
           املحرر البلدي

أوصت رئيسة لجنة اإلصالح 

والــتــطــويــر فــي املــجــلــس البلدي 

املــــهــــنــــدســــة جـــــنـــــان بــــوشــــهــــري 

الــــجــــهــــاز  رأي  أخــــــــذ  ضــــــــــــرورة 

الــتــنــفــيــذي لــجــمــيــع الــقــطــاعــات 

املعنية في البلدية للوقوف على 

املــوجــودة  والــثــغــرات  السلبيات 

الحالي  التنظيمي  الهيكل  فــي 

تعديلها وتالفيها،  على  للعمل 

بــحــيــث يــكــون الــتــعــديــل ترجمة 

إلى طبيعة العمل واملسؤوليات 

التنظيمية  بــالــوحــدات  املنوطة 

في الهيكل.

ودعت بوشهري في تصريح 

صحفي أمس إلى اطالع املجلس 

البلدي على التعديالت املقترحة 

إلى  إرســالــهــا  قبل  الهيكل  على 

ديوان الخدمة املدنية إلقرارها.

وقـــالـــت إن األعـــضـــاء بــحــثــوا 

مـــشـــروع الــتــوصــيــف الــوظــيــفــي 

الـــــــــــذي يــــعــــتــــبــــر مـــــــــــرآة تـــعـــكـــس 

االخـــــتـــــصـــــاصـــــات لــــكــــل وحــــــدة 

تــنــظــيــمــيــة فـــي الــهــيــكــل، ويــجــب 

انجازه بالتوازي مع التعديالت 

املـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــة عـــــــلـــــــى الـــــهـــــيـــــكـــــل 

التنظيمي.

وشــــــــــــددت بـــــوشـــــهـــــري عــلــى 

دور  إغــــــــفــــــــال  عــــــــــدم  ضـــــــــــــــرورة 

املختصني فــي إعــــداد مــثــل هــذه 

املـــشـــاريـــع الــحــيــويــة وأن تــكــون 

الـــتـــعـــديـــالت جـــوهـــريـــة لــضــمــان 

فـــتـــرة ممكنة  تــطــبــيــقــهــا ألطـــــول 

الســتــقــرار الــعــمــل فــي الــوحــدات 

التنظيمية في البلدية.

وقـــــالـــــت إنــــــه تـــــم الـــطـــلـــب مــن 

املجلس ولجنة  تــزويــد  الــجــهــاز 

اإلصــــــــــــــالح بـــــتـــــقـــــاريـــــر دوريــــــــــة 

مــــن الـــتـــعـــديـــالت عـــلـــى الــهــيــكــل 

والتوصيف الوظيفي.

وأكــــــــــدت بـــــوشـــــهـــــري انــــهــــا 

تـــعـــمـــل وفـــــق االخـــتـــصـــاصـــات 

لـــــتـــــي  ا املــــــنــــــوطــــــة بـــــالـــــلـــــجـــــنـــــة 

 5 لــــبــــلــــديــــة  أقــــــرهــــــا قــــــانــــــون ا

رأيـــــنـــــا  فـــــــــإذا   ،2005 لــــســــنــــة 

تـــجـــاوبـــا فــــي تـــنـــفـــيـــذ أهـــــداف 

والتطوير  باإلصالح  اللجنة 

ســنــكــمــل مــســيــرتــنــا. 
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 تعرض عدد من املوظفني في األمانة العامة للمجلس البلدي والتي تتواجد 

التي  الكريهة  الــروائــح  الـــرأس نتيجة  الــى صـــداع فــي  الــســرداب  مكاتبهم فــي 

ازدادت  والتي  امــس،  املاضيني وخصوصا  اليومني  مــدى  على  استنشقوها 

بــادارة االنشاءات ملعرفة  الى االستنجاد  الرائحة، مما دفع باملسؤولني  فيها 

مصدر الرائحة ومحاولة القضاء عليها. 

