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وافق املجلس البلدي في جلسته العادية اليوم االثنني برئاسة مهلهل 
اخلالد على االقتراح اخلاص بتثبيت اسماء الشوارع الداخلية القدمية 
)السكيك( والفرجان والساحات في منطقة املباركية التراثية واملناطق 

القريبة منها.
كما واف��ق البلدي على طلبي وزارة االشغال العامة استحداث دوار 
في الطريق الرئيسي بضاحية علي صباح السالم وتخصيص مسارات 

للصرف الصحي ملعسكر التحرير الكائن مبنطقة شمال صبحان.
واحال املجلس عدة طلبات الى اللجان لزيادة البحث والدراسة ومنها 
طلب الهيئة العامة للصناعة املوافقة على اضافة نشاط معارض السيارات 
احدى قسائم مبنطقة الشويخ االولى واقتراح الزام مصانع اخلرسانه من 
التحقق من وجود رخصة بناء صاحلة وصادره من بلديه الكويت نتيجة 

زياده تفاقم اعمال البناء املخالفة.
وواف���ق املجلس على اق��ت��راح��ي حظر اس��ت��خ��دام ت��وزي��ع االك��ي��اس 
البالستيكية في املجمعات التعاونية واستبدالها باكياس بيئية بديلة 
وطلب اع��ادة تقييم ع��دد من مواقف السيارات للمباني االستثمارية 

والتجارية.
ورفض املجلس عدد من الطلبات ومنها نقل محطة تعبئة املياه العذبة 
مبنطقة اجلابرية ال��ى موقع اخ��ر وطلب زحزحة موقع محول كهرباء 
مبنطقة الفنيطيس فيما وافقت على طلب وزارة الشؤون االجتماعية 

بتخصيص موقع القامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية حطني.
كما وافق البلدي على طلب اقتراح حول انشاء اللوحات االرشادية لكل 
من البنوك والفنادق فيما احال طلب رئيس املجلس مهلهل اخلالد بالغاء 

شارع عبد الله السالم في املباركيةجلنة السالمة النتهاء الغرض منها الى جلنة العاصمة. 

في جلسته العادية أمس

»البلدي« يوافق على تثبيت أسماء الشوارع الداخلية القدمية في »املباركية« 

لتعديل أوضاعها والقضاء على املخالفات فيها

الصانع: ضرورة إزالة منطقة شرق الصناعية 
ريا�ض عواد 

ت��ق��دم ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع 
باقتراح يقضي بضرورة اإلس��راع 
ب��ازال��ة منطقة ش��رق الصناعية ، 
وذل��ك لتعديل األوض���اع والقضاء 

على املخالفات القائمة فيها .
وق�����ال ال��ص��ان��ع ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحافي ان هناك استغالل للقسائم 
لغير ال��غ��رض ال���ذي على أساسه 
ص��در الترخيص لها، موضحاً ان 
كثير من القسائم تستخدم كمخازن 
لإلطارات وغيرها من املواد اخلطرة 
سريعة االش��ت��ع��ال ودون م��راع��اة 
احل���دود األدن���ى ألنظمة السالمة 
العامة واالشتراطات التي يجب ان 
تراعى ملثل هذه االستخدامات والتي 
تشكل خطرا داه��م��ا على السالمة 

العامة.

وط��ال��ب ب���إج���راء ت��ع��دي��ل على 
أوض��اع القسائم، حيث يتم تقسيم 
القسيمة إل��ى ع��دة م��ح��ال مل��زاول��ة 
أن��ش��ط��ة مختلفة دون احل��ص��ول 
على ترخيص لها، مبيناً ان هناك 
مخالفات للبناء في القسائم ، حيث 
يتم استحداث وزي��ادة في املساحة 
املرخص لها عن طريق بناء غرف 
للمبيت وخدماتها وأعمال توسعة 
على األسطح وعمل سنادر من دون 
احلصول على ترخيص لها من قبل 

اجلهات املختصة.
ون��وه الصانع الى ان هناك عدم 
تقيد بالنظافة العامة مثل سكب 
ال��زي��وت عشوائياً وغ��ي��ر ذل��ك من 
املخالفات التي تؤثر بشكل مباشر 
في سالمة اخلدمات العامة والبيئة 
مشيراً الى ان املنطقة أصبحت مأوى 

ملخالفي اإلقامة واملطلوبني. 

