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اعداد: بداح العنزي

يعقد نائب رئيس املجلس البلدي 
ش���ايع الش���ايع صباح األحد املقبل 
مؤمترا صحافيا يتحدث فيه عن األمور 
املتعلقة باملجلس البلدي واملقترحات 
اخلاصة بتعديل قانون البلدية 2005/5 
اض��افة الى املشاريع املستقبلي��ة في 

املجلس.

مؤتمر صحافي للشايع األحد

وزير البلدية يعترض على قرارين للمجلس البلدي 
يتعلقان بتخصيص موقع مطعم واستمالك عقار

اعترض وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر عل���ى قرارين 

للمجلس البلدي.
وأوضح كتاب وزير البلدية: 
نحيطكم علما بأنن���ا اطلعنا 
على محض���ر اجتماع املجلس 
البل���دي رق���م 2009/6 لدور 
االنعقاد العاشر املنعقد بتاريخ 
2009/12/21 ونفيدكم بالتصديق 
على جميع الق���رارات الواردة 
فيه عدا القرارات التالية فإننا 

نعترض عليها:
الق���رار رق���م )م ب/ل   �  1

ع2009/6/108/4/د ع 10( بش���أن املوافق���ة على 
الطلب املقدم من ورثة محمد عبداحلسني املوسوي 
باستمالك ما مساحته 12.5 مترا مربعا من مساحة 
القسيمة رقم 78 قطعة 5 مبنطقة الدسمة مبوجب 
الوثيقة رقم )56/5468( شريطة توافر امليزانية 

لذلك.
2 � الق���رار رقم )م ب/ل د 2009/6/114/3/د ع 
10( بشأن املوافقة على الطلب املقدم من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بتخصيص موقع 
مطعم جلمعية علي صباح السالم ضمن مركز 
الضاحية مبساحة 150 مترا مربعا بأبعاد 15×10م، 
ش���ريطة ان يتم التنفيذ خالل سنة واحدة من 
تاري���خ صدور القرار واال اعتب���ر القرار ملغى 
والتنس���يق مع  وزارات اخلدمات واملرافق قبل 

تثبيت وتسليم املوقع.

تنويه

تعدي���ل صياغ���ة الق���رار رق���م )م ب/ل ع 
2009/6/110/4/د ع 10( ليكون كالتالي »املوافقة 
على طلب وزارة األوقاف والش���ؤون االسالمية 
تخصي���ص موقع بديل ملس���جد املطبة الكائن 
مبنطقة شرق مبساحة 1650 مترا مربعا لتكون 
مساحة املسجد منها 650 مترا مربعا وتخصيص 
مساحة 1000 متر مربع لتكون مواقف سيارات 

شريطة ما يلي:
1 � التنسيق مع كل من وزارة األوقاف والشؤون 
االس���المية واملجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب.

2 � ان تقوم وزارة االشغال 
العامة بتنفيذه ضمن مشروع 
طريق الدائري األول مع مراعاة 
اش���تراطات وزارة األوق���اف 
والشؤون االسالمية واملجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب ووزارات اخلدمات بهذا 

الشأن«.
واشار ايضا الى ان املخطط 
املرفق مع املعاملة في احملضر ال 
ميت بصلة الى املوقع لذا يرجى 
ارفاق املخطط الصحيح املرفق 
ضمن اوراق املعاملة الواردة من 

اجلهاز التنفيذي.
تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل د 2009/6/113/3/ 
د ع 10 ليكون كالتالي »املوافقة على الطلب املقدم 
من وزارة األوقاف والشؤون االسالمية بتخصيص 
موقع مصلى باجتاه القبلة مبس���احة 400 متر 
مربع وبأبعاد 20م×20م مبنطقة الوفرة الزراعية 

قطعة 7 ومواقف سيارات بأبعاد 40م×40م.
تعدي���ل صياغ���ة الق���رار رق���م )م ب/ل ح 
2009/6/117/4/ د ع 10( ليكون كالتالي »املوافقة 
على الطلب املقدم من وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية تخصيص موقع إلقامة مسجد ومركز 
اسالمي لسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بالقطع���ة 1 بضاحية الصديق بجنوب الس���رة 

وذلك وفق اآلتي:
1 � مس���احة املوقع 10000 متر مربع ويترك 
جزء من هذا املوقع كمواقف سيارات او ساحة 
جتميلية للموقع وال يتم البناء عليها لقربها من 

خطوط الضغط العالي.
2 � يتم تعديل موقع مركز الش���باب التابع 
للهيئة العامة للشباب والرياضة باستقطاع جزء 
منه لتوفير مواقف سيارات واستحداث مدخل 

ومخرج للمنطقة من شارع دمشق.
3 � يتم التنس���يق مع وزارة االشغال العامة 
واالدارة العامة للمرور بشأن الشارع املستحدث 
ودراسة تطوير تقاطع شارع دمشق مع طريق 

الدائري اخلامس.
4 � التنسيق مع وزارات اخلدمات قبل التنفيذ 
للمس���جد واملركز االسالمي ومواقف السيارات 

والشارع املستحدث.

