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اعداد: بداح العنزي

تعقد اللجن���ة الفنية صباح اليوم 
ورشة عمل ملناقش���ة اوضاع منطقة 
جليب الشيوخ وفق املقترحات اجلديدة 

لتطويرها.
وق���د وجهت الدعوة ال���ى اعضاء 
مجلس األمة في الدائرة الرابعة حلضور 

الورشة.

ورشة عمل لتطوير الجليب اليوم

شايع الشايع

م.عبداهلل العنزي

الشايع إلطالق اسم إبراهيم الخميس 
على أحد شوارع اليرموك

طالب نائب رئيس املجلس البلدي ش���ايع الشايع بتسمية 
شارع باسم ابراهيم ماضي اخلميس في منطقة اليرموك.

وقال الش���ايع في اقتراحه: تقديرا من���ا وتكرميا لرجاالت 
الكويت وتخليدا لذكرى العم ابراهيم ماضي اخلميس جلهوده 
العظيم���ة من اجل رفع���ة هذا الوطن، وعرفان���ا منا مبا قدمه 
لبلدنا احلبيب الكويت، نقترح تس���مية احد الشوارع مبنطقة 

اليرموك باسمه.

قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي اقتراحا بنقل 
موقع م���زارع الدواجن احمليطة مبنطقة اجله���راء الى طريق 

الساملي.
وق���ال العنزي في اقتراحه: ان التل���وث البيئي احمليط بنا 
يزداد يوما بعد يوم نظرا النبعاث الغازات الناجتة عن املصانع 
احمليطة مبحافظة اجلهراء وكذلك عوادم السيارات وليس هذا 
فقط وامنا في حالة وجود تيار هواء مير فوق محافظة اجلهراء 
فإن���ه يحمل معه روائح كريهة ال طاقة لس���كان هذه احملافظة 
بتحملها وتنتج هذه الروائح نظرا لوجود مزارع الدواجن التي 
حتيط مبحافظة اجلهراء. لذلك فإنني اقترح نقل مواقع مزارع 
الدواجن احمليطة مبنطقة اجله���راء الى جوار مزارع الدواجن 

الواقعة على طريق الساملي.

البغيلي يقترح مدخاًل ومخرجًا 
لخيطان على »السادس«

قدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي اقتراحا بإنشاء مدخل 
ومخرج على الدائري السادس يصل الى خيطان.

وقال البغيلي في اقتراحه: نظرا ملا يس���ببه االزدحام املروري 
من مشاكل متعددة، ومن املناطق التي تعاني من هذه االزدحامات 
املرورية الكثيفة منطقة خيطان اجلنوبي، وللحد من هذه االختناقات 
وكذلك الظهار جمال واصالة ورقي بلدنا الكويت، نقترح انش���اء 
مدخل ومخرج على الدائري السادس يصل منطقة خيطان اجلنوبي 

بالدائري السادس والعكس وذلك تفاديا لالزدحامات املرورية.

العنزي لنقل مزارع الدواجن 
من الجهراء إلى السالمي

دراسة إليجاد الحلول لمعالجة أوضاع المنطقة الحرة

»المحاسبة« يوافق على طرح مشروع مختبر فحص األغذية

العازمي: رفع 416 إعالنًا 
مخالفًا في حولي

كشف مراقب احملالت واإلعالنات 
بفرع بلدية محافظة حولي خالد 
العازم���ي ان ع���دد احملالت التي 
شملتها اجلوالت التفتيشية خالل 
الربع األول من العام احلالي بلغ 
359 محال والتي أسفرت عن ضبط 
18 مح���ال تعم���ل دون تراخيص 

اعالنات وحترير 43 مخالفة.
جاء ذل���ك خالل التقرير الذي 
العامة  العالق���ات  ادارة  أعدت���ه 
بالبلدي���ة عن نش���اط األجهزة 
الرقابي���ة بالبلدي���ة وتصديه���ا 
للتجاوزات غير القانونية وتطبيق 
اللوائح واألنظمة. وقال بلغ عدد 
االعالنات املخالفة التي متت ازالتها 
416 اعالنا، مش���يرا الى املخاطر 
التي تنتج ع���ن اقامة االعالنات 
العشوائية وغير املرخصة حيث 
يتم ازالتها فورا ودون سابق انذار 
من جميع الش���وارع والساحات 
العامة باملناطق التي تقع في نطاق 

محافظة حولي.

