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ملواقف السيارات في الشويخ والري
قــدم عضــو املجلــس 
البلدي م.عبد السالم الرندي 
اقتراحا لعمل مواقف حتت 
األرض في منطقة الشويخ 
الصناعيــة والــري. وقال 
الرندي فــي اقتراحه: نظرا 
ملا تعانيه منطقة الشويخ 
مــن  والــري  الصناعيــة 
اختناقــات وازدحام، وقلة 
املواقــف والتوقف اخلاطئ 
الذي يزيد من مشكلة ازدحام 
السيارات، وسيستمر هذه 
الواقع إن لم يتم وضع حلول 

جذرية وتعديل بعض االشتراطات للمباني 
اجلديدة وإعطاء امتيازات لتلك املباني للحد 
من مشكلة املواقف واالزدحام مع عمل دراسة 
في منطقة الشــويخ الصناعية والري مما 

الوقوف والتدفقات  يسهل 
املرورية لذلك أقترح:

٭ إلزام املســتثمر ببعض 
االشــتراطات علــى املباني 
اجلديدة بعمــل مواقف مع 
إعطائه نسبة بناء إضافية 

تشجيعا لذلك.
٭ تعيني بعض املساحات 
الغيــر مرخصــة لتكــون 
مواقــف ســيارات متعددة 
 B.O.T األدوار تبنى بنظام
مقابــل اســتغالل نســبة 

جتارية يحددها القرار.
٭ في حال عدم توافر أماكن مناسبة للمواقع 
املزدحمة ميكن دراسة عمل سرداب مواقف 
حتت األرض أو في ارتدادات القسائم وحتديد 

آلية تنفيذها.

م.عبد السالم الرندي

البغلي تسأل عن هدف حمالت النظافة 

ورواتب العمالة في العقود اجلديدة
قدمت عضــو املجلس 
البلدي م.مها البغلي سؤاال 
بشأن حمالت النظافة التي 

تقوم بها البلدية.
البغلــي فــي  وقالــت 
البلدية  أعلنــت  ســؤالها: 
عبر منصاتها في وســائل 
التواصــل االجتماعي عن 
إطالق حمالت للنظافة في 
احملافظات الست، في حني 
تتزايد شــكاوى املواطنني 
من وضع النظافة وأساليب 
التنظيف املستخدمة، كما 

أثــار حفيظة البعض ما نشــرته البلدية 
في حســابها على «تويتــر» لصور عمال 
النظافة يستخدمون الكنس اليدوي لتنظيف 
أرصفة الشوارع وقام حساب البلدية بنفي 
ذلك، مؤكدا أن الصور املنشورة في بعض 
مواقع التواصل االجتماعي قدمية وان عقود 
النظافة اجلديدة خالية من وسائل التنظيف 
البدائية، ولذا نرجو اإلجابة على األسئلة 

التالية:

٭ مــا الهدف مــن حمالت 
النظافة احلالية؟

٭ هل تشمل عقود النظافة 
احلاليــة أســلوب الكنس 

اليدوي؟
التنظيف  ٭ مــا وســائل 
احلديثة التي متت إضافتها 

للعقود احلالية؟
٭ هــل متت زيــادة أعداد 
العقــود  احلاويــات فــي 
احلاليــة لتتماشــي مــع 
الزيــادة في عدد الســكان 
والتوسع العمراني اجلديد؟ 
٭ مــا  غرامة عدم التــزام املقاول بتوفير 

العدد املطلوب من احلاويات؟
٭ هل تشــمل العقود احلالية بند غســل 
حاويات النفايات؟ وما غرامة عدم التزام 

املقاول بغسل احلاويات بانتظام؟
٭ هل أجر عامل النظافة في العقود احلالية 
٧٠ دينارا كويتيا في الشهر؟ وهل يتماشى 
مع احلد األدنى لألجور حسب قرارات وزارة 

الشؤون االجتماعية؟

م.مها البغلي

القحص يشيد بجهود بلدية اجلهراء
مختــار  ثمــن 
منطقة النعيم طالل 
القحص دور بلدية 
اجلهــراء وســرعة 
اســتجابتهم لطلب 
برفــع  املختاريــة 

السيارات املهملة.
وفي هذا السياق 
قال القحص: تلقينا 
العديد من الشكاوى 
من األهالي مبنطقة 
النعيم بسبب وجود 
األنقــاض  بعــض 