وب��ني ان��ه قد ص��در ق��رار املجلس 
البلدي بتاريخ 23 اب��ري��ل 2001 
باملوافقة على ن��ق��ل  منطقة شرق 
الصناعية إل���ى منطقة الشويخ 
الصناعية على القسائم أرق��ام 70. 

66، 65، 48، 49، 69 الواقعة على 
شارع اجلهراء، وذلك بالتنسيق مع 
كل من وزارت��ي التجارة والصناعة 

واملالية.
 وأشار الى ان قرار املجلس البلدي 
سابق الذكر قد مضى على اص��داره 
اكثر م��ن 16 ع��ام��اً ول��م ينفذ، وأن 
القسائم التي كان من املفترض نقل 
املنطقة اليها غير متوافرة اآلن ونظراً 
للمخالفات الكثيرة واملتواجدة في 

املنطقة . 
وشدد على تعديل التوجه الصادر 
م��ن اجل��ه��از ال��ت��ن��ف��ي��ذي بالبلدية 
واملتمثل بترميم املباني القائمة 
ونقل عقد االيجار اخلاص بالقسائم 
من أسماء املتوفني إلى ورثتهم فقط، 
وذل��ك بالسماح بفتح ب��اب اص��دار 
التراخيص التجارية للمحالت فتح 
جديد أو نقل تراخيص على ان تكون 

مشروطة بأن جتدد اما سنوياً أو كل 
سنتني حتت طائلة اإللغاء حال طلب 
البلدية ذلك ودون أدن��ى مسؤولية 

على البلدية أو تعويض.
وطالب بقيام البلدية بعد ذلك 
بالطلب من جميع مستغلي القسائم 
تعديل أوض��اع��ه��م وح��س��ب النظم 
وال��ل��وائ��ح امل��ع��م��ول بها بالبلدية 
مع اعطائهم مهلة محددة تقررها 
البلدية كحد اقصى على ان تقوم 
البلدية بعدها بإغالق جميع القسائم 

املخالفة.
وب���ني ان ي��ك��ون ه���ذا االق��ت��راح 
باملوافقة والتنسيق م��ع اجلهات 
املعنية بالدولة )وزارة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة - وزارة ال��داخ��ل��ي��ة - 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل( 
إلى حني تنظيم املنطقة أو نقلها إلى 

مكان آخر.

فهد الصانع
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شارع اجلزائر في املباركية

أشار إلى مبادرات اجلمعية لرفع كفاءة الطاقة في الدولة

العتيبي: ندعو »البلدي« إلى االستفادة 
من الكوادر التطوعية في »املهندسني«

دع��ت جمعية املهندسني الكويتية املجلس 
البلدي الى االستفادة من الكوادر التطوعية فيها 
، مشيدة مبا قامت به جلنة البيئة في املجلس 
وعقد ورشة عمل  » املباني املستدامة وكفاءة 
استخدام الكهرباء واملاء والتي كانت اجلمعية 

سباقة فيها منذ أكثر من عام مضى.
أم��ني س��ر اجلمعية املهندس فهد اردي��ن��ي 
العتيبي قال: لقد أسعدنا اهتمام املجلس البلدي 
بقضايا الطاقة املتجددة والبحث في إيجاد 
وإنشاء أسس للمباني املستدامة في الكويت ، 
مضيفا أن كوادر اجلمعية قطعت شوطا كبيرا 
في هذا املجال ، حيث قامت في مايو 2017 بعقد 
ورش��ة كفاءة الطاقة ورف��ع أسعار الكهرباء 

واملاء.
وأك��د العتيبي، إننا ال منلك قانونا يلزم 
املجلس البلدي أو غيره من اجلهات احلكومية 
مبا نقدمه من مبادرات وحلول ورؤى هندسية 
، مضيفا إلى أننا وأمام التزامنا بقضايا الكويت 

