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9 استغرب رئيس جلنة الش���كاوى مبجمع الصوابر محمد 
العثمان محاوالت البعض التكسب على حساب قاطني الصوابر 
الذين يعانون األمرين م���ن عدم معاجلة اوضاع مجمعهم، ما 
ينذر بكارثة إن لم يتم التحرك بس���رعة. وتابع: نحن بدورنا 
وبصفتنا نطلب من هؤالء االبتعاد عن مجمع الصوابر وعدم 
فرض الوصاية على قاطنيه ومحاوالت التكس���ب إعالميا من 
ورائهم اذ ان قاطني مجمع الصوابر لهم جلنتهم التي نتشرف 

برئاستها ومطالبهم تنحصر في تأييدهم املطلق لالقتراحات 
الس���ابق تقدميها من قبل بعض اعض���اء املجلس البلدي مثل 
االقتراح املقدم من العضو السابق م.فاطمة الصباح بتحويل 
مجمع الصوابر الى مكاتب جتارية، وكذلك االقتراح املقدم من 
وزير البلدية احلال���ي د.فاضل صفر ورئيس املجلس البلدي 
احلالي زيد عايش العازمي بتحويل املجمع من سكني الى جتاري، 

وذلك إنهاء لكل املشاكل التي يعاني منها املجمع وقاطنوه.

العثمان: تحويل مجمع الصوابر من سكني إلى تجاري

استقبال طلبات األهالي اعتباراً من األحد المقبل

صفر: بدء إصدار تراخيص البناء في منطقة الصديق

الموسوي: إزالة 84 شاليهاً ونقل سيارات ومخلفات في جزيرة عوهة
قال عضو جلنة إزالة التعديات 
على امالك الدولة محمد املوسوي 
ان الفريق املكلف بإزالة التعديات 
في جزيرة عوهة قام مبشاركة 
قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية 
برئاس���ة العميد ناصر الزعابي 
بإزالة 84 شاليها، اضافة الى عدد 

من التعديات األخرى.
وكانت احلملة ب���دأت بداية 
الشهر اجلاري ومازالت مستمرة 
لالنتهاء من جميع التعديات في 
جزيرة عوهة. واضاف ان اللجنة 
قد قامت بنقل عدد من السيارات 
واملخلفات م���ن اجلزيرة إلعادة 
تهيئتها امام الزوار واوضح ان 
جلنة االزاالت قد قامت مبجهود 
مشترك مع وزارة الداخلية ممثلة 
العامة خلفر السواحل  باإلدارة 
باالضاف���ة الى بلدي���ة الكويت 
والهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية، حيث أبدت هذه اجلهات 

تعاونا خالل هذه احلملة.
واشار الى ان احلملة شهدت 
تعاونا م���ن جانب املواطنني اال 
انها في الوقت نفسه حتذر من 
اقامة اي جتاوزات مستقبلية في 

اجلزيرة.

يقيم حفل عشاء اليوم ضرورة وضع إستراتيجية وخطط متكاملة للمشروع

العازمي يطالب بإعفاء موظفين بالمجلس 
والبلدية وذوي االحتياجات الخاصة من البصمة

الشايع يطالب بتحسين الدائري الرابع
للحد من االختناقات المرورية

قال وزير االشغال ووزير الدولة 
للش����ؤون البلدية د.فاضل صفر 
ان البلدية بصدد البدء في اصدار 
ترخيص البناء في منطقة الصديق 

ملالك االراضي السكنية.
وقال الوزي����ر د.صفر: إن بدء 
البلدية إص����دار تراخيص البناء 
في هذه املنطقة اتى نتاج جهود 
متواصلة وجماعية من قبل وزارات 
األشغال العامة والبلدية والكهرباء 
وج����اء ليحق����ق رغب����ة وحاجة 
مجتمعية لبعض املواطنني تسهم 

في استقرارهم اجتماعيا.
وحيا الوزي����ر د.صفر جهود 
الكهرباء  وزارة االشغال ووزارة 
واملاء وحسن تعاونهما مع اجهزة 
البلدية وق����ال: لوال هذا التعاون 
الذي مت على أعلى املستويات ما 
كان ملثل هذا االجناز أن يرى النور 
وما من ش����ك أننا جميعا سعداء 
بأن كل����ل اهلل عملنا بهذا النجاح 
بعد جهود جهيدة وخالل الوقت 
الزمني الذي كان محددا سلفا إذ لم 

يحدث أي تأخير في تنفيذ عقود 
البنية التحتية التي ابرمتها وزارة 
االش����غال كما ان وزارة الكهرباء 
واملاء ل����م تتوان في التنس����يق 
والتعاون معنا استهدافا ملصلحة 
عام����ة ولهذا فقد جاء هذا االجناز 
ليحسب للجميع ولصالح عملية 

