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اعداد: بداح العنزي

 قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي اقتراحا بإطالق اسم املغفور له محمد الرشيد 
على أحد الشوارع.

وقال العازمي في اقتراحه: نظرا ملواقفه الثابتة والراس���خة وكان احد رجاالت الكويت 
الذين كان لهم دور كبير، حيث كان عضوا مبجلس االمة الكويتي، ومن اشد املدافعني عن 
الدس���تور وحقوق الشعب الدستورية وله مواقف شجاعة في التصدي للفساد وهو احد 
املؤسس���ني جلمعية الشامية والشويخ سنة 1962، لذا نقترح: اطالق شارع باسم املغفور 

له بإذن اهلل تعالى العم محمد احمد الرشيد على احد شوارع الكويت املهمة.

العازمي يقترح إطالق اسم المرحوم  محمد الرشيد على أحد الشوارع

البلدية: تخصيص موقع إلقامة مدينة طبية بمساحة مليون متر مربع غرب الشدادية
أقرت البلدي����ة تخصيص موقع إلقامة 
مدينة طبية غرب الشدادية بمساحة مليون 
متر مربع تقوم المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية بإدارتها.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
في كتابه باإلشارة إلى كتاب المؤسسة العامة 
للتأمين����ات االجتماعية بتاريخ 2010/2/3 
المتضمن رغبة المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في المساهمة في تطوير الخدمات 
الصحية بالكويت، وذلك بإقامة مدينة طبية 
تقوم بالخدمات الطبية الشاملة للمتقاعدين 
وذلك بمساحة »مليون متر مربع« إلقامة 
مباني المستشفى ومواقف سيارات والمكاتب 

ومباني سكنية للهيئة الطبية على أن تقوم 
المؤسس����ة العامة للتأمينات االجتماعية 
بتأسيس شركة خاصة مملوكة لها بالكامل 

إلدارة هذه المدينة الطبية.
وبخصوص تأش����يرة وزير األش����غال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حول 
تخصيص الموقع غرب الشدادية نفيدكم 
بوجود منطقة متنازل عنها من قبل شركة 
نفط الكويت وقد تم تحديد موقع بمساحة 
مليون متر مربع والواقع ش����مال الموقع 

المقترح للمنطقة اإلدارية.
كما نفيدكم بأن هذه المنطقة هي منطقة 
تحريج، وقد أوصت دراسة تطوير وتحديث 

للمخطط الهيكلي الثالث لعام 2005، بأن يتم 
إجراء دراسة تفصيلية للمناطق اإلقليمية 
السبعة، علما بأن هذه المنطقة تقع ضمن 
المنطق����ة اإلقليمية الثالثة والتي هي قيد 
الطرح في الوقت الراهن هذا وسوف يتم 
أخذ الموقع باالعتبار ضمن الدراسة المزمع 

إجراؤها.
مخاطبة وزارة الصحة

وع����ن مخاطبة وزارة الصحة بش����أن 
الموقع المقترح من قبلنا للمدينة الطبية 
بموج����ب كتابنا مرج����ع )ب ك/13/2010-

9013( بتاريخ 2010/4/1 � وقد أفادت وزارة 

الصحة بتاري����خ 2010/4/8 الموافقة على 
إقامة مش���������روع المدينة الطبية بأحدث 
المباني العالجي������ة وتوفير االجهزة الطبية 
الحديثة والهيئ������ات الطبية المتخصصة 
وإدارة هذه المدينة من قبل المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
وبموجب تأشيرة وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية لدراس����ة 
الموضوع ألهميته حيث انه يحظى بدعم 
من مجلس ال����وزراء )ونظرا للحاجة الى 
العامة  المؤسسة  ان  المستشفيات، حيث 
للتأمينات االجتماعية سوف تتولى البناء 

واإلشراف على إقامة المستشفى(.

وبناء على موافقة وزارة الصحة على أن 
تقوم المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
بإدارة هذه المستشفى نرى أن تتم الموافقة 
على إقامة المستشفى بمساحة مليون متر 
مربع على أن يتم إدارتها من قبل المؤسسة 
العامة للتأمين����ات االجتماعية، حيث ان 
المنطقة التي يقع ضمنها الموقع المقترح 
هي منطقة تحريج قائمة بالمخطط الهيكلي 
الثالث للدولة ومن ضمن المنطقة اإلقليمية 
الثالثة والتي سوف يتم إجراء دراسة عليها 
في الوقت الراهن، وسوف يتم اخذ موقع 
المدينة الطبية باالعتبار ضمن هذه الدراسة 

المزمع إجراؤها.

