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املطيري لنقل مضخة الصليبية جلواخير كبد

العبداجلادر يقترح إلزام أصحاب العقارات 
املهجورة بهدمها أو إعادة ترميمها

قدم نائب رئيس املجلس البلدي خالد املطيري اقتراحًا 
بتخصيص موقع بديل ملضخة الصليبية.

وقال املطيري في اقتراحه: نظراً ملا يتسبب به املوقع 
احلالــي ملضخة املياه فــي منطقة الصليبيــة من إرباك 
للحركة املرورية بسبب العدد الكبير لصهاريج وتناكر 
امليــاه التي تخدم جواخير كبد والهجن، األمر الذي دمر 
الطرق وسبب العديد من احلفر ما يعرض حياة مرتادي 

الطريق للخطر. 
وللمصلحــة العامة، أقترح: تخصيــص موقع بديل 
ملضخة املياه في الصليبية إلى موقع أقرب جغرافيا إلى 
جواخير كبد والهجن حفاظا على سالمة وحياة مرتادي 

الطرق القريبة من موقع املضخة احلالي.

قدم عضو املجلس البلدي 
اقتراحا  العبداجلــادر  فهــد 
بإلــزام أصحــاب العقــارات 
املهجــورة بعدمهــا وإعــادة 

ترميمها.
العبداجلــادر في  وقــال 
اقتراحــه: ملــا كان احلفــاظ 
اجلمالــي  الطابــع  علــى 
واحلضاري لبلدنا احلبيب 
مــن أولى اهتمامات املجلس 
البلــدي والذي يدخل ضمن 
اختصاصاتــه جتميل املدن 
والقرى والضواحي واملناطق 

واجلزر والطرق والشوارع وامليادين وتوسعتها 
وفقا للبند ٤ من املادة ٢١ من القانون رقم ٣٣

لسنة ٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت.
وأضــاف: وملا كانت املادة الثالثة من ذات 
القانون تنص على أن «تعمل البلدية على رسم 

السياسة العمرانية وتنفيذها 
وتطويرها»، حيث إنه مما ال 
يخفى علــى اجلميع وجود 
العديد من العقارات املهجورة 
منذ ســنني طويلة بأنواعها 
املختلفة استثمارية وسكن 
خاص ومدارس حكومية وفي 
مناطق وشوارع حيوية األمر 
الذي يشوه املنظر احلضاري 
للبــالد. لــذا أقتــرح: إلــزام 
أصحاب العقارات املهجورة 
سواء كانت مملوكة للدولة 
أو لألفراد بضرورة هدمها أو 
إعادة ترميمها واســتغاللها خالل سنة على 
األكثر من تاريخ صدور القرار وفي حال املخالفة 
تقوم البلدية بعملية الهدم مع حتميل صاحب 
العقار جميع التكاليف وفرض الغرامات املالية 

املناسبة.

خالد املطيري

فهد العبداجلادر

وضع ملصق إنذار على شبرة مخالفة في حولي
في إطــار اجلهود املبذولة من قبل الفرق 
الرقابية في البلديــة، أعلنت إدارة العالقات 
العامــة عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية 
حولي بالتوجه فورا إلى محل الشكوى التي 
مت تناولها بوسائل التواصل االجتماعي بشأن 
وجود شبرة متت إقامتها بالتعدي على أمالك 
الدولــة يتم اســتغاللها كســكراب بقطعة ١١

على الدائري الرابع مبيدان حولي. وفي هذا 
الســياق، أكــد رئيس فريق الطــوارئ بفرع 
بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص 
الفريق الرقابي على تطبيق اللوائح والضوابط 
البلدية على اجلميع ومبسطرة واحدة، مشيرا 
في هذا الصدد إلى قيام الفريق الرقابي على 
الفور بالتوجه ملوقع الشكوى واتخاذ جميع 
اإلجــراءات القانونيــة، وذلك بوضع ملصق 

وضع ملصق اإلنذار على الشبرة املخالفةإنذار على الشبرة متهيدا إلزالتها.

تطوير مداخل ومخارج منطقة سلوى لتخفيف االزدحام املروري
أوصت جلنــة محافظة 
حولي فــي املجلس البلدي 
خالل اجتماعهــا باملوافقة 
علــى االقتــراح املقــدم من 
العضو ناصر اجلدعان بشأن 
حل االختناق املروري الواقع 
في مداخل ومخارج منطقة 

سلوى.
وكانــت هيئــة الطــرق 
أفادت في ردها على املقترح 

بأنه سيتم التالي: 
 (٣A) ١- تطويــر التقاطع
ليكون تقاطعا ذا حركة حرة 
دون إشــارات ضوئيــة، ما 
يســبب ديناميكية احلركة 

املرورية.
٢- اســتحداث نفــق على 

شارع املسجد األقصى.
٣- استبدال التقاطع احملكوم 
بإشــارات ضوئيــة بدوار 

يؤمن حركة املرور احلر.
٤ اإلبقاء على اجلسر القائم 

الفحيحيل السريع ٤٣ والذي 
يتضمن: 

١ - تطويــر تقاطــع ٤٣
ليكون تقاطعــا ذا حركة 
املســارات  دون  حــرة 

٣- تأمني احلركة املرورية 
احلــرة من شــارع ٢١٠ إلى 
طريق الفحيحيل السريع، 
مع اقتراح إنشاء نفق حتت 

التقاطع رقم ٤٣.
٤- تأمني احلركة املرورية 
احلــرة جلميــع االجتاهات 
األخرى على مستوى سطح 

االرض.
وقال رئيس اللجنة ناصر 
اجلدعــان انه متت املوافقة 
على الطلب املقدم من الهيئة 
العامــة للزراعة بتوســعة 
املستشفى البيطري الكائن 
مبنطقة الساملية، وأبقت على 
جدول أعمالها الطلب املقدم 
من الهيئة العامة للشــباب 
املوافقة على تغيير استعمال 
مركز الشباب الكائن مبنطقة 
مبــارك العبــداهللا اجلابــر 
قطعة ٤ إلى مدينة األعمال 

التكنولوجية.