البناء والتنمية في الكويت.
من جانبه قال نائب مدير عام 

البلدي����ة لقطاع محافظتي حولي 
ومبارك الكبير م.أحمد املنفوحي 
ان البلدية ستكون مستعدة متاما 
الس����تقبال طلبات مالك االراضي 
الراغبني في احلصول على ترخيص 
البناء في منطقة الصديق اعتبارا 
الق����ادم بعد احلصول  من االحد 
على االرتفاعات واملناس����يب من 
التنظيم واملس����احة ومت  ادارتي 

التنسيق مع وزارة الكهرباء التي 
افادت بعدم ممانعتها في اصدار 
التراخيص والتأكيد على جاهزيتها 
إليصال التيار خالل الشهور الستة 

القادمة.
وتابع املنفوح����ي جاءت هذه 
اخلطوة بعد استكمال اعمال البنية 
التحتية من انشاء واجناز شبكتي 
الطرق فض����ال عن بقية اخلدمات 
األخرى، والس����يما ايصال التيار 
الكهربائي الذي سيتم في القرب 
إن شاء اهلل تعالى، وعليه نهنئ 
أهالي منطقة الصديق مبثل هذا 
االجناز الذي حتقق ونأمل من مالك 
االراضي الذين سيحصلون على 
تراخيص البناء في هذه املنطقة 
االلتزام بجميع القوانني واللوائح 
البناء فضال عن  املنظمة لعملية 
تنفيذ التعهدات التي سيتعهدون 
بها حال حصولهم على تراخيص 
البناء وتتمثل في عدم ايصال التيار 
الكهربائي حتى التاريخ احملدد من 

قبل وزارة الكهرباء واملاء.

طالب رئيس املجلس البلدي زيد العازمي وزير األش����غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بإعفاء من أمضى 20 عاما 
في البلدية وكذلك املوظفون من ذوي االحتياجات اخلاصة من نظام 
البصمة ف����ي األمانة العامة للمجلس البلدي وقطاعات البلدية. وقال 
ان الوزير س����بق ان أعفى العاملني في وزارة األشغال من اجراء تلك 
البصمة، مشيدا في هذا اخلصوص بدور الوزير في تفهم ظروف هؤالء 
املوظفني. ومن جانب آخر، ذكر العازمي انه سيتم جتهيز غرفة خاصة 
للصحافيني تشمل جميع اخلدمات التي يحتاجونها خالل تغطية أعمال 
املجلس وجلانه من فاكسات وانترنت، مشيدا في هذا اخلصوص بالدور 
الكبير الذي تلعبه وس����ائل اإلعالم وهو املرآة احلقيقية ألي عمل من 
خالله ميكن معرفة الس����لبيات والقضاء عليها. من جهة أخرى، وجه 
رئيس املجلس البلدي زيد العازمي الدعوات حلضور حفل العش����اء 
الذي سيقيمه مس����اء اليوم في منتجع النخيل بحضور وزير الدولة 

لشؤون البلدية وأعضاء املجلس البلدي والقياديني في البلدية.

طالب نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع وزير االشغال 
العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر بسرعة اتخاذ القرار في انهاء 
مشروع حتسني وتطوير الدائري الرابع والعمل على رفع مستواه 
ليكون طريقا س���ريعا مناس���با، وذلك للحد من املشاكل احلالية 
واالختناقات املروري���ة املتكررة على هذا الطريق احليوي والذي 
يخدم محافظتي العاصمة وحولي بحيث ميتد من دوار االمم املتحدة 

الى شارع تونس.
واشار الش���ايع الى انه يجب ان توضع استراتيجية وخطط 
متكاملة لهذا املشروع لتوفير حركة انسيابية ومرونة في السير 
نظرا لتزايد عدد الس���كان وزيادة عدد السيارات وكثرة احلوادث 
ووج���ود عدد من الوزارات والكليات الت���ي يخدمها هذا الطريق، 
باالضافة الى وجود تقاطعات مرورية تس���بب الزحمة وحتتاج 

الى التطوير.