والســيارات املهملة فــي مواقف 
الســيارات اخلاصة مبدرســتي 

اليمان  حذيفة بــن 
بالقطعة ٣ ومدرسة 
الليث بن سعد في 

قطعة ١.
وقــام العاملون 
فــي البلديــة برفع 
١٤ مركبــة مهملــة 
من مواقف السيارات 
املذكــورة وبعــض 
األنقــاض في قطع 
متفرقــة مبنطقــة 
النعيــم، معربا عن 
شــكره ملديــر فرع 
بلديــة اجلهــراء م.ثامر املطيري 

والعاملني معه.

طالل القحص

منع إعالنات تقدمي خدمات التصميم الهندسي املخالفة
بداح العنزي

التي  انتهت ورشة العمل 
نظمتهــا جلنــة مزاولة املهن 
الهندســية إلى دعوة البلدية 
ملنع اإلعالنــات املخالفة التي 
تروج خلدمات تصميم هندسي 

دون ترخيص.
اللجنــة  رئيــس  وقــال 
م.حمــود العنزي إن ورشــة 
العمل ناقشت آليات وتدابير 
الوقاية والتفتيش على املكاتب 
الهندســية مبشــاركة احتاد 
املكاتب الهندســية، وجمعية 
املهندسني ومعاجلة الضعف 
الكبير في رقابة البلدية على 
املكاتب والدور االستشــارية 
وإعطاء دور أكبر الحتاد املكاتب 
الهندسية وجمعية املهندسني 
في إصدار التراخيص البلدية 

٭ اتخــاذ البلديــة التدابيــر 
املقاولــني  الالزمــة ملخالفــة 
والذيــن  لديهــا  املســجلني 
يقدمون أو يعلنون عن خدمات 

التصميم الهندسي.
بجمعيــة  االســتعانة  ٭ 
املهندســني واحتــاد املكاتــب 

املهندســني ورخــص املكاتب 
الهندسية.

٭ تأهيل املهن املساندة للعمالة 
الفنية للمشاريع اإلنشائية.

املكاتــب  ٭ تكليــف احتــاد 
الهندسية وجمعية املهندسني 
بإعــداد تصــور لالســتعانة 
باحتــاد املكاتــب الهندســية 
فــي إصــدار رخــص املكاتب 

الهندسية.
مــن جانــب آخــر، قررت 
الهيئة  اللجنــة إحالة طلــب 
اخلــاص  للبيئــة  العامــة 
املكاتــب  بالســماح بتأجيــر 
االستشارية البيئية في مناطق 
إلــى اجلهاز  «االســتثماري» 
التنفيذي إلعداد الدراسة، كما 
تقرر عقد ورشــة عمل حول 
حتديد الهويــة املعمارية في 

الكويت.

الهندســية لتزويــد البلديــة 
املكاتــب  علــى  مبفتشــني 
الهندسية والدور االستشارية 

حتت إشرافها.
الربــط اإللكترونــي مــع  ٭ 
املهندســني واحتاد  جمعيــة 
املكاتب الهندسية في اعتماد 

خالل ورشة عمل نظمتها جلنة مزاولة املهن الهندسية مبشاركة عدة جهات

م.حمود العنزي مترئسا اجتماع اللجنة

ذات العالقة باملكاتب الهندسية 
والدور االستشارية، مشيرا إلى 
أن التوصيات تضمنت التالي:

٭ معاجلــة ضعــف البلدية 
فــي الرقابــة والتفتيش على 
املكاتــب الهندســية وتفعيل 

الدور الرقابي للبلدية.

تطوير حديقة الشعب والسماح بـ ١٢٪ «جتاري»
أوصــت جلنــة محافظة 
حولــي في املجلــس البلدي 
خالل اجتماعها امس باملوافقة 
علــى طلــب األمانــة العامة 
ملجلس اجلامعــات اخلاصة 
الكلية  املوافقــة على طلــب 
األسترالية إضافة طابق ثالث 
للمبنى ضمن حدودها مبنطقة 