   روائح كريهة 

في «البلدي»  بلدي

   تجميع كودات البناء األميركي والبريطاني 

الصايغ: اعتماد معايير املباني

الخضراء خالل 4 أشهر

اقترح رئيس املجلس البلدي 

العضوان  وكذلك  العازمي،  زيــد 

أحـــــمـــــد املـــــعـــــوشـــــرجـــــي وأحــــمــــد 

البغيلي إطالق اسم املرحوم العم 

املـــرزوق على أحد  خالد يوسف 

الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة فـــي الــبــالد 

أو على إحــدى املـــدارس، تخليدًا 

لــــــذكــــــراه وعـــــرفـــــانـــــًا بـــالـــجـــمـــيـــل، 

الوطنية سواء على  وإلنجازاته 

دوره  أو  الوطني  العمل  صعيد 

البارز كأحد أكبر رجال التجارة 

ودوره الفعال في دعم الصحافة 

الكويتية.

  

 رفع 29 سيارة مهملة 

في «الجهراء» 

 أعــــــلــــــن مــــــديــــــر فــــــــــرع بــــلــــديــــة 

مـــحـــافـــظـــة الــــجــــهــــراء بـــالـــوكـــالـــة 

املــهــنــدس ســامــي الــســعــيــدان عن 

ســـيـــارة مهملة   29 ورفـــــع  ازالــــــة 

ومـــتـــواجـــدة بــمــداخــل ومـــخـــارج 

مــنــطــقــة الـــعـــبـــدلـــي الــــحــــدوديــــة، 

وقــــد تـــم حــجــزهــا بــمــوقــع حجز 

الــــســــيــــارات فــــي مــنــطــقــة أمـــغـــرة 

وذلك خالل األسبوع األخير من 

شهر ديسمبر املاضي.

فــي تصريح  السعيدان  وقـــال 

صحفي ان الحمالت مستمرة في 

الــتــي تقع تحت  املــنــاطــق  جميع 

مسؤولية بلدية املحافظة وذلك 

املظاهر  القضاء على كل  بهدف 

الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي تــــشــــوه املــنــظــر 

الــعــام، مــؤكــدا ان هــذه الحمالت 

تهدف الى رفع مستوى النظافة 

في راملحافظة.

       

تحرير 21 مخالفة 

في «األحمدي»

اســـــفـــــرت حـــمـــلـــة قـــــامـــــت بــهــا 

بــلــديــة مــحــافــظــة األحـــمـــدي على 

عدد من املحالت عن اتالف 375 

كيلوغرامًا من اللحوم والدواجن 

والربيان وتحرير 21 مخالفة.

وقــــــــــــال مــــــديــــــر فــــــــــرع بــــلــــديــــة 

مـــحـــافـــظـــة األحـــــمـــــدي املـــهـــنـــدس 

تم  املــخــالــفــات  ان  العتيبي  فــهــد 

ضبطها في منطقة جابر العلي، 

وتــنــوعــت بــني تــراكــم املــخــالــفــات 

امــــــــام املـــــحـــــالت وعــــــــدم الــتــقــيــد 

والفنية  الصحية  باالشتراطات 

وتشغيل املحل على نحو يهدد 

بــخــطــر يــــداهــــم صـــحـــة وســـالمـــة 

الجمهور.

3 أعضاء يطالبون 

بتخليد ذكرى

خالد املرزوق

   في اجتماع لجنة التعديات أمس 

العنزي: الئحة تنظيمية جديدة للساللم 

والرامبات واملسنات
         زكريا محمد

في  الفنية  اللجنة  رئيس  كشف 

عبداهللا  املهندس  البلدي  املجلس 

العامة  األشغال  وزيــر  أن  العنزي 

وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــبــلــديــة د. 

فــــاضــــل صــــفــــر طــــلــــب مـــــن جــــهــــازه 

االســـــتـــــعـــــجـــــال فـــــــي عـــــمـــــل الئــــحــــة 

تــنــظــيــمــيــة لــوضــع ضــوابــط إقــامــة 

الـــخـــارجـــيـــة  واألدراج  الــــســــاللــــم 

والــــرامــــبــــات فــــي مـــنـــاطـــق الــســكــن 

ـــــخـــــاص واملـــــســـــنـــــات الــــبــــحــــريــــة،  ال

بطلب  قامت  اللجنة  أن  خصوصًا 

6 أشــهــر،  عــمــل هــذه الــالئــحــة مــنــذ 

اآلن. حتى  تنجز  ولم 

وقـــــال الـــعـــنـــزي فـــي تـــصـــريـــح لــــــ 

الذي عقدته  االجتماع  z بعد 

أمالك  على  التعديات  إزالــة  لجنة 

الـــــدولـــــة أمــــــس بـــحـــضـــور الــــوزيــــر 

صـــــفـــــر ورئـــــــيـــــــس لــــجــــنــــة اإلزالــــــــــة 

الــفــريــق مــتــقــاعــد مــحــمــد الــبــدر: إن 

الــحــضــور اســتــعــرضــوا إنـــجـــازات 

 ،2010 فـــي عـــام  الــتــعــديــات  لــجــنــة 

هذه  على  للقائمني  تسجل  والتي 

الـــلـــجـــنـــة، وعـــلـــى رأســــهــــم الـــفـــريـــق 

البدر.

