحيث انه قد سبق ان مت تخصيص 

وحجز املوقع الكائن في منطقة اليرموك 
قطعة رقم 1 وذلك إلقامة ـ روضة أطفال 

ـ وقد سبق لوزارة التربية ان خاطبت 
بلدية الكويت مبوجب كتابها رقم 35802 
للموافقة على تغيير تخصيص وتثبيت 

وتسلم حدود املوقع سابق االشارة 
إليه من روضة اطفال إلى مركز ثقافي 

تعليمي لتدريب وتأهيل املعلمني، اال ان 
بلدية الكويت في 2016/4/7 قد أجابت 

بعدم امكانية املوافقة على طلب الوزارة، 
األمر الذي دعا الوزارة إلى إعادة 

مخاطبة البلدية.
ونظرا لرغبة الوزارة في إقامة املركز 
الثقافي والتعليمي املشار إليه والذي 

يخدم العملية التعليمية والتربوية على 
وجه العموم. لذلك نعرض علىيكم 
ما تقدم للنظر واملوافقة على طلب 

وزارة التربية تغيير تخصيص وتثبيت 
وتسلم حدود املوقع احملجوز في منطقة 
اليرموك قطعة رقم 1 ـ من روضة أطفال 

ـ الى مركز ثقافي تعليمي لتطوير 
وتدريب املعلمني والتقومي والقياس.

إنشاء وحدة ملعاجلة مياه الصرف الصحي في اجلهراء

استحداث شارع يربط بني دوار القطعتني 1 و2 بالنسيم

موقع بديل للموقع املقترح 
كوح���دة معاجل���ة مي���اه 
الص���رف الصحي املؤقتة 
التابع���ة ملجم���ع مدارس 
التربي���ة اخلاصة جنوب 
منطقة العيون حلني االنتهاء 
من تنفيذ ش���بكة الصرف 

الصحي باملنطقة.
مت التنسيق مع املشاريع 
التنظيمية حملافظة اجلهراء 
حيث افادوا مبوجب املذكرة 
بأن املوقع ال يتعارض مع 
اي مواقع مخصصة لديهم 
وانه يل���زم مخاطبة ادارة 
املخطط الهيكلي الخذ رأيهم 
ولدراس���ة املوقع حسب 

املخطط الهيكلي للدولة.
مت عرض املوقع اجلديد 
على اللجنة الفرعية للمرافق 
واخلدم���ات العامة وأبدت 
جميع اجله���ات موافقتها 
وموافقتها املشروطة على 

املوقع.
واف���ادت ادارة املخطط 
ب���أن املوقع ال  الهيكل���ي 
يتعارض مع اي مشاريع 
جار دراس���تها من قبلهم 
وف���ق النظ���م املتبعة مع 

اخذ موافقة الهيئة العامة 
للبيئة.

الرأي الفني موافقة بشروط

لذلك ن���رى انه ال مانع 
تنظيميا من املوافقة على 
طلب وزارة االشغال العامة 
تخصيص موقع مبساحة 
1330م2 بصفة مؤقتة النشاء 
وحدة معاجلة مياه الصرف 
الصحي التابعة ملش���روع 
دراسة وتصميم واالشراف 
على تنفيذ مجمع مدارس 
التربي���ة اخلاصة جنوب 
العيون مبحافظة  منطقة 
اجله���راء حل���ني االنتهاء 
من تنفيذ ش���بكة الصرف 
الصحي باملنطقة كما هو 
موضح على الكروكي املرفق 

املوضح باالحداثيات.

اشتراطات خاصة

االلتزام والتقيد بردود 
اللجن���ة الفرعية للمرافق 
واخلدمات العامة. تخويل 
االدارة بزحزحة املوقع في 
حال تعارضه مع اي خدمات 

قائمة.

البلدي املتضمن بأنه ال مانع 
تنظيميا م���ن تخصيص 
موقع مبساحة 25م× 50م 
و)8م ×10م( بصفة مؤقتة 
النشاء وحدة معالة مياه 
الصرف الصح���ي مؤقتة 
التابع���ة ملجم���ع مدارس 
التربي���ة اخلاصة جنوب 
العيون مبحافظة  منطقة 
اجلهراء حلني االنتهاء من 
مجم���ع م���دارس التربية 
اخلاصة جن���وب منطقة 
العيون مبحافظة اجلهراء 
حلني االنته���اء من تنفيذ 
ش���بكة الصرف الصحي 
باملنطقة، شريطة االلتزام 
ب���ردود اللجن���ة الفرعية 
للمرافق واخلدمات العامة 
باجتماعه���ا رقم 2014/23 

