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صرح مدي���ر فرع بلدي���ة محافظة العاصمة 
م.محمد العرادي ب���أن بلدية محافظة العاصمة 
حققت الكثير من اإلجنازات خالل ش���هر أكتوبر 
املاضي، مشيرا الى ان اجمالي اإليرادات التي مت 
حتصيلها من قبل إدارة التراخيص الهندس���ية 

بلغ 1430 دينارا.
وقال: بلغ عدد املعامالت التي أجنزتها إدارة 

التراخيص الهندسية 172 معاملة شملت 74 رخصة 
بناء بالسكن اخلاص وواحدة باالستثماري الى جانب 
اجناز 53 ترخيصا لالضافة والتعديل وترخيص 

واحد بكل من الصناعي واالستثماري.
واضاف: قام فريق من ادارة التدقيق واملتابعة 
على اخلدمات البلدية بتنفيذ العديد من اجلوالت 
التفتيش���ية في جميع املناط���ق التي تقع حتت 

مس���ؤولية بلدية احملافظة إلزالة اإلعالنات غير 
املرخصة واملخالفة لقوانني وأنظمة البلدية، مشيرا 
الى ان احلمالت أس���فرت عن إزال���ة 320 إعالنا 
مخالفا والتي شملت اإلعالنات التابعة للوزارات 
واملؤسسات والهيئات احلكومية وغيرها، داعيا 
اجلميع الى االلتزام بالئحة اإلعالنات والتقيد بلوائح 

وأنظمة البلدية حتقيقا للمصلحة العامة.

العرادي: 1430 دينارًا إيرادات التراخيص الهندسية في العاصمة خالل أكتوبر

خالل لقائه رئيس العمليات في شركة »ڤيڤا«

العازمي: حريصون على تسهيل إجراءات القطاع الخاص
البدران: ثقتنا كبيرة لحل مشاكل لوائح أبراج االتصاالت

في محافظة االحمدي.
جاء ذلك خالل استقبال زيد 
العازمي لرئيس االحتاد سعود 
العرادة وزمالئ����ه في املجلس 
ع����وض ظاه����ر الدم����اك وفهد 
عايض العازمي وس����الم محمد 
السالم وبدر اجلفران املوظف في 
االحتاد، واثر اللقاء صرح امني 
سر االحتاد فهد عايض العازمي 
بأنه: طلبنا لدى لقائنا رئيس 
املجلس البل����دي زيد العازمي 
صباح ام����س االول تخصيص 
املنتج  مواقع جديدة لتسويق 
الزراع����ي احمللي في محافظات 
الفروانية واالحمدي واجلهراء، 
الكويت����ي للمزارعني،  لالحتاد 
الس����امية  تنفيذا للتوجيهات 
لصاحب السمو االمير وقرارات 
مجلس الوزراء بتشجيع املزارعني 
انتاجهم  املنتج����ني وايص����ال 
املتميز الى جميع املس����تهلكني 

في البالد.

شركة ڤيڤا للتعاون مع املجلس 
البلدي في جمي����ع متطلباتها 
اخلاصة بتخصيص املواقع ملا 

فيه مصلحة املواطنني.
وأكد انه ملس خالل اجتماعه 
مع رئيس واعض���اء املجلس 
تفهمهم الهمي���ة هذه االبراج، 
قائال: هناك مؤش���رات جيدة 
التراخيص  لتس���هيل اصدار 
جلميع الش���ركات العاملة في 
مج���ال االتص���االت، وثقتن���ا 
باالعضاء كبيرة في حل جميع 
املتعلقة مبواقع  االش���كاليات 

ابراج االتصاالت.
من جانب آخر وعد العازمي 
مبس���اعدة االحت���اد الكويتي 
للمزارع���ني على تخصيص 3 
مواقع لتسويق املنتج احمللي 
في محافظات العاصمة وحولي 
ومبارك الكبير، وتخصيص كامل 
ش���برة خضار الرقة لالحتاد، 
واجناز معاملة املنفذ التسويقي 

عليها م����ن خالل وض����ع آلية 
يتم االتف����اق عليها بني جميع 

االطراف.
واعرب البدران عن ش����كره 
وتقدي����ره العض����اء املجل����س 
البلدي على تعاونهم مع شركات 
االتصاالت في تخصيص املواقع 
الالزمة لهم، مؤكدا اس����تعداد 

