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اعداد: بداح العنزي

خالل زيارة قام بها 7 أعضاء لموقع القاعدة الجوية في صبحان

الشايع يدعو الجهاز التنفيذي
 لإلسراع بإحالة المشاريع إلى »البلدي«

بح�ث طلب نقل موقع القاعدة ف�ي اللجنة الفنية قريباً
قام 7 من اعضاء المجلس البلدي بزيارة الى موقع 
القاعدة الجوية والدفاع الجوي في منطقة صبحان، 
وقال نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع ان 
هذه الزيارة جاءت بناء على دعوة من المس����ؤولين 
في القاعدة الجوية وعلى رأس����هم اللواء � يوس����ف 
الضويان � آمر الق����وة الجوية لالطالع عن قرب في 
طلب نقل موقع القاعدة الى موقع آخر بناء على تنازل 

من الطيران المدني.
واش����ار الى تفهم االعضاء لهذا الطلب، خاصة ان 
المجلس حريص على تنفيذ رغبة صاحب الس����مو 
األمير لعدم تعطيل المشاريع التنموية، رغم ان هذا 
الموضوع لالسف مضى له بالجهاز التنفيذي سنتين 

دون ان تكون هناك اسباب واضحة.
واكد الشايع ان هذا الموضوع سيحظى بأولوية 
وسيتم بحثه في اللجنة الفنية قريبا العتماد الطلب 
بناء على موافقة الطيران المدني واحالته الى المجلس 
البلدي، خاصة انه ال يوجد ما يمنع ذلك في ظل وجود 
دراسة من الجهاز التنفيذي، مشيرا الى ان الروتين 
الممل والدورة المستندية في أروقة البلدية قد تساعد 

في تعطيل المشاريع الحيوية.
ودعا الشايع الجهاز التنفيذي الى ضرورة ان تكون 
هناك آلية واضحة باالس����راع إلحالة المشاريع الى 
المجلس حتى تتمكن اللجان المختصة من دراستها 

اللواء يوسف الضويان متوسطا أعضاء املجلس البلدي خالل زيارة موقع القاعدة اجلوية في صبحانواعتمادها.

تعاون مثمر إلنجاز المشاريع التي تخدم المواطنين طالب بإزالة سكراب الجهراء وتحويله إلى حديقة عامة

استعرض إنجازات البلدية خالل سبتمبر الماضي

المطيري: الموافقة على بناء 48 قسيمة في الفروانية
تمنح األهالي إمكانية تحويلها من »خاص« إلى »استثماري«

العنزي: إزالة تجمعات العزاب في الجهراء والدوحة 
وإيجاد أماكن بديلة لهم بعيدًا عن مساكن المواطنين

العرادي: غلق 56 محاًل وإتالف 592 كلغ
 من األسماك و27 رأسًا من الذبائح في العاصمة

كش���ف مدير ف���رع بلدية 
العاصم���ة م.محمد  محافظة 
النقاب ع���ن قيام  الع���رادي 
الرقابي���ة بتكثيف  األجه���زة 
احلمالت التفتيشية والتصدي 
للتجاوزات جلميع االنشطة غير 
امللتزمة بالضوابط واألنظمة 
التي شرعتها البلدية، مشيرا 
الى ان ع���دد احملالت التي مت 
التفتيش عليها خالل ش���هر 
سبتمبر املاضي بلغ 870 محال 
والتي اسفرت عن غلق 56 محال 
غلقا اداريا وحترير 77 مخالفة 
والتي مت رصدها من قبل مفتشي 

األغذية واألسواق.
وقال م.العرادة في تصريح 
صحافي: بلغ اجمالي كمية املواد 
الغذائي���ة التي مت اتالفها 888 
كلغ فيما بلغ عدد العينات التي 
مت ارسالها للفحص املخبري 
37 عينة تب���ن صالحية 28 
عين���ة منها، مش���يرا الى ان 
بلدية احملافظة تولي اهتماما 
بالغا بهذا اجلانب بهدف التأكد 
من صالحية امل���واد الغذائية 
وفقا لالش���تراطات الصحية 
ومطابقتها للمواصفات القياسية 

الكويتية.
واضاف: كم���ا بلغ اجمالي 
الواردات من اخلضار والفواكه 
بالس���وق املركزي بالشويخ 
45899 طنا وان اعداد السيارات 
وبرادات اخلض���ار والفواكه 
الواردة للسوق 1793 سيارة، 
فيما بلغ اجمال���ي الوارد من 
االسماك احمللية واملستوردة 
بسوق الواجهة البحرية 41585 
كلغ الى جان���ب 623557 كلغ 
لسوق املباركية، مشيرا الى ان 
اجمالي كمية االسماك التالفة 
بلغ 592 كلغ اما عدد املخالفات 
بش���برة اخلض���ار والفواكه 

بالشويخ فبلغ 4 مخالفات.