الــعــنــزي أن الــحــضــور  وأضــــاف 

نــاقــشــوا املـــوقـــع الــبــديــل لــســكــراب 

ضرورة  على  االتفاق  وتم  أمغرة، 

اســــــتــــــعــــــجــــــال الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 

لــلــصــنــاعــة إليــجــاد آلــيــة وضــوابــط 

املوقع  إلى  السكراب  محالت  لنقل 

لبديل. ا

وبــــــــــــــــني الــــــــــعــــــــــنــــــــــزي أنــــــــــــــــه تـــــم 

منطقة  في  املخالفات  استعراض 

إحـــــدى  أن  خــــصــــوصــــًا  عــــشــــيــــرج، 

الـــــــشـــــــركـــــــات قــــــامــــــت بــــاســــتــــغــــالل 

أراضــــي أمـــالك الـــدولـــة بــتــرخــيــص 

3 أشـــهـــر، مــشــيــرًا إلــى  مــنــتــه مــنــذ 

فــــي أضـــــرار  تــســبــبــت  الـــشـــركـــة  أن 

انعكاساتها  لها  جسيمة،  بيئية 

البحرية. البيئة  على  السلبية 

د.  البلدية  وزيــر  العنزي  ودعــا 

التدابير  اتــخــاذ  إلــى  صفر  فــاضــل 

الـــــالزمـــــة، لـــوقـــف تـــــجـــــاوزات هـــذه 

ترخيصها  أن  خصوصًا  الشركة، 

يخالف ما هو موجود على أرض 

الواقع.

القائمني  بــدور  العنزي  وأشــاد 

يعملون  الذين  اإلزالة،  لجنة  على 

وتطبيق  البلد،  مصلحة  أجل  من 

األنــظــمــة والــلــوائــح، الــتــي عــجــزت 

املعنية.  الوزارات  تطبيقها  عن 

آلية لنقل 

محالت 

السكراب

إلى موقع بديل

عبداهللا العنزي ● 

   لتحقيق االستقرار للعمالة 

بوشهري: سنلتزم بقرار زيادة

رواتب عمال التنظيف
رحــــــــــب مـــــــديـــــــر عــــــــــام الـــــشـــــركـــــة 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــتــــنــــظــــيــــف مـــحـــســـن 

بـــوشـــهـــري بـــقـــرار وزيــــر الـــشـــؤون 

االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل نــحــو إلـــزام 

رواتــب  بزيادة  التنظيف  شركات 

60 ديـــنـــارًا شــهــريــا  إلــــى  الــعــمــالــة 

القديمة. النظافة  عقود  وفق 

الـــشـــركـــة  ان  بــــوشــــهــــري:  وقــــــال 

ســتــلــتــزم بــتــنــفــيــذ هـــذا الـــقـــرار مــن 

خــــالل عـــقـــودهـــا مــــع الـــبـــلـــديـــة فــي 

ثـــالث مــحــافــظــات وجـــهـــات أخـــرى 

الجاري. الشهر  من  اعتبارا 

هــــذا  ان  بــــوشــــهــــري:  وأضـــــــــاف 

يـــحـــقـــق  ان  شــــــأنــــــه  مـــــــن  الــــــــقــــــــرار 

االســــــــتــــــــقــــــــرار لـــــتـــــلـــــك الـــــعـــــمـــــالـــــة، 

يــعــمــل  مـــعـــظـــمـــهـــا  ان  خــــصــــوصــــا 

فــــي مـــشـــاريـــع الـــنـــظـــافـــة الـــتـــابـــعـــة 

لــلــبــلــديــة، وســــيــــؤدي الــــى خــفــض 

مــــعــــدالت الـــجـــرائـــم واالضـــــرابـــــات 

نـــــتـــــيـــــجـــــة عـــــــــــدم الــــــــــتــــــــــزام بــــعــــض 

الــــشــــركــــات الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 

املــــالــــيــــة تــــجــــاه حــــقــــوق الـــعـــمـــالـــة، 

الــــشــــؤون  قــــــرار وزيــــــر  ان  مــــؤكــــدا 

االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل يــتــســق مــع 

أهــــــــــداف الـــــشـــــركـــــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر 