جميع اجلهات املعنية بالدولة 
من اجل توفير افضل اخلدمات 

ملشتركيها.
وقال البدران انه ناقش مع 
رئي����س املجلس البل����دي زيد 
العازم����ي وعدد م����ن االعضاء 
موض����وع تخصيص االراضي 
الالزمة القامة ابراج االتصاالت 

أكد رئي����س املجلس البلدي 
زيد العازم����ي حرص االعضاء 
على تسهيل اجراءات شركات 

القطاع اخلاص.
وقال العازمي خالل اجتماعه 
مع رئيس العمليات الفنية في 
شركة االتصاالت »ڤيڤا« امس 
انه سيحل مشكلة جمع شركات 
االتصاالت للمساهمة في تقدمي 
املواطن  خدمة مميزة ملصلحة 
من خ����الل التناف����س بني تلك 

الشركات.
واضاف ان تسهيل اجراءات 
جميع شركات القطاع اخلاص 
جانب مهم جدا ويحظى باهتمام 
االعضاء خاصة املعامالت التي 
تكون قانونية ولديها موافقات من 

اجلهات التنفيذية واخلدمية.
من جانبه قال رئيس العمليات 
الفنية في ش����ركة االتصاالت 
»ڤيڤ����ا« م.س����لمان البدران ان 
الشركة تسعى الى التواصل مع 

م.سلمان البدران زيد العازمي

»الفنية« أقرت موقعًا للحرس الوطني بعريفجان
أقرت اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل اجتماعها امس طلب 
الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص موقع جنوب البالد ضمن 
منطقة عريفجان. وقال رئي����س اللجنة م.عبداهلل العنزي ان اللجنة 
وافقت على طلب االدارة العامة للطيران املدني ضم منطقة الى مطار 
الكويت الدولي كما متت احالة طلب تخصيص موقع النش����اء محطة 
لتنقية النفايات الس����ائلة الصحية جنوب الدائري السابع الى االدارة 
اليجاد موقع بديل. واضاف ان اللجنة احالت كتاب احدى الش����ركات 
بشأن اعادة تدوير االطارات املستعملة الى االدارة العداد تقرير، كما متت 
احالة كتاب اصحاب املطاعم واملقاهي في الساملية بشأن املخالفات التي 

متت، واستغالل املساحات املسموح بها الى االدارة العداد تقرير.
من جانب آخر اوضح العض����و فرز املطيري رفض اللجنة الفنية 
للمعاملة اخلاصة بانشاء محطة تنقية النفايات السائلة الصحية جنوب 
الدائري السادس. وقال املطيري اننا نرفض ان يكون املوقع في منطقة 
الفروانية خاصة اننا احلنا الطلب لالدارة لرفضنا هذا املوقع والعمل 

م.عبداهلل العنزيعلى ايجاد موقع بديل آخر للمحطة حفاظا على صحة املواطنني.

العنزي لفتح دوار بين تقاطع عين جالوت ومرزوق المتعب
طال��ب عضو املجلس البل��دي م.عبداهلل 
العنزي بفتح دوار بني تقاطع ش��ارعي عني 
جالوت ومرزوق املتعب، مؤكدا ان فتح دوار 
ف��ي هذه املنطقة من ش��أنه تخفيف الزحام 
املتكرر بصفة يومية وحتقيق انسيابية في 
حركة املرور وتخفيف الضغط النفسي على 
املواطنني جراء الزحام اليومي في هذه املنطقة. 

وقال العنزي في تصريح صحافي ان انشاء 
دوارات في عدة مناطق في اجلهراء من شأنه 
معاجلة مش��كلة االزدحام املروري، مشددا 
على سرعة البدء في اجراءات التصميم لهذه 
الدوارات واعتمادها من قبل اجلهات ذات الصلة 
والتنس��يق مع وزارات اخلدمات الستكمال 

االجراءات ثم البدء في التنفيذ.

البغيلي يقترح مدخاًل من الرابية
للدائري السادس

إزالة 453 تعديًا في المحافظات

الرابية مباشرة، بحيث يؤدي 
هذا املدخل الى طريق الغزالي 
املؤدي الى الدائري السادس، 
وذل���ك دون احلاجة للوقوف 
بهذه االش���ارة، ما يعمل على 
سهولة وانس���يابية احلركة 

املرورية في هذه املنطقة.