الضوئية لتأمني وسالمة 
احلركة املرورية.

٢- تأمني احلركة املرورية 
احلرة من طريق الفحيحيل 
السريع باجتاه العاصمة.

ناصر اجلدعان مترئساً اجتماع جلنة حولي

الفحيحيــل  علــى طريــق 
السريع.

اقتــراح تطوير  وكذلك 
تقاطع شــارع ســالم غامن 
احلريص شارع ١ مع طريق 

العنزي لتخصيص أرض إلنشاء مسلخ في منطقة العبدلي

رفع ٢٩٤ سيارة مهملة في «األحمدي» خالل شهر أكتوبر
أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيــام إدارة النظافــة العامة وإشــغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة األحمدي بتنفيذ العديد من 
اجلوالت امليدانية بجميع مناطق احملافظة خالل 
شهر أكتوبر املاضي لرفع كل ما يعوق الطريق 
ويشــوه املنظر العام من خالل رفع الســيارات 
املهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي 
تعمل على إعاقة الطريق ويشوه املنظر العام، 
فضــال عن التأكــد من التزام احملالت بشــروط 

وضوابط الئحة النظافة العامة.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة 
العامة وإشــغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة 

نواف املطيري أن الهدف من اجلوالت امليدانية 
املكثفة رصد املخالفني واتخاذ االجراءات القانونية 
بحقهم، الفتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشــغاالت الطرق يولــي اهتماما بالغا 
برفع مستوى النظافة باملناطق التي تقع حتت 

مسؤوليته.
وأكد املطيــري قيام الفريــق الرقابي بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بتنفيذ جوالت 
ميدانية متواصلة بكل مناطق احملافظة أسفرت 
عن وضع ٢٩١٣ ملصقا ورفع ٢٩٤ سيارة مهملة، 
وقد مت إرســالها إلى موقع حجز الســيارات في 
البلديــة إلى جانب توجيــه ١٦١ إنذارا وحترير 

وأخذ ١٢٠١ تعهد.
وأضــاف انه مت نقــل ١١١١٤ دربا من النفايات 
تضمنت ٣١٩٦ دربا من نفايات السكراب واألثاث، 
٣٩٠١ درب من النفايات البلدية السكانية والقمامة 
إلــى جانــب ٤٠١٧ دربا من النفايات اإلنشــائية 

شبه الصلبة.
وأشار إلى تواصل اجلوالت امليدانية من قبل 
الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطــرق، مبينا في هذا اخلصــوص عدم تهاون 
الفريق الرقابــي في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال املخالفني لالئحة النظافة العامة وإشغاالت 

الطرق.

قــدم عضو املجلس البلــدي عبداهللا 
العنزي اقتراحا بتخصيص أرض إلنشاء 
مسلخ متكامل املوارد في منطقة العبدلي 
الزراعيــة والوفرة الزراعية والذي متت 

إحالته للجهاز التنفيذي للدراسة.
وقال العنزي في اقتراحه: باإلشــارة 
الــى قانون البلدية رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦

بشــأن بلديــة الكويت واملــادة ٢١ والتي 
تنــص على اختصــاص املجلس البلدي 

في إطار املخطط
الهيكلــي العــام للدولــة وامليزانيــة 
املعتمــدة والبند رقم ٦ الذي ينص على 

تقرير إنشــاء املدن والقرى والضواحي 
واملناطق واجلــزر والطرق والشــوارع 
وامليادين واألســواق واملســالخ واملقابر 

وغيرها.
وأضاف: بعد أن التقينا مع مالك املزارع 
في منطقــة العبدلي والوفــرة الزراعية 
ومرتاديها وحرصا على صحة اإلنسان، 
أقترح: تخصيص أرض لغرض إنشــاء 
مسلخ في منطقة العبدلي الزراعية خلدمة 

مالك املزارع ومرتاديها.
كما قدم العنزي اقتراحا آخر جاء فيه:

باإلشــارة الى املوضــوع اعاله وإلى 

قانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ بشأن بلدية 
الكويــت واملــادة رقــم ٢١ التــي تختص 
باملجلس البلدي في إطار املخطط الهيكلي 
العام للدولة وامليزانية املعتمدة، وبالبند 
رقم ٦ الذي ينص على تقرير انشاء املدن 
والقــرى والضواحــي واملناطق واجلزر 
والطرق والشوارع وامليادين واالسواق 
واملســالخ واملقابر وغيرها. وإلى اهمية 
تنظيــم العمل صحيــا وبيئيا واحلرص 
على صحة اإلنسان ونظافة املناطق أقترح: 
تخصيص أرض لغرض انشــاء مســلخ 
عبداهللا العنزيمتكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن.