مبارك العبداهللا قطعة ٥.
اللجنــة  مقــرر  وقــال 
عبدالعزيز املعجل ان اللجنة 
وافقــت علــى طلب شــركة 
املشروعات السياحية تطوير 
موقع حديقة الشعب مبنطقة 
الساملية بتثبيت نسبة البناء 
لـ ٢٠٪ من مساحة القسيمة 
الكلية البالغة ١٢٩٦٨٧ م٢ وان 
تكون نســبة االســتعماالت 
التجاريــة املســتغلة ضمن 
املشــروع ١٢٪، ومتت أحالة 

واحالــة طلــب إلغــاء موقع 
محــول كهرباء بيان قطعة ٧ 

إلى جلنة الشكاوي.
اللجنــة كتــاب  وأبقــت 
وزارة الداخلية بشأن زيادة 

التنفيذي، واملوافقة على طلب 
وزارة األوقــاف تخصيــص 
موقع مؤقت لشبرة مصلى، 
وشبرة وضوء ملسجد يزيد 
بن احلارث مبنطقة الساملية، 
كما وافقت على طلب وزارة 
الشؤون إلغاء تخصيص موقع 
الكويــت الوطني  لفرع بنك 
مبركز ضاحية حطني قطعة 
٤ وإعادة تخصيصه للوازم 
العائلة البالغ مساحته ٣٠٠م٢.
وحفظــت اللجنة اقتراح 
العضو م.عبد السالم الرندى 
بشــان تســمية شــارع ٤٦ 
مبنطقة الزهراء جنوب السرة 
قطعــة ٧ املتواجد به النادي 
العلمي الكويتي باسم العالم 
الفلكــي د.صالــح العجيري 
وذلك حلني االنتهاء من وضع 

الئحة التسميات.

عــدد املطبــات املرورية أمام 
مــدارس محافظــة حولــي، 
كما متت إحالة كتاب الهيئة 
العامة للرياضة بشأن ساحة 
اجلابرية الرياضي إلى اجلهاز 

عبدالعزيز املعجل مترئسا اجتماع اللجنة

طلــب احد املواطنني بشــأن 
كهربــاء  محــول  ترحيــل 
مستحدث غير قائم من أمام 
منزله الكائن في أبو فطيرة 
للجهاز التنفيذي للدراســة، 

رفع ١٢ سيارة مهملة ونقل ٢٧٦م٣ من املخلفات في اجلهراء
تواصل الفرق الرقابية بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق في 
أفرع البلدية باحملافظات جوالتها 
امليدانية لرفع كل ما يشوه املنظر 
اجلمالي مــن ســيارات مهملة 
وســكراب وأنقــاض ومخلفات 
مجهولة املصدر في إطار احلملة 
التي أطلقتها البلدية لرفع مستوى 

النظافة بجميع احملافظات.
وفي هذا السياق، نفذت الفرق 
الرقابيــة بــإدارة النظافة العامة 
بلدية  الطرق بفرع  وإشــغاالت 
اجلهراء جولــة ميدانية مبنطقة 
سعدالعبداهللا مستخدمة في ذلك 

عددا من آليات وعمال النظافة.
وأوضح مديــر إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
أن اجلولة  القريفة  احملافظة فهد 
تأتي في إطــار توجيهات اإلدارة 
العليا في البلدية برفع مســتوى 
النظافة في جميــع احملافظات، 
مشــيرا في هذا اخلصوص إلى 
أنها شملت كل األعمال التي تتعلق 
بأعمال النظافة من كنس آلي ويدوي 

ورفع املخلفات.
وبني القريفة أن عملية تنظيف 
الشوارع املرصوفة واألرصفة يتم 
كنسها يدويا لصعوبة استخدام 

التنظيف معها،  معدات وآليــات 
فضال عن رفع السيارات املهملة 
والسكراب من الساحات وامليادين، 
مشيرا إلى أن اجلولة أسفرت عن 
رفع ١٢ سيارة مهملة وسكراب ونقل 
٢٧٦م٣ مــن املخلفات واألنقاض 
مجهولة املصدر وغسيل وتعقيم 

٦٧٥ حاوية مختلفة األحجام.
ودعا أصحاب السيارات بعدم 
إهمالهــا وتركها في الســاحات 
واملياديــن حفاظا علــى املظهر 
لرفعها من قبل  اجلمالي وجتنبا 
الرقابية املختصة مبراكز  الفرق 

جانب من رفع السيارات املهملةإدارة النظافة.