فــــي صـــــــدارة الــــشــــركــــات املـــلـــتـــزمـــة 

التنظيف. عقود  قوانني  بتطبيق 

وأعــــرب بــوشــهــري عــن اعــتــقــاده 

أن مــبــدأ الــتــزام الــشــركــات بــات في 

كل  تجاه  صارمة  لضوابط  حاجة 

الــشــركــات، وتــطــبــيــق مــبــدأ الــثــواب 

بقائمة  يسمى  ما  وعمل  والعقاب، 

الشركات  شرف يدرج فيها أسماء 

العمالة،  حقوق  باحترام  امللتزمة 

يصب  النهاية  في  األمــر  ان  مؤكدا 

فـــــي مـــصـــلـــحـــة وســــمــــعــــة الـــكـــويـــت 

لدى  اإلنــســان  لحقوق  واحــتــرامــهــا 

الدولية. محسن بوشهرياملحافل  ● 

   الشرهان: إيقاف عمال مصابني 

بأمراض معدية في صالونات حالقة 
تــراخــيــص  ادارة  مــديــر  قــــال 

الــــخــــدمــــات الـــبـــلـــديـــة فـــــي فـــرع 

عبداللطيف  حــولــي  مــحــافــظــة 

الشرهان: ان حصيلة الحمالت 

التفتيشية التي نفذها الجهاز 

الرقابي على املحالت الغذائية 

والـــــــصـــــــالـــــــونـــــــات واملــــــعــــــاهــــــد 

ــــلــــســــيــــدات خــــالل  الــــصــــحــــيــــة ل

شهر ديسمبر املاضي تنوعت 

نــتــائــجــهــا بــــني غـــلـــق املـــحـــالت 

وتحرير املخالفات، الى جانب 

ايـــــقـــــاف الــــعــــامــــلــــني املـــصـــابـــني 

بأمراض معدية عن العمل.

واوضــــــــــــــح الـــــــشـــــــرهـــــــان فـــي 

عـــــدد  ان  صــــحــــفــــي  تـــــصـــــريـــــح 

الــتــراخــيــص الــجــديــدة الــتــي تم 

انجازها بلغت 679 ترخيصًا، 

 2281 تـــــجـــــديـــــد  جــــــانــــــب  الـــــــــى 

تـــرخـــيـــصـــًا، بــــرســــوم اجــمــالــيــة 

ديـــنـــارا،  مــقــدارهــا 22280  بــلــغ 

تراخيص  مــراقــبــة  قــامــت  فيما 

 279 بـــــــإنـــــــجـــــــاز  االعـــــــــــالنـــــــــــات 

ترخيصًا جديدًا، وتجديد 205 

قدرها  بلغ  برسوم  تراخيص، 

53798 دينارًا.

ان  الـــــــشـــــــرهـــــــان  واضــــــــــــــــاف 

تــــراخــــيــــص اشـــــغـــــاالت الـــطـــرق 

مــعــامــلــة   11 بــــانــــجــــاز  قــــامــــت 

جـــــديـــــدة، الـــــى جــــانــــب تــجــديــد 

معاملتني برسوم اجمالية بلغ 

مــشــيــرًا  ديــــنــــارًا،  قـــدرهـــا 5214 

الى ان اجمالي املبالغ التي تم 

الثالثة  للمراقبات  تحصيلها 

بلغ قدرها 81292 دينارًا.