اللجنة فرز  وقال رئي���س 
املطيري ان اللجنة اطلعت على 
 التقرير املال���ي عن الفترة من 
1 ابريل الى 30 سبتمبر مليزانية 

السنة املالية 2010/2009.

قدم عضو املجلس البلدي 
أحمد البغيلي اقتراحا بإيجاد 
مدخل فرعي من إشارة الرابية 

تؤدي للدائري السادس.
وقال البغيلي في اقتراحه: 
نظرا لالختناق���ات املرورية، 
الس���يارات وكذلك  وازدحام 
العالية  الس���كانية  الكثاف���ة 
املوجودة في منطقتي الفروانية 
اليه  ت���ؤدي   والرابي���ة، وما 
هذه الكثافة وتلك االزدحامات 
من معاناة للمواطنني القاطنني 
 ف���ي هذه املنطق���ة او املارين 
 م���ن خالله���ا وذلك بس���بب 
امل���روري في هذه  االختناق 
املنطقة والذي تكون نتيجته 
بطبيع���ة احل���ال التأخر عن 
مواعيد العمل سواء للموظفني 
او اصحاب املشاريع او طالب 
امل���دارس، لذا أقترح إنش���اء 
مدخ���ل فرع���ي قبل اش���ارة 

ش���ن فريق ازالة التعديات القائمة عل���ى امالك الدولة واملظاهر 
غير املرخصة حملة حيث متت ازالة 453 تعديا وكان من بينها 148 
تعديا استثماريا وجتاريا وشملت االزاالت تعديات تتعلق باغالق 
ممرات املشاة والتعدي على املنشآت احلكومية، اضافة الى االسوار 

الزراعية واالسوار احلديدية التي تعمل على حجب الرؤية.
ومتت ازالة 38 تعديا في محافظ���ة العاصمة مبنطقة اخلالدية 
قطع���ة 3 و4 كما قام فريق االزالة ف���ي محافظة اجلهراء بازالة 62 
تعديا مبنطقة القصر قطعة 1 كما ان االزاالت في محافظة االحمدي 
بلغ���ت 45 تعديا مبنطقة جابر العلي قطعة 7 والتي ش���ملت ازالة 
عدد من االس���وار الزراعية وعدد من املزروع���ات التي تعمل على 

حجب الرؤية.
وازال الفريق في محافظة حولي 73 تعديا في منطقة بيان قطعة 9 
و13، كما متت في محافظة الفروانية ازالة 20 تعديا مبنطقة العارضية 
قطع���ة 2 و4، فضال عن التعديات ف���ي محافظة مبارك الكبير التي 

بلغت 67 تعديا في منطقة مبارك الكبير قطعة 7 و8 تعديا.
ويذكر ان فريق العود ازال 148 تعديا اس���تثماريا وجتاريا كان 
منه���ا 33 تعديا في الفروانية قطع���ة 1 و4 بينما كان عدد االزاالت 
االستثمارية والتجارية في شرق 76 تعديا وكان عدد التعديات في 

حولي 39 تعديا. 

البلدي  قدم عضو املجلس 
فرز املطيري مقترحا إلنش���اء 
جس���ر مرور يربط منطقتي 
النهض���ة واألندلس ومقترحا 
آخر لعمل دوارين مروريني على 
طريق مستشفى الفروانية يقع 
العارضية  األول بني منطقتي 
وصب���اح الناص���ر مبح���اذاة 
املستشفى والثاني مكان االشارة 
الواقعة على بوابته وذلك من 
اجل تسهيل احلركة املرورية 
وخلخلة االختناقات املرورية 
التي تش���ل الطريق في احيان 

كثيرة.
من جانب آخر احالت اللجنة 
القانونية واملالية في املجلس 
البلدي االقتراح اخلاص بتعديل 
لوائح البناء الى االدارة لتقدمي 

تقرير بذلك.

أحمد البغيلي

فرز املطيري

المطيري: جسر لربط األندلس مع النهضة

اللجنة القانونية أحالت تعديل 
لوائح البناء إلى اإلدارة