الفنية – الهندسية تقدمنا م��ؤخ��را مبقترح 
متكامل لتطوير كفاء الطاقة في البالد وأننا على 
استعداد لعرضه على اجلهات املعنية وتضمينه 
الشتراطات البناء التي يسعى املجلس البلدي 

الى تطويرها . 
وأشار أمني سر “املهندسني “ إلى أنه سبق 
وعقدنا ورشة عمل لتطبيقات رفع كفاء الطاقة 
في البالد ونحمد الله أن الكثير من اجلهات 
احلكومية استفادت من مقترحات هذه الورشة 
ولعل آخرها وزارة التجارة والصناعة التي 
أصدرت قرار منع استيراد املصابيح الكهرباء 
املتوهجة ، مضيفا إننا نأمل أن تسارع اجلهات 
املعنية األخ��رى  ال��ى االستفادة من توصيات 
هذه الورشة للمساهمة في رفع كفاءة الطاقة 
واحل��د من استهالك الكهرباء وامل��اء س��واء من 
خالل تطوير لوائح وأنظمة البناء وغيرها من 
القرارات التي ميكن اتخاذها وتساهم بتحقيق 

األهداف املرجوة لكفاءة الطاقة في البالد.

تقدم وزميله الكندري باقتراح يحظر توزيع األكياس البالستيكية في اجلمعيات

كمال يؤكد حرص املجلس
على حماية البيئة 

اكد عضو املجلس البلدي 
الكويتي الدكتور حسن كمال 
أم��س االثنني ح��رص املجلس 
على سن قوانني وتشريعات 
خاصة بصحة االنسان تسهم 
ف��ي ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة البرية 
وال��ب��ح��ري��ة م���ن امل��ن��ت��ج��ات 

الضارة.
 وق���ال ك��م��ال ف��ي تصريح 
ل�)كونا( انه تقدم مع زميله 
ع��ض��و امل��ج��ل��س ع��ب��دال��ل��ه 
ال��ك��ن��دري ب��اق��ت��راح يحظر 
توزيع االكياس البالستيكية 
ف��ي اجل��م��ع��ي��ات التعاونية 
واستبدالها باكياس بيئية 
بديلة اذ نال االقتراح موافقة 

املجلس باالجماع.
 واض��اف ان االقتراح ينص على استخدام 
اكياس ورقية او اكياس صديقة للبيئة كما 
ه��و معمول ب��ه ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال���دول التي 
سنت تشريعات بيئية مهمة للحد م��ن تلك 
الظاهرة السلبية للحفاظ على صحة املواطنني 

والسالمة البيئية.  واش��ار 
كمال الى ان “طرق التخلص 
م��ن االك��ي��اس البالستسكية 
ب��ع��د اس��ت��خ��دام املستهكلني 
واجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة 
لها غير فاعله ول��ه��ا ضرر 
واض��ح على االنسان اضافة 
لضررها على احلياة البرية 

والبحرية«.
 وشدد على ضرورة زيادة 
التوعية باهمية االك��ي��اس 
ص��دي��ق��ة ال��ب��ي��ئ��ة وت��ب��ي��ان 
م��واص��ف��ات��ه��ا واخ��ت��الف��ه��ا 
واث��ره��ا على البيئة مقارنة 
مع االكياس البالستيكية ذات 
ال��ض��رر االك��ب��ر التي يصعب 

التخلص منها بشكل فعال.
 واف��اد كمال ان الكويت قامت بحظر عدد 
من املنتجات التي كانت تسهم بزيادة نسب 
التلوث في البالد ال��ذي من شأنه املساهمة 
بشكل ملحوظ ب��زي��ادة االع��ب��اء املالية على 

الدولة للتخلص منها.