بتاريخ 2014/6/17.
متت دراسة التقرير من 
قبل جلنة محافظة اجلهراء 
البل���دي وابدت  باملجلس 
مالحظاتها بتأجيل املوضوع 

الختيار موقع بديل.
مت���ت مخاطبتن���ا من 
قبل وزارة االشغال العامة 
املتضمن طلبهم تخصيص 

أقرت البلدية تخصيص 
موق���ع النش���اء وح���دة 
معاجل���ة ملي���اه الصرف 
الصح���ي مبنطقة العيون 

في اجلهراء.
وقال مدير عام البلدية 
م.احمد املنفوحي في كتاب 
تقدم���ت وزارة االش���غال 
العام���ة بطلب تخصيص 
مساحة بصفة مؤقتة النشاء 
وحدة معاجلة مياه الصرف 
التابع ملش���روع  الصحي 
دراسة وتصميم واالشراف 
على تنفيذ مجمع مدارس 
التربي���ة اخلاصة جنوب 
العيون مبحافظة  منطقة 

اجلهراء.
ومت عرض املوضوع على 
اللجن���ة الفرعية للمرافق 
واخلدمات العامة باجتماعها 
ومت اخذ موافقتها وموافقتها 
املشروطة على تخصيص 
موقع بصفة مؤقتة النشاء 
وحدة معاجلة مياه الصرف 
الصح���ي بج���وار مجمع 
م���دارس التربية اخلاصة 

جنوب منطقة العيون.
ومت اعداد تقرير للمجلس 

البلدية استحداث  أقّرت 
شارع يربط بني الدوار القائم 
بني القطعة )1 و2( مبنطقة 

النسيم.
وق���ال مدير عام البلدية 
م.احمد املنفوحي في كتابه: 
تقدم عضو املجلس البلدي 
د.مشاري املطوطح باقتراح 
باستحداث شارع يربط بني 
الدوار القائم بني القطعتني )1 
و2( مبنطقة النسيم وربطه 
م���ع دوار مس���تحدث على 

وافادت برده���ا املؤرخ في 
2015/10/6 املتضم���ن أنه ال 
يوجد اي مش���اريع حالية 
متعارض���ة م���ع الش���ارع 

املطلوب اعاله.
ادارة  مت���ت مخاطب���ة 
املخط���ط الهيكلي املتضمن 

طلبنا ابداء الرأي.
ادارة املخط���ط  اف���ادت 
الهيكل���ي مبوج���ب الكتاب 
أن���ه ليس لديهم  املتضمن 
مانع مبدئيا من املوافقة على 

الطريق الفاصل بني منطقتي 
النسيم واجلهراء الصناعية. 
وتقدم عضو املجلس البلدي 
د.مشاري املطوطح باقتراح 
باستحداث شارع يربط بني 
الدوار القائم بني القطعتني )1 
و2( مبنطقة النسيم وربطه 
مع دوار مستحدث على طريق 
الفاصل بني منطقتي النسيم 

واجلهراء الصناعية.
مت التنسيق مع املشاريع 
لتنظيمية محافظة اجلهراء 

االقتراح املذكور اعاله شريطة 
توافر حرم الطريق املطلوب 
وموافقة وزارات اخلدمات 
وان يتم تخصيص الطريق 

من قبل املجلس البلدي.
ومت عرض املوضوع على 
الفرعي���ة للمرافق  اللجنة 
العامة ومت اخذ  واخلدمات 

موافقتها املشروطة.
لذلك ال مانع لدينا تنظيميا 
من املوافق���ة على االقتراح 
املقدم من العضو د.مشاري 

املطوطح بش���أن استحداث 
الدوار  ب���ني  ش���ارع يربط 
القطعتني )1و2(  القائم بني 
مبنطقة النسيم وربطه مع 
دوار مستحدث على الطريق 
الفاصل بني منطقتي النسيم 

واجلهراء الصناعية.

اشتراطات خاصة:

االلت���زام والتقيد بردود 
الفرعي���ة للمرافق  اللجنة 

واخلدمات العامة.