املراجعني  الشرهان  ودعــا 

الـــــــى ضــــــــــرورة الــــعــــمــــل عـــلـــى 

انـــــجـــــاز الــــتــــراخــــيــــص ســـــواء 

تجنبا  املنتهية  او  الجديدة 

لــــــوقــــــوعــــــهــــــم تــــــحــــــت طــــائــــلــــة 

املتمثلة  القانونية،  لة  املساء

او  املــــــخــــــالــــــفــــــات  بـــــتـــــحـــــريـــــر 

اصــدار اوامــر الــغــلــق االداري 

لــلــمــحــالت املـــخـــالـــفـــة، مــشــيــرًا 

الـــــــــى انـــــــــه يـــــشـــــتـــــرط تــــقــــديــــم 

كــــــــروكــــــــي مـــــســـــبـــــق لـــــالعـــــالن 

قبل  عليه  املوافقة  يتم  حتى 

عـــمـــلـــيـــة تـــركـــيـــبـــه، وحــــتــــى ال 

يــتــكــبــد صــاحــبــه خــســائــر فــي 

حـــال وضـــع االعـــالن بــطــريــقــة 

. خاطئة

عبداللطيف الشرهان ● 

«اإلصالح والتطوير»:

التوصيف الوظيفي مرآة 

الهيكل التنظيمي

جنان بوشهري ● 

 العازمي استقبل محافظ باشكيا 

العازمي يقدم درع تذكاريا إلى سجديني ● 

   اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس املـــجـــلـــس 

الــبــلــدي زيــد الــعــازمــي محافظ 

ألبانيا  جمهورية  في  باشكيا 

كـــــــازيـــــــم ســــجــــديــــنــــي والــــــوفــــــد 

املباحثات  دارت  املرافق، حيث 

بــــني الـــجـــانـــبـــني حـــــول تــطــويــر 

الــعــالقــة ومـــد جــســور الــتــعــاون 

بـــــمـــــا يــــــثــــــري تـــــطـــــويـــــرهـــــا فـــي 

مختلف املجاالت.

وأكد العازمي عمق العالقة 

بــــني الـــبـــلـــديـــن، وأهـــمـــيـــة مــثــل 

ات الثنائية لتبادل  هذه اللقاء

يطرأ  ما  حــول  النظر  وجهات 

مبينا  البلدية،  الــســاحــة  على 

إن الـــلـــقـــاء تـــنـــاول كـــل الــســبــل 

املــمــكــنــة لـــدعـــم الـــتـــعـــاون بــني 

الجانبني.

وأثـــــــنـــــــى ســــجــــديــــنــــي عـــلـــى 

الكاملة  الكويت  دولـــة  مساهة 

في بناء أكبر مسجد، والذي تم 

تسميته باسم الكويت، متمنيا 

حضور رئيس املجلس البلدي 

توقيع  يتم  وأن  افتتاحه  عند 

توأمة بني البلديتني. 

          عائشة علي

 أعلنت رئيسة فريق عمل املباني 

الوطنية  للجنة  التابع  الــخــضــراء 

العــــــداد كــــــودات الـــبـــنـــاء املــهــنــدســة 

عــالــيــة الـــصـــايـــغ تــشــكــيــل الــفــريــق، 

الـــذي يــضــم فــي عضويته خــبــرات 

مـــن االنـــظـــمـــة الــعــاملــيــة االســاســيــة 

وهم  الخضراء،  املباني  مجال  في 

الكويت  مــن معهد  كــمــال  د. حسن 

واالستشارية  العلمية،  لــالبــحــاث 

مـــاريـــانـــا الــيــكــســيــفــا املــتــخــصــصــة 

فـــــــــي الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــم وفــــــــــــق الـــــنـــــظـــــام 

واملهندس   BREEAM البريطاني 

املتخصص  املجيبل  عبدالحافظ 

 LEED في نظام التقييم االميركي

واالســتــشــاريــة زالتــكــا اورمــانــوفــا 

بــخــبــرتــهــا الـــشـــاســـعـــة فــــي مــجــال 

االســتــدامــة فــي الــعــديــد مــن الـــدول 

االوروبية.

عــن مخاطبة  الــصــايــغ  وكشفت 

في  العاملية  املنظمات  مــن  العديد 

هذا املجال لالستفادة من التعاون 

املــشــتــرك مــعــهــا، ومــنــهــا مــؤســســة 

عــرضــت  الــــتــــي   BRE-GLOBAL

كــــود للكويت  الـــتـــعـــاون الشــتــقــاق 

مــــن الــــكــــود الــــعــــاملــــي الــــتــــابــــع لــهــم 

 International Code for Sustainable

عن  وكـــذلـــك   Built Environment

 Engineering and The طريق لجنة

للفدرالية  الــتــابــعــة   Environment

الــعــاملــيــة لــلــهــنــدســة، الـــتـــي عــقــدت 

اجـــتـــمـــاعـــهـــا فـــــي االرجـــــنـــــتـــــني فــي 

اكتوبر املاضي.