بدء إصدار تراخيص البناء في »الصديق«

إزالة شاليه مخالف في عوهة

رفع مخلفات في اجلزيرة

م.أحمد املنفوحيد.فاضل صفر

محمد العثمان

زيد العازميشايع الشايع

العنزي يقترح تبديل
موقع مسجد في منطقة غرناطة

البلدي  قدم عضو املجلس 
م.عب���داهلل العن���زي اقتراحا 
بتعديل موقع مسجد مبنطقة 

غرناطة قطعة 3.
وقال ف���ي اقتراحه: حددت 
املادة 12 من قانون البلدية رقم 
2005/5 اختصاصات املجلس 
البلدي في اطار اخلطة العامة 
للدول���ة لبح���ث العدي���د من 
املسائل ومن ضمنها استحداث 
وتنظيم جميع املناطق السكنية 
والتجارية والصناعية وغيرها 
ومبا ان املجلس البلدي قد اصدر 
قرارا باملوافقة على تخصيص 
موقع ملسجد ومخفر في القطعة 
3 مبنطقة غرناطة وبناء على 
ش���كوى اهالي املنطقة، فإننا 
نقترح تغيير تخصيص موقع 

املسجد واملخفر بالتبادل بينهما 
خصوص���ا ان موقع املس���جد 
س���يكون قريبا من املس���اكن 

ويخدم اهالي املنطقة.

م.عبداهلل العنزي

عبداهلل العلي

م. فيصل اجلمعة

عدم السماح بإيصال التيار 
العلي  الكهربائي لها. وذكر 
عدم وج���ود مراك���ز اغذية 

منطقة سكراب أمغرة متمثلة 
ب�  في حوطة تقدر مساحتها 
6 آالف متر، وتوجد بداخلها 
سيارات سكراب وغرف كيربي 
املركز بإزالتها  وتواير، وقام 

العلي: إسطبالت الجهراء غير قانونية
وإيقاف الطلبات لوجود مخالفات

نقص األطباء البيطريين يساعد على انتشار األمراض واألوبئة

إزالة تعديات في سكراب أمغرة

كشف مدير بلدية محافظة 
اجلهراء عبداهلل العلي عن عدم 

قانونية اسطبالت اجلهراء.
تصري����ح  ف����ي  وق����ال 
صحافي مت ايقاف االجراءات 
املتعلق����ة بطلب����ات اصحاب 
تلك االسطبالت لوجود عدة 

مخالفات.
وحذر املواطنني من عملية 
البيع والشراء لتلك االسطبالت 

لعدم وجود سند قانوني.
وتس���اءل العل���ي اي���ن 
تذهب االيجارات الش���هرية 
الت���ي يتم اس���تقطاعها من 
اصحاب االس���طبالت فضال 
عن اجلهة التي تتبعها رغم 

كش����ف نائب املدير العام 
البلدية  لشؤون قطاع فروع 
حملافظتي العاصمة واجلهراء 
بالوكال����ة م.فيص����ل جمعة 
ع����ن ان ادارة النظافة العامة 
وإش����غاالت الطرق مبحافظة 
اجلهراء واصلت حمالتها إلزالة 
التعديات على أمالك الدولة في 
منطقة سكراب أمغرة، مشيرا 
الى ان هذه احلمالت تأتي بهدف 
تطبيق لوائح وأنظمة البلدية 
للقضاء على ظاهرة التعديات 
التي أقيمت على أمالك الدولة 

في منطقة سكراب أمغرة.
ومن جانبه، أوضح مدير 
ادارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق نواف املطيري ان مركز 
س����عد العبداهلل ق����ام بإزالة 
تعديات على امالك الدولة في 

وصحة ونظافة ومراكز فحص 
لالبقار في منطقة الصليبة، 
مشيرا الى ان هناك نقصا في 
الفنيني املتخصصني واالطباء 
البيطريني مما يساعد على 
انتشار االمراض واالوبئة، 
وطالب بتفعيل دور الرقابة 
العامة والنظافة فيها اضافة 

للنوبات اليومية.
وقال ان فرع اجلهراء يسير 
يوميا اكثر م����ن ثالثني دربا 
لتخليص الطرقات احمليطة 
مبقبرة اجلهراء وواحة الغنم 
من ارطال الرمل مؤكدا ان النية 
تتجه لغرس مزيد من االشجار 
حولها لتكون مصدات رياح.

بالكامل وتنظيف املكان. ومن 
جانب آخر، اوضح مدير مكتب 
العالقات العامة وخدمة املواطن 
بفرع بلدية اجلهراء بأنه متت 
ازالة تعديات علي امالك الدولة 
في املنطقة احلرفية في محافظة 
اجلهراء وذل����ك بالتعاون مع 
اللجنة األمنية التابعة ملجلس 
ال����وزراء واملتمثلة في زيادة 
البناء وغرف خارجية وخيام 
أملنيوم وزجاج. وذكر ان مراقبة 
االغذية واالسواق التابعة إلدارة 
تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
حققت اجنازات ملموسة خالل 
االشهر ال� 3 املاضية )ابريل، 
ماي����و، يونيو( مش����يرا بهذا 
اخلصوص الى انه مت حترير 
واجناز 2003 مخالفات خالل 

تلك االشهر.


