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لجنة حولي تبحث تخصيص موقع 
لجهاز األمن الوطني غرب مشرف

المفرج: تحويل الكويت لمركز مالي 
يحتاج لرجال تهمهم مصلحة البلد

البلدية تدرس مقترحات اتحاد السيارات
تدرس البلدية كتاب احاله املجلس البلدي بشأن مقترحات رئيس 
احتاد الكويت لتجار السيارات التجارية واملستعملة واالجرة، متهيدا 

العداد تقرير الى املجلس.
اوال: من املادة الثانية: استثناء مكاتب السيارات من احلد االقصى 
الس����تعمال الرصيف امام احملل عن 10م مس����اواة بأصحاب املطاعم 

واملقاهي بحيث ال تزيد املساحة املرخصة على 600م2.
ثانيا: من املادة الثالثة: الس����ماح للمكاتب التي تتمتع مبساحات 
أمامية وجانبية وعبر الشارع بترخيص هذه املساحات بحيث ال تزيد 

املساحة املرخصة على 600م2.
ثالثا: من املادة اخلامسة: يتم استيفاء رسم شهري قدره 250 فلسا 
عن كل متر مربع من املساحات املستغلة في الشوارع الرئيسية و150 

فلسا بالنسبة للشوارع الفرعية.
رابعا: استثناء مكاتب بيع وش����راء وتأجير السيارات ومعارض 
الس����يارات من البند رقمي 43 و44 من القرار الوزاري رقم 372 لسنة 

.2008
خامس����ا: الس����ماح بتأجيل قرار املخالفات واالزاالت حتى ايجاد 
البديل وهو تخصيص قسائم لبيع وشراء وتأجير السيارات متكاملة 

اخلدمات.

موضوع تخصيص موقع مسجد 
مبنطقة الشهداء قطعة 2، طلب 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
تخصيص موقع مسجد ومركز 
اسالمي لسمو ولي العهد بضاحية 
الصديق مبنطقة جنوب السرة، 
طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تخصيص موقع القامة 
فرع غاز تاب����ع ملنطقة الزهراء � 
جنوب الس����رة � قطعة 7، طلب 
تعديل شكل القسيمة رقم 11 من 
القطعة 21 مبنطقة حولي، كتاب 
وزارة املواصالت واملتضمن طلب 
تخصيص موق����ع القامة محطة 
تقوي����ة االرس����ال واالس����تقبال 
مبنطقة جنوب السرة »ضاحية 
الشهداء« قطعة رقم 5 طريق 3، 
كتاب وزارة املواصالت واملتضمن 
طل����ب تخصيص موق����ع القامة 
محطة تقوية االرسال واالستقبال 
مبنطقة جنوب السرة »ضاحية 
الش����هداء« قطعة رق����م 3، كتاب 
وزارة املواصالت واملتضمن طلب 
تخصيص موق����ع القامة محطة 
تقوية االرسال واالستقبال ضمن 
منطقة الزه����راء قطعة 7، كتاب 
وزارة املواصالت واملتضمن طلب 
تخصيص موق����ع القامة محطة 
تقوية االرسال واالستقبال مبنطقة 
جنوب السرة »ضاحية الشهداء« 

قطعة رقم 5 مبساحة 100م2.

ومصلحة البالد امامهم واحلفاظ 
على القسم الذي عاهدوا اهلل ثم 
االمير والوط����ن باحملافظة على 
البالد ومصاحلها من خالل سعيهم 
احلثيث للعمل من اجل هذا البلد 
وأهله. ومتنى املفرج من مؤسسات 
العمل على اجناز  الدولة سرعة 
مشاريع الدولة املعطلة، خصوصا 
حل مش����اكل املرور وتس����هيل 
اج����راءات املراجع����ن في جميع 
الوزارات، وكذلك رجال االعمال 
الذي����ن لديهم افكار ومش����اريع 
يرغبون في تطبيقها على ارض 
الواقع. ودعا املفرج وزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى 
االيعاز للمسؤولن في جهازه الى 
املتقاعدين  االستعانة باملوظفن 
الذين لديهم خب����رة طويلة في 
مج����ال العمل البلدي وطفرة في 
مجاالت البناء والنظافة واالغذية 
من خ����الل تعيينه����م على بند 
املكافآت لالستفادة من خبراتهم 
بعد احلصول على موافقة مجلس 

اخلدمة املدنية.