أعلن مدير مكتب وزير الدولة لش���ؤون البلدية 
حس���ن عبدالكرمي عن موافقة ديوان احملاسبة على 
طرح مشروع مختبر فحص األغذية، وقال عبدالكرمي 
في تصريح للصحافيني بعد االجتماع التنسيقي الذي 
تناوب على رئاسته أمس وزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صف���ر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
انه مت تكليف ادارة االنشاءات بتنفيذ مشروع مختبر 

فحص األغذية.
واضاف ان االجتماع تطرق الى موضوع أرشفة 
ملفات البلدية االلكترونية حسب طلب رئيس قطاع 
التطوير والتدريب م.أحمد املنفوحي مهلة ملدة شهرين 

إلعداد تقرير عن مشروع األرشفة.
وبني انه مت االنتهاء من ربط مراكز البلدية وادارة 
األغذية املستوردة مع وزارة الصحة واجلمارك لسرعة 

اجناز املعامالت والقضاء على الروتني اإلداري.
وكشف عبدالكرمي انه تقرر التنسيق مع الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية من خالل تش���كيل فريق 
من البلدية والهيئة لتبادل املعلومات ما بني اجلهتني 
مشيرا الى انه مت التشديد على ضرورة اإلسراع في 
الرد على أسئلة واقتراحات النواب وأعضاء املجلس 
البلدي وخصوصا في ظل عمل آلية جديدة لتقليل 

الدورة املكتبية للرد على هذه األسئلة.
وبني عبدالكرمي ان الوزير د.فاضل صفر دعا الى 
ضرورة اس���تيفاء جميع البيانات ملعامالت البناء 
وعدم استقبال أي استثناء ألي معاملة تخالف شروط 

البناء.
وقال ان رئيس قطاع الرقابة والتفتيش م.وليد 
اجلاسم دعا الى تشكيل فريق ملتابعة موضوع ترميم 

جميع املباني واملنشآت وعمل آلية للتعامل مع املباني 
اآليلة للسقوط.

واض���اف ان نائ���ب املدير العام لش���ؤون قطاع 
املش���اريع م.يوسف املناور كش���ف عن تخصيص 
مواقع جديدة ملباني البلدية في محافظات اجلهراء 
واألحمدي والفروانية وانه جار التنسيق مع ادارة 

التنظيم في ذلك.
م���ن جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة أن البلدية 
بحثت أوضاع املنطقة احلرة، من ناحية نسب البناء 
واألنشطة املسموح بها حيث تقرر ايجاد آلية معينة 
بشأن حتديد نسب البناء وكذلك األنشطة املسموح 
بها في تلك املنطقة. واش���ارت الى الدراسة التي مت 
اعدادها بهذا اخلصوص متهيدا إليجاد احللول املناسبة 

ملعاجلة أوضاع املنطقة.

إزالة 45 تعديًا على أمالك الدولة في تيماء الجهراء

هاني الظفيري
واصلت جلنة ازالة التعديات اعمالها اليوم حيث قامت بازالة 
التعديات ف���ي منطقة تيماء في محافظة اجلهراء وقد ش���ملت 
غرفا من الكيربي مستغلة للسكن الستيعاب اعداد افراد االسرة 

الكبيرة.

وقد متت ازالة 45 تعديا في هذه املنطقة اضافة الى ازالة 20 
تعديا في منطقة مبارك الكبير و35 في منطقة جليب الش���يوخ 

و46 تعديا في منطقة املنقف باألحمدي.
هذا وتستمر أعمال االزالة في منطقة تيماء الى ان يتم ازالة 

جميع التعديات.

فريق اإلزالة يعاين البيوت

أحمد البغيلي