م. احمد املنفوحي

 مواقف جانبية حملطات الباصات 
على دوار البدع  عبداهلل الكندري يدعو لضرورة إيجاد 

أوصت جلنة حولي باملوافقة على االقتراح آليات جديدة لتنظيف الشواطئ
اخلاص بعمل مواق���ف جانبية لكل محطات 
ايقاف الباصات على طريق التعاون املمتد من 

دوار البدع الى جسر املسيلة.
وقال رئيس اللجنة يوس���ف الغريب انه 
متت احالة الرد على س���ؤال العضو عبداهلل 
الكندري بشأن اجراءات البلدية املتخذة بحق 
احد املكاتب الهندسية بشأن سقوط مبنى قيد 

االنشاء في منطقة الساملية.
واضاف انه مت رفض اقتراح بشأن استحداث 
مواقف س���يارات خلدمة مس���جد عبداهلل بن 
جبير مبنطقة س���لوى، كم���ا مت ابقاء اقتراح 

العضو احمد البغيلي بشأن زيادة نسبة البناء 
في السكن اخلاص على جدول االعمال، كذلك 
ابقاء طلب الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
تخصيص جسر مشاة يربط بني مجمع التنس 
الدولي ومسجد نورية املديرس مبنطقة الزهراء 

قطعة 7.
واوضح انه متت املوافقة على طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية اقامة نافورة مبدخل شارع 
الروضة الرئيس���ي التابع جلمعية الروضة 
وحولي. وقال انه مت رفض طلب تغيير استعمال 
عقار مبنطقة حولي من سكن استثماري الى 

جتاري.

ق����دم العضو عب����داهلل الكندري 
اقتراحا بإيجاد آليات جديدة لتنظيف 

الشواطئ.
وق����ال الكن����دري ف����ي اقتراحه: 
الش����واطئ اجلميلة  هل اصبح����ت 
واملستمتعة للطبيعة نادرة في الدولة؟ 
وهل يعتمد تنظيف الشواطئ على 
احلمالت التطوعية ألبنائنا او املبادرات 
املصرفية اخلض����راء لتعزيز الوعي 

بقضايا  البيئة؟
تلك التس����اؤالت توج����ب علينا 
مسؤولية حماية شواطئ الدولة من 

التلوث )اعقاب السجائر � االطعمة � 
الصخور احلادة � االلواح اخلشبية 
آلية  � املخلفات...( وايجاد  املدفونة 
جدي����دة لتنظيفها ب����دال من الوضع 
احلالي والذي يستخدم فيه االدوات 
البسيطة غير القادرة على التنظيف 

بشكل فعال.
وتوجد طرق وتقنيات فنية حديثة 
يتم استخدامها في بعض الدول وليس 
له����ا تأثير بيئي وتس����اهم بفاعلية 
وسرعة اكثر في تنظيف الشواطئ.

كما تساهم تلك التقنيات من جانب 

ف����ي منع الطيور م����ن تناول القطع 
البالس����تيكية باخلطأ ووقايتها من 
املخلفات، ومن جانب آخر القضاء على 
كمية البكتيريا اخلطيرة التي تنمو 

على رمال الشاطئ الرطبة.
وعليه، نقترح:

أوال: الزام البلدية في عقود النظافة 
بوضع ش����روط ومواصفات ونظم 
ومعدات جديدة تس����تخدم لتنظيف 

الشواطئ.
ثانيا: العمل على استخدام تقنيات 

نظافة حديثة لتنظيف الشواطئ.

عبداهلل الكندري

أعلن���ت إدارة العالق���ات العامة ببلدية 
الكويت عن االنتهاء من االستعدادات التي 
أعدتها البلدية الستقبال شهر رمضان املبارك، 
مشيرة الى أن احلملة التي أطلقتها بلدية 
الكويت »صحتك تهمنا« تهدف إلى تكثيف 
احلمالت امليدانية على احملالت واألسواق 
التي تتداول املواد الغذائية مستمرة خالل 

شهر رمضان املبارك.
وفي هذا الس���ياق قامت إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير بحملة تفتيشية مفاجئة على 
محالت التجهي���زات الغذائية واجلمعيات 
التعاونية مبنطقتي صبحان وصباح السالم 
وأس���فرت عن حترير 14 مخالفة متنوعة 

وإتالف 51 كيلو من املواد الغذائية.
وب���دوره أوضح مدي���ر إدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات ضي���دان العدواني بأن 

اإلدارة قامت بتكثيف احلمالت التفتيشية 
على اجلمعيات التعاونية واملصانع الغذائية 
مبنطقة صبح���ان واحملالت املوجودة في 
منطقة أس���واق القرين إل���ى جانب جميع 
احمل���الت التي تتداول امل���واد الغذائية في 
جميع أرجاء احملافظة خالل شهر رمضان 