تبح����ث جلنة حول����ي خالل 
اجتماعها اليوم برئاس����ة محمد 
الهدية طلب جهاز األمن الوطني 
تخصيص موقع مبساحة 5 آالف 

متر مربع غرب مشرف.
واوضح كتاب مدير عام البلدية 
التالي: املوقع املقترح يقع جنوب 
منطقة السفارات مبنطقة غرب 
مشرف، حيث افاد كتاب رئيس 
جهاز األمن الوطني بحاجة اجلهاز 
لتخصيص موقع مبساحة نحو 
5000م2 بجوار قصر السيف او 
قصر بيان وذل����ك القامة مبنى 
متكامل يفي بجميع االحتياجات 
اخلاص����ة باجله����از. ومبراجعة 
اصحاب العالق����ة فقد مت اقتراح 
املوقع مبس����احة نحو 5000م2 
مع مواقف سيارات ويقع ضمن 
املنطق����ة الواقعة جنوب منطقة 
السفارات مبنطقة غرب مشرف.

وجاء في الرأي الفني: موافق 
بش����روط: حيث انه من الناحية 
الفنية والتنظيمية ال مانع لدينا 
من املوافقة على تخصيص املوقع 
مبساحة نحو 5000م2 مع توفير 
مواقف سيارات ضمن املوقع وذلك 
القامة مبنى متكامل جلهاز األمن 
الوطني وفق االحتياجات اخلاصة 
باجلهاز وذلك شريطة التنسيق 
م����ع وزارات اخلدمات قبل البدء 
في التنفيذ. نرفق لكم نسخة عن 
كروكي املوقع مبينا عليه باللون 
االحمر املوقع املقترح جلهاز األمن 
الوطني وباللون االصفر مواقف 
سيارات عامة خلدمة االستعماالت 
املختلفة ضمن املنطقة. ويتضمن 
جدول االعمال التالي: الكتاب املقدم 
من املجموعة العقارية بشأن طلب 
اعادة عرض موضوع العقار الواقع 
مبنطقة حولي قطعة 185 قسائم 19، 
20 و21، تخصيص موقع للجهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
مبنطقة االستعماالت احلكومية 
بجنوب السرة، التقرير الشهري 
عن مستوى النظافة، اعادة عرض 

قال عضو املجلس البلدي محمد 
املفرج ان حتقيق رغبة صاحب 
السمو األمير في حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري حتتاج الى 
رجال لديهم غيرة على مصلحة 
البل����د وأهله. وأوضح املفرج ان 
الكويت »ال تس����تاهل ما يحصل 
له����ا حاليا من ايق����اف التنمية« 
بس����بب الصراعات السياس����ية 
لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك 
عدم مواكبة االجهزة املعنية في 
الدولة للتقدم احلاصل في جميع 
دول العال����م. وأض����اف: اننا ما 
زلنا نعاني من وجود اشخاص 
لديهم احلسد واحلقد على البالد 
واهلها، وال يرغبون له في التقدم 
واالزدهار اال بعد حصولهم على 
املكاسب، مشيرا الى ان هناك ايضا 
مسؤولن جالسن وراء مكاتبهم 
وال يوجد لديهم اي حلول للمشاكل 
املوجودة، بل يسعون للمحافظة 
فقط عل����ى مقاعدهم. ومتنى من 
القيادة السياسية ان تعيد النظر 
في تعين القيادين في مؤسسات 
الدولة املختلفة من خالل وضع 
الرجل املناسب في املكان املناسب، 
وتكون لهؤالء القيادين س����لطة 
اتخاذ القرار حتى يسير املركب 
ونستطيع اللحاق بركب اآلخرين. 
واس����تغرب من عدم استطاعتنا 
تطوير البالد، رغم ان مش����اكلنا 
بسيطة، ولكن يعجز املسؤولون 
عن ايجاد احللول لها مثلما حصل 
في اغالق س����وق الطيور وعدم 
وضع احللول ملش����اكل النظافة 

في البالد.
ودعا املفرج املس����ؤولن الى 
أن يضعوا اهلل نص����ب أعينهم 

بمساحة 5 آالف متر مربع

دعا القيادة السياسية إلعادة النظر في تعيين القياديين

محمد الهدية

محمد املفرج