وقــالــت انـــه تــم خـــالل املــرحــلــة 

الـــــســـــابـــــقـــــة تــــجــــمــــيــــع لـــــلـــــكـــــودات 

واملــــعــــايــــيــــر الــــعــــاملــــيــــة الـــخـــاصـــة 

النظام  وهي  الخضراء  باملباني 

والـــــنـــــظـــــام   LEED االمــــــيــــــركــــــي 

ونــظــام   BREEAM الــبــريــطــانــي 

«اســـــتـــــدامـــــة» الــــتــــابــــع لـــحـــكـــومـــة 

ابـــوظـــبـــي واملـــنـــظـــومـــة الــقــطــريــة 

وغــــيــــرهــــا،   QSAS لــــالســــتــــدامــــة 

حــــــيــــــث قــــــــــام االعـــــــــضـــــــــاء بـــعـــمـــل  

    دراســـة ومــقــارنــة لــهــذه األنــظــمــة 

لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــى اإلطــــــــــار الــــعــــام 

لــلــكــود الــكــويــتــي الــــذي يــتــوافــق 

مـــــع عــــــدة جـــــوانـــــب واعــــتــــبــــارات 

أهـــمـــهـــا االعـــــتـــــبـــــارات املـــنـــاخـــيـــة 

واألولــــــويــــــات الـــبـــيـــئـــيـــة املــحــلــيــة 

القطاع  فــي  العامة  واملــمــارســات 

البالد. في  اإلنشائي 

واضـــافـــت أن عــــددا مـــن أعــضــاء 

الـــفـــريـــق قــــامــــوا بــــزيــــارة مــؤســســة 

الــدوحــة للتعرف بشكل  بـــروة فــي 

أكــــــبــــــر عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة املــــنــــظــــومــــة 

الدراسات  القطرية. واتضح حجم 

في  الخبراء  بها  قــام  التي  الهائلة 

دولــــة قــطــر الــشــقــيــقــة، واعــتــمــادهــم 

أقرها فريق  التي  املنهجية  لنفس 

العمل، مشيرة إلى أنه تقرر اعتماد 

أساسي  كنظام  القطرية  املنظومة 

للمراجعة والعمل واعتبار كل من 

واألمــيــركــي  البريطاني  النظامني 

مرجعية مساندة.

الفريق  ان  الصايغ  وأوضحت 

يـــــقـــــوم حــــالــــيــــا بــــعــــمــــل مــــراجــــعــــة 

تـــفـــصـــيـــلـــيـــة لــــــألبــــــواب واألجـــــــــزاء 

االتفاق  تــم  كما  للنظام  املختلفة 

عــلــى أن يــتــم الــتــنــســيــق مـــع فــرق 

العمل األخرى ذات الصلة التابعة 

فريق  مــثــل  الــبــنــاء  كـــودات  للجنة 

الـــطـــاقـــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور عــلــي 

الــعــجــمــي فـــي األبــــــواب واألجـــــزاء 

املــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة لــضــمــان عــدم 

وجود تعارضات بني ما يقره أي 

الفنية في مخرجاته. الفرق  من 

وتوقعت إصدار النسخة األولية 

من معايير املباني الخضراء خالل 

أربــعــة أشــهــر مــن العمل املتواصل 

ليتم  الفريق،  أعضاء  من  واملكثف 

الحكومية  الــجــهــات  على  تــوزيــعــه 

واملـــــكـــــاتـــــب الــــهــــنــــدســــيــــة والـــــــــدور 

وللعمل  لــلــمــراجــعــة  االســتــشــاريــة 

به كما سيتم اإلعــالن عن مسابقة 

لتقييم واعتماد أول مبنى أخضر 

يــحــقــق شــــــروط االســــتــــدامــــة وفـــق 

ــــتــــي يــــقــــرهــــا الـــفـــريـــق  املــــعــــايــــيــــر ال

وتعتمدها اللجنة.