وافق على تخصيص موقع القامة مسجد ومركز إسالمي لولي العهد

د.فاضل صفر

مهلهل اخلالد

جولة في أحد األسواق

تدقيق على الئحة األسعار

محمد املفرج شايع الشايع

م.محمد الهدية

3 أعضاء يقترحون عدم تخصيص أراض
حكومية في جنوب السرة

البصيري: تحرير 15 مخالفة للمطاعم والمحالت في الجهراء

الرؤية عن قائ���دي املركبات 
الطريق وعلى  ومس���تخدمي 
العالمات االرشادية واالشارات 
االنارة وفي  املرورية واعمدة 
االلتفافات وال���دوارات وعلى 
الكهرباء،  اجلسور ومحوالت 
داعيا اجلميع الى مراجعة اجلهة 
املعنية بفرع البلدية لترخيص 
اعالناتهم بعد تقدمي املستندات 
املطلوبة جتنب���ا الزالتها من 
قبل االجهزة الرقابية واتخاذ 
كل االجراءات القانونية بحق 
املتجاوزي���ن للنظم واللوائح 

التي شرعتها البلدية.

قال البصيري: لقد بلغ عددها 
391 مخالفة ال���ى جانب ازالة 
4579 اعالنا مخالفا، مش���يرا 
ال���ى ان املخالفات اش���تملت 
على اضاف���ة االعالن من دون 
ترخيص وانته���اء ترخيص 
االعالن وفتح محال من دون 
ترخيص الى جانب مخ���الفات 
عدم وض���ع اع���الن تعريفي 
واقامة االعالنات غير املطابقة 
واالعالنات االخ���رى الت��الفة 

وف���ض اختام الدولة.
اقامة  وحذر البصيري من 
االعالنات في االماكن التي حتجب 

مراحل عدة ويتم تنفيذها وفق 
اس���س وضوابط، مشيرا الى 
ان املرحلة املقبلة تس���تهدف 
ازالة جميع االعالنات املخالفة 
لالش���تراطات والت���ي مت���ت 
اقامتها بطريقة عشوائية دون 
مراع���اة ما نصت عليه الئحة 
االعالن���ات، فضال ع���ن ازالة 
االعالن���ات االس���تداللية غير 
املرخصة للوزارات واملؤسسات 
والهيئات احلكومية واملصارف 

والشركات.
وعن عدد املخالفات التي مت 
حتريرها خالل العام املاضي، 

نفذ فريق من مراقبة احملالت 
التابع���ة الدارة  واالعالن���ات 
التدقيق ومتابع���ة اخلدمات 
البلدي���ة بفرع بلدية محافظة 
ادارة  بالتع���اون مع  اجلهراء 
العالقات العامة بالبلدية حملة 
شاملة استهدفت التدقيق على 
صالحية تراخيص االعالنات 
وضبط املخالفات املتعلقة بها 
الواقعة باملجمعات  للمحالت 

التجارية في اجلهراء.
وكان���ت احلملة برئاس���ة 
مراق���ب احمل���الت واالعالنات 
ناصر البصيري وضم فريقها 
املفتشني مطلق العازمي وعوض 
العنزي وم���ن ادارة العالقات 
العامة في البلدية متوز املنادي 
وجراح املطيرات وانور حميد 
املفتش���ني  جال خاللها فريق 
عل���ى العدي���د م���ن احملالت 
التجارية واملطاعم واالسواق 
والتي اس���فرت عن حترير 15 

مخالفة.
وقال البصيري، في تصريح 
صحافي، ان املخالفات التي مت 
اقامة  حتريرها اشتملت على 
اع���الن خاص بالنش���اط من 
دون ترخي���ص وعدم وضع 
اعالن تعريف���ي واقامة اعالن 
بترخيص منته واضافة اعالن 
من دون ترخيص، مشيرا الى 
ان ه���ذه احلمالت ستس���تمر 
في جمي���ع املناطق التي تقع 
حتت مسؤولية بلدية احملافظة 
والتي تستهدف تطبيق ومراعاة 
اللوائ���ح واالنظم���ة املتعلقة 

بالئحة االعالنات.
واضاف: ان احلملة ستشمل 

قدم 3 اعضاء اقتراحا مبنع 
تخصيص أي مواقع للجهات 
احلكومي���ة مبنطق���ة جنوب 

السرة.
وقال االعضاء شايع الشايع، 
محمد املفرج، مهلهل اخلالد في 
الى االزدحام  اقتراحهم: نظرا 
املتنامي والذي أصبح ظاهرة 
واضحة مبنطقة جنوب السرة، 
فإن االمر يقتضي فرض منع 
على تلك املنطقة حتى ال تتفاقم 
املش���كلة ويس���تعصي حلها 

مستقبال.