د. حسن كمال

2017 2012 حتى أبريل  إحصائية من عام 

917.447 حادثا مروريا  »املرور«: 
و2366 حالة وفاة 

ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واالع��الم 
األمني بوزارة الداخلية أنه في إطار اجلهود 
األمنية وامل��روري��ة التي تقوم بها اإلدارة 
العامة للمرور في ضبط احلركة املرورية 
على ال��ط��رق وردع املخالفني فقد اش��ارت 
اإلحصائية املرورية إلى أن أكثر املخالفات 
واحلوادث املرورية على الطرق خالل النصف 
األول من العام اجل��اري 2017 تأتي نتيجة 
لتجاوز اإلشارة الضوئية احلمراء وجتاوز 
السرعة املقررة واستخدام الهاتف النقال 
باليد اثناء القيادة واالستهتار والرعونة 

وعدم االنتباه.
وأشارت إلى أن اجمالي احلوادث املرورية 
منذ عام 2012 حتى شهر ابريل عام 2017 
)917،447( متمثلة في ع��ام 2012 بلغت 
احلوادث املرورية )86271(، وفي عام 2013 
بلغت )89527(، وف��ي ع��ام 2014 بلغت 
)99047( ، وفي عام 2015 بلغ )77961( 

وفي عام 2016 بلغت )71582( ، وفي عام 
2017 بلغت )23529( .. بينما بلغت حاالت 
ال��وف��ي��ات الناجتة ع��ن احل���وادث امل��روري��ة 
)2366( حالة وف��اه خالل تلك الفترة، ففي 
ع��ام 2012 بلغت )454( حالة وف��اة، وفي 
عام 2013 بلغت )445( حالة وفاة وفي عام 
2014 بلغت )461( حالة وف��اة، وف��ي عام 
2015 بلغت )429( وفي عام 2016 بلغت 
)424( حالة وفاة، وفي عام 2017 حتى شهر 

ابريل بلغت )153( حالة وفاة .
وتهيب اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بقائدي املركبات ض��رورة االلتزام 
بقواعد وآداب املرور والعمل مبدلول العالمات 
امل��روري��ة واللوحات اإلرش��ادي��ة واخلطوط 
األرضية لعدم الوقوع في املخالفات وحماية 
مستخدمي ال��ط��ري��ق وامل��م��ت��ل��ك��ات العامة 
واخلاصة من اآلث��ار الناجمة عن احل��وادث 

املرورية .

شنها فريق الطوارئ بـ«العاصمة« 

100 إنذار 40 تعديًا على أمالك الدولة وتوزيع  العنزي: إزالة 

اعلنت ادارة ال��ع��الق��ات العامة ببلدية 
الكويت عن تواصل  احلمالت التي ينفذها 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة 
إلزالة  التعديات على أمالك الدولة  مبنطقتي 
جابر األح��م��د وش��م��ال غ��رب الصليبيخات 
والتي أسفرت عن توزيع )100( إنذار تعدي 

على امالك الدولة  .
ومن جانبه أوضح رئيس فريق الطوارئ 
بالعاصمة زيد العنزي  بانه مت وضع خطة 
ميدانية حلملة االزالة وفقا جدول زمني يتم 

من خاللها توزيع ان���ذارات على التعديات 
وإزالتها فورا مبجرد انتهاء املدة القانونية، 
الفتا إلى أن مت توزيع )100( إنذار مبنطقتي 

جابر االحمد وشمال غرب الصليبيخات.
وأكد العنزي على أن املفتشني قاموا بإزالة 
)40( تعدياً على ملكية الدولة اشتملت على 
)30( ازال��ة مبنطقة جابر االحمد و )10( 
ازاالات مبنطقة شمال غ��رب الصلبيبخات 
، مؤكداً على ان املفتشني سيقومون بإزالة 

كافة التعديات 30 اجلاري .  