املبارك.
وأضاف العدواني أن احلملة أسفرت عن 
إتالف 51 كيلو من املواد الغذائية وحترير 
14مخالفة متنوعة واشتملت إضافة إعالن 
بدون ترخيص من البلدية وانتهاء ترخيص 
اإلع���الن وإعادة تعبئة قبل احلصول على 
ترخيص من البلدية وتداول مواد غير صالح 
لالس���تهالك اآلدمي وتخزين مواد غذائية 
بظروف غير صحية إلى جانب عدم االلتزام 
بقواعد النظافة العامة والعمل قبل احلصول 

على شهادة صحية.

قام مدير فرع بلدي���ة محافظة الفروانية محمد صرخوه 
ومدير إدارة التراخيص الهندس���ية ط���الل العازمي بتكرمي 
عدد م���ن املوظفني املتميزين تقدي���را جلهودهم وإخالصهم 

في العمل. 
وفي هذا السياق أثنى صرخوه على املوظفني املتميزين، 
آمال أن يكون هذا التكرمي دافعا لباقي زمالئهم لبذل مزيد من 
اجلهد. وفي ختام احلفل أهدى العازمي وبحضور مدير الفرع 
محمد صرخوه دروعا تذكارية وشهادات تقديرية للمتميزين، 

متمنيا لهم مزيدا من التقدم واالزدهار.
وحضر حفل التك���رمي كل من مدير فرع بلدية الفروانية 
محمد حسني صرخوه ومدير إدارة التراخيص الصحية طالل 
العازمي، ومن مراقبة تراخيص اخلدمات سعد املطيري ورئيس 
قسم الشهادات الصحية صباح بوزير واملشرف الصحي جابر 
احلداد ومفتش أول اغذية مهى الغول ومن مراقبة اإلعالنات 
بدر جوهر ورئيس قسم اإلعالنات سليمان املرشود واملفتش 
علي العتيبي ونواف العتيبي ويوسف املرزوق ومن مكتب 
مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية رئيس شعبة السكرتارية 

ومن نظم املعلومات سعاد الشودخي.   

حترير احدى املخالفات

تكرمي احد املوظفني املتميزين خالل احلفل

 حترير 14 مخالفة وإتالف مواد غذائية 
في مبارك الكبير

بلدية الفروانية كرّمت املوظفني املتميزين

هناك مراقبة يومية ألعمال 
رفع النفايات من قبل فرق 
الطوارئ املنتشرة في جميع 
الكويت، ورفع  محافظ���ات 
التقرير م���ن املختصني في 
البلدية عن نس���ب اإلجناز 
حملاس���بة بعض ش���ركات 
اداء  املتقاعسة في  النظافة 
مهامه���ا املناطة بها في هذا 

اجلانب.
ومتنى اجلويس���ري ان 
البلدية  تس���تمر احلمالت 
املعلنة س���لفا والتي تهدف 
إل���ى تطبي���ق القانون إلى 
جانب احملافظة على نظافة 
املناطق السكنية والساحات 
واملرافق العامة، مشددا على 
ضرورة القضاء على ظاهرة 
ركن السيارات املهملة لفترات 
الساحات وأمام  طويلة في 
اجلمعيات واملجمعات مما 

يعيق عمليات التنظيف.

اجلويسري لتشديد الرقابة على
شركات النظافة خالل شهر رمضان

طالب نائب رئيس املجلس 
البلدي مشعل اجلويسري 
التنفيذي في بلدية  اجلهاز 
الكوي���ت بتش���ديد الرقابة 
على شركات النظافة خالل 
شهر رمضان الكرمي، وذلك 
للحفاظ على النظافة العامة 
للمناطق خصوصا ما يتعلق 
أمام  النفايات م���ن  برف���ع 
املنازل في الس���كن اخلاص 

والنموذجي.
وبنّي اجلويسري خالل 
تصريح صحافي انه وخالل 
شهر رمضان املبارك تتغير 
مواعيد رفع القمامة من امام 
املنازل، مما يستدعي التنبيه 
على اصحاب املنازل باملواعيد 
اجلديدة كي ال حتدث أزمة 
نظافة تتراك���م من خاللها 
القمامة أمام املنازل بش���كل 

غير الئق وغير صحي.
مشعل اجلويسريوشدد على اهمية ان تكون 

خلدمة مشروع 
مجمع مدارس 
التربية اخلاصة 
جنوب منطقة 

العيون