لجنة حولي أوصت 
بتطوير شبكة الطرق 

جنوب السرة

جلسة البلدي االثنين

البدر والسفير الياباني 
بحثا  تبادل الخبرات 

وتفعيل االتفاقيات

يعقد املجلس البلدي االثنني 
املقبل جلسته العادية برئاسة 
زيد العازم���ي، حيث يتضمن 
جدول االعمال محاضر جلان 
الى  الفنية وحولي باالضافة 
الهيكلي، كما يتوقع  املخطط 
ان يناقش تقرير بشأن منطقة 

جليب الشيوخ.

اس���تقبل رئيس مجلس 
االدارة واملدير العام للهيئة 
الزراعة  العام���ة لش���ؤون 
والثروة السمكية م.جاسم 
البدر مبكتبه سفير اليابان 
الب���الد ماساتوش���ي  لدى 
موت���و، حي���ث مت التباحث 
حول العالقات الثنائية بني 
الكويت واليابان في مجاالت 
الزراعة واالنتاج احليواني 
والث���روة الس���مكية. كم���ا 
اس���تعرض اجلانبان أوجه 
التعاون القائمة بينهما خاصة 
فيما يتعلق بتبادل اخلبراء 
واخلب���رات واملعلوم���ات، 
وتب���ادال اآلراء ووجه���ات 
الكفيلة  النظر حول السبل 
بتوطيد وتعزيز هذه العالقات 
من خالل تفعيل االتفاقيات 
التفاهم املوقعة  ومذك���رات 

بينهما. 

اوصت جلنة محافظة حولي 
في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
الهدية  امس برئاس���ة م.محمد 
باعتماد تطوير ش���بكة الطرق 
مبنطقة االتص���االت احلكومية 
جنوب السرة احمليطة مبستشفى 
الشيخ جابر االحمد. وقال م.الهدية 
ان اللجنة وافقت ايضا على طلب 
احدى الشركات العقارية بشأن 
اعادة عرض موضوع عقار لها في 
منطقة حولي شريطة بناء مواقف 
سيارات متعددة االدوار تتكون من 
سردابني وثالثة ادوار ش وان يتم 
االنتهاء من بناء مواقف السيارات 
قبل املوافقة على حتويل العقار 
الى جتاري. واضاف ان اللجنة 
وافقت عل���ى تخصيص موقع 
بديل لفرع الغاز ضمن القطعة 

6 مبنطقة الدسمة.

»تعاونية الجابرية« تنظم رحلة إلى األراضي 
المقدسة لمساهميها 30 الجاري

محمد راتب
ص����رح رئي����س مجلس 
االدارة في جمعية اجلابرية 
التعاونية حيدر دشتي بأن 
اجلمعية ستقوم بتنظيم رحلة 
العمرة ملس����اهمي املنطقة، 
وذلك ملدة خمسة ايام وأربع 
ليال، ابتداء من 30 اجلاري، 
وس����تكون العودة 3 فبراير 
العمرة  املقبل. وتأتي رحلة 
في سياق االنشطة واخلدمات 
االجتماعية التي يقدمها مجلس 
ادارة اجلمعي����ة ملس����اهمي 
جمعية اجلابرية التعاونية، 

حيث لفت دشتي الى ان اجلمعية ماضية في حتقيق 
االهداف املنشودة من تأسيسها، سعيا الى الوصول 
الى مرتبة التفوق على نظيراتها من اجلمعيات 
التعاونية االخ����رى، الفتا الى ان مجلس االدارة 

يضع تطوير االنشطة وتقدمي 
افضل اخلدمات للمساهمني 
نصب عينيه. وأضاف دشتي 
ان اقام����ة املعتمرين في مكة 
املكرمة س����تكون في فندق 
ابراج زمزم، في حني ستكون 
املدين����ة املنورة  االقامة في 
بفن����دق املوڤنبيك، مش����يرا 
الى ان االقامة ستكون شاملة 
للوجبات الغذائية كاملة. كما 
أوض����ح ان عدد املس����اهمني 
املعتمرين ه����و 280 معتمرا 
ومعتم����رة، الفتا الى ان هذا 
العدد يعتبر االكبر منذ قيام 
اجلمعية بتسيير رحالت العمرة للمساهمني. وأشار 
الى انه سيترأس الوفد املشارك في الرحلة، والذي 
سيكون معنيا بتس����هيل جميع األمور اخلاصة 

باملعتمرين في هذه الرحلة.

دشتي: الجمعية ماضية في السعي إلى التفوق على نظيراتها

حيدر دشتي