عالية الصايغ ● 

التزام  مبدأ 

بات  الشركات 

في حاجة 

صارمة لضوابط 

أحمد املعوشرجي ● 

{   األحمدي} تبحث تخصيص

موقع مبنى محافظتها 
تبحث لجنة محافظة األحمدي 

في اجتماعها غدًا الخميس طلب 

شركة املنتجات الزراعية الغذائية 

ادارة مبنى شبرة الرقة للخضار 

والفاكهة وطلب االتحاد الكويتي 

لــــلــــمــــزارعــــني تـــخـــصـــيـــص شـــبـــرة 

لــالتــحــاد بمنطقة  الـــرقـــة  خــضــار 

الـــرقـــة وتــجــديــد الــتــمــاس وطــلــب 

املوافقة على الحصول على قطعة 

أرض ملدرسة فجر الصباح.

ويـــنـــظـــر األعــــــضــــــاء فـــــي طــلــب 

الفحيحيل  االنــكــلــيــزيــة  املـــدرســـة 

املخصصة  املساحة  زيــادة  بشأن 

لــــلــــمــــدرســــة، وطــــلــــب اســــتــــحــــداث 

مــــــواقــــــف ســــــيــــــارات وبـــإجـــمـــالـــي 

مساحة 960 مترا مربعا بمنطقة 

شــــــرق األحـــــمـــــدي لـــخـــدمـــة مـــركـــز 

األحمدي الصحي. والطلب املقدم 

من القائمني على مسجد مرداس 

الوفرة  جواخير  بمنطقة  الــهــزاع 

األشــغــال  مــخــاطــبــة وزارة  بــشــأن 

لتنفيذ مواقف سيارات للمسجد. 

الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  وطـــلـــب 

(مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة) 

تــمــديــد مــــدة تــخــصــيــص األرض 

املخصصة القامة جامعة بمنطقة 

العقيلة قطعة 6.

وســـيـــنـــاقـــش األعــــــضــــــاء طــلــب 

محافظة  ملبنى  موقع  تخصيص 

األحمديز

 توسعة األميري 

في «البلدي»

ملــــديــــر  ا نــــائــــب  قــــــال 

لــــــــــشــــــــــؤون  ــــــــــــــعــــــــــــــام  ل ا

ملــــهــــنــــدس  ا ــــتــــنــــظــــيــــم  ل ا

ان  لــــــثــــــاقــــــب  ا غــــــســــــان 

ملـــــــقـــــــدم مـــن  ا لـــــطـــــلـــــب  ا

لــضــم  لـــصـــحـــة  ا وزارة 

ملــــوقــــع  ا وتــــخــــصــــيــــص 

لــلــمــســتــشــفــى  لــخــلــفــي  ا

لــقــطــعــة  ا األمـــيـــري فـــي 

مــــنــــطــــقــــة  فــــــــــي   (3 )

ــــــشــــــرق مـــــــــــازال فـــي  ل ا

لـــبـــلـــدي مــنــذ  ا ملـــجـــلـــس  ا

8 يــونــيــو املــاضــي.

***

اتهامات

ل   «البلدية» بعرقلة 

االجتماعات

رفــــــــضــــــــت مــــمــــثــــلــــة 

لـــبـــلـــديـــة فـــي عــضــويــة  ا

لــجــنــة اإلشـــــراف عــلــى 

ملـــــــــشـــــــــروع  ا تــــــنــــــفــــــيــــــذ 

لـــــــوطـــــــنـــــــي ملــــكــــافــــحــــة  ا

ــبــقــري  ل ا لـــســـل  ا مـــرض 

لـــــــــــــبـــــــــــــروســـــــــــــيـــــــــــــال،  وا

لــــــتــــــي  ا االتــــــــــهــــــــــامــــــــــات 

وجــــــهــــــتــــــهــــــا رئـــــيـــــســـــة 

لـــبـــلـــديـــة  ا لـــــى  إ لـــلـــجـــنـــة  ا

بـــعـــرقـــلـــة اجـــتـــمـــاعـــات 

لــــى  إ عــــــيــــــة  لــــلــــجــــنــــة دا ا

تــــــشــــــارك  رد  عــــــمــــــل 

ــفــنــيــة  ل ا فـــيـــه األجــــهــــزة 

ــــــــى هــــــــذه  لــــــــــلــــــــــرد عــــــــل

لــــــتــــــي  ا االتــــــــــهــــــــــامــــــــــات 

تـــحـــمـــيـــل  لــــــى  إ تـــــهـــــدف 

لــبــلــديــة مــســؤولــيــة مــا  ا

يـــســـفـــر عـــنـــه مـــشـــروع 

ملــكــافــحــة مــســتــقــبــال.  ا

  