  وتابع العنزي بان مفتشي النوبة )ب( 
قاموا بتوزيع )18( انذار تعدي على امالك 
الدولة إلى جانب إزالة )6( تعديا على امالك 
الدولة ، الفتاً إلى ان مت حترير )4( مخالفات 
اعالنات اشتملت على عدم جتديد ترخيص 
االع���الن وإق��ام��ة اع��الن قبل احل��ص��ول على 
ترخيص م��ن البلدية ب��اإلض��اف��ة إل��ى غلق 

محالن إدارياً .
ك��م��ا ن��اش��د ال��ع��ن��زي أص��ح��اب ب��إزال��ة 
تعدياتهم من قبل أنفسهم حتي اليتعرضوا 

للمسائلة القانونية ، مشيراً إلى أن مفتشي 
الفريق سيطبقون القانون على املخالفني 

بكل حزم.
ومن جانبها دعت ادارة العالقات العامة 
اجلميع في ح��ال وج��ود أي شكوي تتعلق 
بالبلدية بعدم التردد باالتصال على اخلط 
الساخن)1844448( أو عبر مواقع التوصل 
 )kuwmun@(االجتماعي لبلدية الكويت
وسيتم اتخاذ االج��راءات القانونية حيالها 

على الفور.

“البلدية”تعليق إنذار إغالق محل من قبل 

476 مليون غالون امبراطوري  14 اجلاري  بلغ في 

»الكهرباء«: معدل استهالك املياه يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا 
أعلنت وزارة الكهرباء واملاء الكويتية أمس 
االثنني ان معدل استهالك املياه بلغ في 14 
يوليو احلالي 476 مليون غالون امبراطوري 
بفارق 5 ماليني غالون مت استهالكها في الفترة 

ذاتها من العام املاضي.
جاء ذلك في تصريح للوكيل املساعد لقطاع 
تشغيل وصيانة امل��ي��اه خليفة الفريج على 
هامش الزيارة التي قام بها ملعرض املشروع 
التجريبي لترشيد استهالك املياه باملنازل 
ال��ذي تنفذه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
بالتعاون مع )الكهرباء( واقيم مساء امس 

بجمعية الشهداء التعاونية.
وق��ال الفريج ان امل��خ��زون االستراتيجي 
للمياه “مطمئن” إذ يبلغ نحو 3900 مليون 
غالون امبراطوري بنسبة قدرها 97 في املئة 
من اجمالي القدرة التخزينية معربا عن امله 

في احلفاظ عليه بغية االستفادة منه وقت 
الضرورة.

وأوض��ح ان مشروع )ترشيد املياه( الذي 
رصدت له )التقدم العلمي( ميزانية تبلغ مليون 
و450 أل��ف دي��ن��ار )نحو 7ر4 مليون دوالر 
امريكي( سيسهم في تركيب مرشدات مياه في 
نحو 5 آالف منزل موزعة على 6 مناطق سكنية 
مت اختيارها بناء على رأي اللجنة الفنية 

بالوزارة.
وأضاف انه سيتم تنظيم معرض مماثل في 
اجلمعيات التعاونية الكائنة باملناطق الست 
التي مت اختيارها لتنفيذ املشروع فيها وذلك 
لتسجيل طلبات الرغبة في تركيب مرشحات 
املياه الفتا الى حرص )الكهرباء( على تنفيذ 
مثل هذه املشروعات التنموية الهادفة خلفص 

استهالك املياه والطاقة بشكل عام.

وأش���ار الفريج ال��ى التنسيق القائم بني 
قطاعي )تشغيل وصيانة املياه( و)مشاريع 
امل��ي��اه( ح��ول عمليتي ان��ت��اج وتخزين املياه 
مبينا ان سعة اخلزانات املوجود حاليا كافية 

الستيعاب كميات املياه املنتجة من احملطات.
وذك��ر ان احلمالت التوعوية التي تنظمها 
)الكهرباء( تهدف ف��ي امل��ق��ام االول لترشيد 
استهالك الطاقة وخفض كلفة ال��دع��م ال��ذي 
تقدمه الدولة الفتا الى تطبيق التعرفة اجلديدة 
على القطاع التجاري على ان يتم تطبيقها قريبا 

على القطاع االستثماري.
وأكد الفريج استعداد )الكهرباء( اليصال 
خدمة املياه العذبة في املناطق السكنية اجلديدة 
بالتعاون مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
شريطة ان تتجاوز نسبة اشغال الشبكة املائية 

خليفة الفريجفي تلك املناطق نحو 40 في املئة.


