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البدء بالنظام اإللكتروني في برنامج تراخيص البناء 
عن طريق المكاتب الهندسية بعد شهرين

»البلدي« يبحث استمالك 4 قطع في السالمية
وإقرار المرحلة الرابعة لمشروع األڤنيوز األربعاء

حددت البلدية مهلة شهرين كمرحلة انتقالية للعمل بالنظام االلكتروني بدال من اليدوي 
في برنامج تراخيص البناء االلكتروني لتكون عن طريق املكاتب الهندسية.

وقال مدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية حسن عبدالكرمي بعد انتهاء االجتماع 
التنسيقي الذي يترأسه الوزير د.فاضل صفر مع قيادات البلدية انه مت التأكيد على 
اعم���ال النظافة العامة في البلدية واحلرص على قيام اجلهات املعنية بتفعيل الدور 
الرقاب���ي في جميع احملافظات. وذكر ان االجتماع بحث طلبا من رؤس���اء القطاعات 
ومديري االدارات بضرورة االس���راع بالرد على االسئلة البرملانية واعضاء املجلس 

البل���دي. كما مت التنويه ال���ى قيام البلدية بتوقيع عقد م���ع معهد الكويت لالبحاث 
العلمية بشأن مشروع االرشفة االلكترونية مللفات البلدية اضافة الى بحث مشروع 
مختبر البلدية والذي يتم توقيع عقد انشائه قريبا بعد الترتيب مع ديوان احملاسبة. 
واضاف ان االجتماع بحث متطلبات ادارة تقييم االداء التابعة لديوان احملاسبة، حيث 
تقرر اعداد تقرير للوزير عن تقييم االداء، حيث ستقوم البلدية بتشكيل فريق عمل 
ملتابعة جتميل وترميم املباني واملنشآت وهدم االخرى اآليلة للسقوط منها وتشمل 

السكن اخلاص واالستثماري التجاري.

يعقد المجلس البلدي جلسته العادية 
األربعاء المقبل برئاس���ة مزيد العازمي 
حيث سيبحث المجلس توصية اللجنة 
الفنية بالموافق���ة على المرحلة الرابعة 
من مشروع األڤنيوز والمتضمنة فنادق 

ومكاتب ومركزا صحيا بمنطقة الري.
ويتضمن جدول األعمال التالي: طلب 
الموافقة النهائية على اعادة تنظيم الجزء 
المؤجل البت فيه من القطعة التجارية 
السابعة � داخل المدينة بموجب الفقرة 
رق���م )ب( من ق���رار المجل���س البلدي 
رق���م )م/ب/75/21/281( المتخذ بتاريخ 
1975/12/22. الطل���ب المق���دم من ادارة 
التنظيم في بلدية الكويت بشأن دراسة 

وتطوير طري���ق كبد الحال���ي ليصبح 
اربع حارات بدال من حارتين في كل من 
االتجاهين وبعرض كلي قدره 50 مترا. 
االقتراح المقدم م���ن العضو م.عبداهلل 
العنزي بش���أن اضافة نش���اط )مطبخ 
وتجهيزات غذائية( في المسالخ لخدمة 

أهالي المنطقة المجاورة.
اضاف���ة الى توصية لجن���ة الجهراء 
المتضمنة التالي: استحداث جسر مشاة 
فوق طريق الجهراء السريع بين تقاطع 
الدوحة وتقاطع المقبرتين باتجاه مدينة 
الكويت. طل���ب وزارة العدل تخصيص 
الساحة المقابلة لمبنى محكمة الجهراء 
كمواقف س���يارات مؤقت���ة قطعة 91 في 

محافظة الجهراء. طلب وزارة االش���غال 
العامة تعدي���ل نظام البناء لفرع الهيئة 
العامة لشؤون القصر بمنطقة شمال غرب 
الجهراء. تعديل وتوسعة مدخل ومخرج 

محطة مياه في منطقة الصليبخات.
اضافة ال���ى محضر حولي المتضمن 
التالي: االقتراح المقدم من األعضاء صالح 
العسعوسي، د.عبدالكريم سليم، م.هشام 
البغلي، محمد المفرج، خالد الخالد، ماجد 
المطيري، محمد بوردن، يوسف الصويلح، 
بشأن تنظيم القطع السكنية )80 و227 
و66 و12(. طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تخصيص موقع لديوانية كبار 
الس���ن بمنطقة الس���المية. طلب شركة 

المشروعات السياحية ترخيصا لمكتب 
رحالت بحرية متنوعة ونقل ركاب بالواجهة 
البحرية. قرار مجلس الوزراء رقم )1067/ 
ثالثا( بشأن الفقرة الخاصة لتعاقد البنوك 

مع الجمعيات التعاونية.
االقتراح المقدم من العضو م.أشواق 
المضف بشأن تسمية شارع باسم سليمان 

ابراهيم المسلم.
االقت���راح المقدم م���ن العضو احمد 
البغيلي بش���أن انشاء ممش���ى ألهالي 
منطقة اش���بيلية من جسر نادي النصر 
الى الجسر الفاصل بين جليب الشيوخ 
واشبيلية وخلف الش���بك الفاصل بين 

الدائري السادس والموازي له.