إجنازات املسلخ املركزي
وعن اجناز املسلخ املركزي 

بالشويخ قال م.العرادي بلغ 
اجمالي املذبوحات من اخلراف 
العربية واألس���ترالي واملاعز 
34 ألف رأس الى جانب اتالف 
27 رأس���ا لع���دم صالحيتها 
لالس���تهالك اآلدمي فيما بلغ 
اللحوم  الواردات من  اجمالي 
الطازجة واملستوردة من األغنام 
واالبقار 850224 كلغ الى جانب 

اتالف 59 كلغ.

المحالت واإلعالنات

وأش���ار م.العرادي الى ان 
عدد احملالت التي مت التفتيش 
عليها من قبل مفتشي مراقبة 
احملالت واالعالنات قد بلغ 60 
محال والتي اس���فر عن ضبط 
16 محال تعمل دون ترخيص 
وحترير 16 مخالفة الى جانب 
ازالة 70 اعالنا من احملالت و294 

اعالنا من الطرق العامة.

رفع السيارات

واشار الى ان عدد املركبات 
التي مت رفعها وايداعها مبوقع 
حجز السيارات مبنطقة امغرة 
بلغ 50 مركبة الى جانب عربة 
واحدة لاليس ك���رمي فيما بلغ 
عدد مخالفات الئحة النظافة رقم 
81/3371 بش���أن النظافة العامة 
12 مخالفة الى جانب حترير 3 
مخالفات طبق���ا للقرار االداري 

رقم 87/9 املتعلق بالقاء املخلفات 
فيما بلغ عدد مخالفات االغذية 
واالسماك واملسلخ 48 مخالفة.

السالمة

ادارة السالمة  وعن اجازات 
العاصمة  بفرع بلدية محافظة 
قال م.الع���رادي: لقد مت اجناز 
86 رخصة س���المة و10 رخص 
للتش���وين الى جانب 3 رخص 
للطرق و4 لقطوعات الطرق و20 
شهادة سالمة جلميع املشاريع 
وتوجي���ه 20 تنبيه���ا لتنفيذ 
االشتراطات واجناز 86 تقريرا 

وكشفا للمراقبن.

التراخيص الهندسية

واختتم ب���أن عدد املعامالت 
التي اجنزتها ادارة التراخيص 
الهندسية بالسكن اخلاص بلغ 118 
ترخيصا الى جانب 6 تراخيص 
بالصناع���ي وترخيصا واحدا 

بالتجاري.

طالب عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
بإزالة مناطق وجتمعات سكن العزاب في اجلهراء 
والدوحة وإيجاد أماكن بديلة لهم بعيدا عن مناطق 
سكن املواطنن نظرا لتسببهم في كثير من املشاكل 

واملضايقات ألهالي هذه املناطق.
وشدد م.العنزي على ضرورة تشديد الرقابة 
على مناطق سكن العزاب ووضع ضوابط جديدة 
لسكن العزاب يتم من خاللها تنظيم تسكن هذه 
العمالة بعيدا عن مناطق السكن اخلاص حتى ال 
يؤثر تواجد هذه العمالة في املواطنن، موضحا 
ان هناك العديد من املشاكل تسببت في وجودها 
اعداد كبيرة من العزاب قريبة من مناطق السكن 
اخلاص للمواطنن منها مشاكل امنية واجتماعية 
لها أبعادها املختلفة على املواطنن، مشيرا الى ان 

جتمع���ات العزاب في كثير من االحيان ال تلتزم بقوانن البالد مما 
يتسبب في مشاكل كبيرة للمواطنن.

كما ش���دد على ضرورة نق���ل هذه العمالة الى املدن الس���كنية 
املخصصة للعمالة الوافدة، الفتا الى ان نس���بة العمالة الوافدة في 
بعض املناطق السكنية تزيد على عدد سكان املنطقة نفسها، وهذه 
مشكلة حقيقية تهدد السكان، وخطرا كبيرا لو حدثت مشكلة مثل 

مشكلة خيطان او االضرابات والتخريبات التي 
قام بها عمال النظافة العام املاضي وما صاحبها 
من تخريب للممتلكات وتهديد ألرواح املواطنن، 
مؤكدا ان هذا األمر مرفوض متاما ويشكل حتديا 
ألمن الوطن واملواطن ويتطلب معاجلة سريعة 

جدا.
وأكد أهمية القضاء على هذه املشكلة والقضاء 
عل���ى ظاهرة تأجير منازل للع���زاب في املناطق 
السكنية التي سيكون لها اثر خطير على العائالت 

السكنية بجوار املنازل املستؤجرة للعزاب.
من جانب آخر، طالب م.العنزي بضرورة إزالة 
سكراب اجلهراء الذي أصبح يؤثر سلبا على سكان 
منطقة سعد العبداهلل وحتويله الى حديقة عامة 

حسب التوجه املوضوع لذلك.
وقال م.العنزي ان سكراب اجلهراء البد ان يزال ألن البيوت قد 
وصلت اليه، كما انه في احيان كثيرة حتدث حرائق في السكراب، 
ما يهدد حياة املواطنن ويتس���بب في إصابة العديد من الس���كان 
باالمراض، خصوصا األطفال، كما ان السكراب اصبح مرتعا للمجرمن 
واخلارجن عن القانون، ما يهدد حياة وأمن املواطن، لذلك البد من 

نقل السكراب الى مواقع بعيدة عن التجمعات السكنية.

عب����ر عضو المجلس البلدي ف����رز المطيري عن 
سعادته بخصوص موافقة المجلس ألصحاب القسائم 
48 بمنطقة الفروانية ببناء قس����ائمهم االستثمارية، 
مبش����را أهالي الدائرة البلدية الس����ابعة بمزيد من 
االنجازات وتحقيق المكاس����ب الت����ي تخدم حياتهم 
اليومية بشكل أفضل، مشيرا الى ان المجلس وافق 
كذلك على منح شهادات األوصاف ألصحاب القسائم 
في منطقة الجليب. وقال ان هذه الموافقة تمنح األهالي 
تحويل قسائمهم من سكن خاص الى استثماري، مؤكدا 
ان االيام المقبلة ستشهد مزيدا من تحقيق المكاسب 

البلدية ألهالي الدائرة، خصوصا وللمواطنين عموما، 
مشيرا الى نية األعضاء التعاون المثمر والدائم من اجل 
انجاز اكبر قدر من المشاريع التنموية والحيوية التي 

تخدم المواطنين وتكفل لهم حياة أكثر رفاهية.
وتابع عضو المجلس البلدي فرز المطيري تصريحه: 
بان الموضوع سيعرض على وزير الدولة للشؤون 
البلدي����ة د.فاضل صفر ألخذ الموافقة النهائية، ومن 
ثم يتمكن المواطنون أصحاب القسائم المعنية من 
التصرف في ممتلكاتهم حسب القرار وما تنص عليه 

اللوائح والنظم والقوانين.

المزيد من اإلنجازات وتحقيق المكاسب  في الفترة المقبلة

فرز املطيري م.عبداهلل العنزي

البلدية مستمرة في اغالق احملالت املخالفة

م.محمد العرادي

أكد عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة الفروانية احمد 
البغيل���ي ان توجيهات صاحب الس���مو االمير خالل لقائه 
االخي���ر مع رئيس واعضاء املجلس البلدي تهدف الى بذل 
املزيد من اجلهود واحلث على العمل الدؤوب من اجل االرتقاء 
في البلد وتطوي���ر وحتديث البنى التحتية للبلد من اجل 
االرتقاء بالبلد.واش���اد البغيلي بدور العضو محمد املفرج 
من خالل طرحه امام صاحب الس���مو االمير تثمن منطقة 

جليب الش���يوخ وتنظيمها وحتويلها من سكن خاص الى 
استثماري وجتاري، فضال عن جهده امللموس في املطالبة 
بانش���اء مجمع وزارات متكامل خلدم���ة املناطق املجاورة 
القريبة منها وعرض االراضي الصاحلة للسكن للبيع في 
املزاد العلني. وبشر البغيلي اهالي منطقة جليب الشيوخ 
مبوافقة اللجنة مبنحهم شهادات اوصاف والسماح الصحاب 

القسائم في القطعة 48 االستثمارية ببناء القسائم.

البغيلي يؤيد المفرج في إنشاء مجّمع وزارات وبيع أراض بالمزاد في الفروانية