المضف تقترح إنشاء 
جسر مشاة في القرين

قدمت عضو املجلس البلدي م.اشواق املضف اقتراحًا بانشاء جسر 
مشاة في منطقة القرين، وقالت املضف في اقتراحها:

من املعروف ان ش���ارع الغوص من الش���وارع الرئيسية والذي 
تسير فيه السيارات بسرعة كبيرة وخاصة في منطقة القرين التي 
تزدحم باملدارس ومير بوس���طها ش���ارع الغوص، لذا اقترح انشاء 
جسر مش���اة مبنطقة القرين � شارع الغوص على ان يكون موقعه 

م.اشواق املضفمقابل للمدارس املذكورة.

انطالق مؤتمر ومعرض الكويت 
الثالث إلدارة النفايات غدًا

يستمر لمدة 3 أيام

يفتتح وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر غدا مؤمتر ومعرض 
الكويت الثالث إلدارة النفايات، 
والذي يستمر ملدة ثالثة أيام في 

فندق الراديسون ساس.
وقال مدير التسويق واإلعالم 
العاملية »اجلهة  في بروميدي���ا 
املنظمة« جمال عمران، ان الوزير 
اطلع على برنامج املؤمتر، وأشاد 
بجدول أعماله واملواضيع املهمة 
الت���ي يطرحها، عن���د اجتماعه 
باللجن���ة املنظمة قب���ل افتتاح 
املؤمتر، مؤك���دا اهتمام البلدية 

باملش���اركة بأوراق عمل مهمة كي يس���تفيد منها 
احلضور والضيوف من خارج وداخل الكويت. 

وأكد عمران ان هن���اك مواضيع جادة ومؤثرة 
للمساهمة في دفع مسيرة إدارة وتدوير النفايات 

واحملافظة على البيئة وتثقيف 
اجلمهور.

 وقال عمران ان مشاركة 10 
ش���ركات ايطالية وسنغافورية 
وسعودية وألول مرة في املعرض 
املصاح���ب للمؤمتر، إضافة الى 
العديد من الشركات احمللية والتي 
تقدم آخر ما توصلت إلية تقنيات 
عمليات التدوير وإدارة النفايات، 
وتشكل منصة رئيسية لعرض 
تل���ك اخلدمات، هو مبنزلة دعم 
لنجاح احل���دث في ظل اقتصاد 
يوصف باملتردي من قبل بعض 
الشركات، مضيفا ان مشاركة تلك 
اجلهات الهام���ة احمللية والعاملية هو حتد ودفعة 
لنمو الس���وق، مؤك���دا ان التكنولوجيا اجلديدة 
س���يتم عرضها بصورة مختلفة متاما عما سبق 

في املعارض السابقة.

جمال عمران

إزالة 12 مخيمًا ربيعيًا في بر األحمدي

الشمالي: استغالل حيازات بمساحة 50 ألف متر مربع من دون عقود في سكراب أمغرة

باشرت فرق الطوارئ في البلدية امس ازالة 
املخيمات الربيعية بعد انتهاء املدة احملددة رسميا 

في 31 الشهر املاضي.
وقال رئيس فريق الطوارئ في بلدية االحمدي 
مش���عل الصافي انه متت ازالة 15 مخيما من بر 

االحمدي مقابل ميناء عبداهلل والشعيبة.
واضاف في تصريح ل� »األنباء« ان اعمال االزالة 
ش���ملت باالضافة الى اخليام مطابخ وحمامات 
كيربي واستراحات من الطابوق، مشيرا الى ان 
الفريق مستمر في اعمال االزالة وتنظيف مواقع 

املخيمات الى ان يتم ازالتها بالكامل.
واضاف ان هناك تنس���يقا مع جلنة االزاالت 
ومبساندة الداخلية ملساعدة الفريق في اعمال 

االزالة.
واش���اد الصافي بتعاون املواطنني اصحاب 

املخيمات لقيامهم بازالة مخيماتهم نهاية االسبوع 
املاضي وقبل ان تبدأ البلدية رس���ميا في اعمال 

االزالة مثمنا هذا التعاون.
من جانب آخر باشرت جلنة ازالة التعديات 
على امالك الدولة صباح امس توزيع االنذارات 
على عدد من القسائم من دون عقود في سكراب 

امغرة.
وق���ال عضو اللجنة حيدر الش���مالي انه مت 
توزيع 12 انذارا على قسائم الستمالكها من دون 
عقود، مش���يرا الى أن تلك القسائم تستغل 50 

ألف متر مربع.
وذك���ر ان اللجنة حددت 18 الش���هر اجلاري 
النتهاء مهلة االنذار والبدء رسميا في ازالة جميع 
القسائم غير املرخصة خاصة انها استغلت من 

دون عقود ومت تسويرها من اصحابها.

إزالة استراحة طابوق

متابعة اإلزالة

رفع مطبخ من الكيربي رفع حمام كيربي من أحد املواقعاخليمة من الداخل قبل إزالتها

)كرم دياب(إزالة إحدى اخليام من قبل فريق البلدية