المؤسسة العامة للتأمينات ستقوم بإدارتها وتشمل مباني سكنية لألطباء

.. ومخالفة أخرى تنتظر اإلزالة أدراج خارجة مخالفة

د.فاضل صفر مستقبال د.اناكا جومو بحضور م.أحمد املنفوحي

م. أحمد الصبيح

فنية »البلدي« أقّرت إضافة نشاط
مطبخ وتجهيزات غذائية في المسالخ

الفنية  اللجن���ة  وافق���ت 
ف���ي املجلس البل���دي خالل 
اجتماع��ه�������ا ام���س عل���ى 
اقتراح العض������و م.عبداهلل 
العنزي بشأن اضافة نشاط 
)مطبخ وجتهيزات غذائية( في 
املسالخ خلدمة اهالي املنطقة 

املجاورة.
اللجن���ة  وق���ال رئي���س 
م.عب���داهلل العن���زي بأنه مت 
تأجيل التقرير النهائي للدراسة 
التي قدمتها البلدية بشأن اعداد 
مخطط كامل جلزيرة فيلكا، 
كذلك املوافقة على طلب الهيئة 

العامة للصناعة على تسلم موقع مصنع النفايات 
سابقا التابع للبلدية مبنطقة الصليبية الصناعية 
املطل على الدائري الس���ادس الستخدامه في 
صناعات خفيفة ومخازن وحسب االشتراطات 

البيئية.
كما مت رفض االقتراح اخلاص بانشاء منطقة 
خضراء في منطق���ة الري )موقع داركال رمال 

سابقا(.
واضاف ان اللجنة اجلت اقتراح العضو محمد 
املفرج بشأن اس���تمالك عقارات جزيرة فيلكا، 
كما متت احالة اقتراح العضو عبداهلل العنزي 

بش���أن تثمني بيوت القطعة 
2 ف���ي منطق���ة الصليبخات 
وحتويلها من س���كن خاص 
الى جت���اري الى االدارة لرفع 
تقرير بشأن استمالك واعادة 
تنظيم القطعة حيث ان هذه 

البيوت من الكيربي.
اللجنة حفظت  وب���ني أن 
اقتراح رئيس املجلس مزيد 
العازمي بش���أن انش���اء مدن 
حدودية مستقلة على احلدود 
الشمالية واجلنوبية والغربية 
كونه مدرجا على جدول اعمال 

املخطط الهيكلي.
واوضح أن اللجنة احالت اقتراح نظام البناء 
اخلاص حملطات حتويل مجمع املناطق لتصبح 
متع���ددة االدوار بدال من دور واحد الى االدارة 
لتقدمي دراس���ة مفصلة، حيث ان الطلب جاء 
بتصميم االدوار املتعددة حملطات التمويل ورأى 
االعضاء ان التصميم سبب مشكلة حقيقية في 
الدولة، وكان هناك توجه من االعضاء باختصار 
الفكرة على املناطق الصناعية والتجارية والسكن 
اخلاص حيث تقضي الدراس���ة بأن يتم العمل 
على التحضير وايجاد بدائل اخرى لالش���كال 

املعمارية للمحوالت.

اعتمدت تسلم هيئة الصناعة مصنع النفايات بالصليبية

لجنة الجهراء تبحث نقل سكراب أمغرة إلى الشقايا 
وتثبيت موقع مركز خفر السواحل في الصبية بصفة دائمة

تبحث جلنة اجلهراء خالل اجتماعها 
اليوم برئاس���ة عبداهلل العنزي كتاب 
مجلس الوزراء بشأن نقل سكراب امغرة 

الى منطقة الشقايا.
ويتضم���ن جدول االعم���ال التالي: 
اعتماد قرار مجل���س الوزراء اخلاص 
بتخصي���ص املوقع احلالي ملركز خفر 
الس���واحل في منطقة الصبية )مدينة 
احلرير( ليك���ون موقعا بصفة دائمة، 
اقتراح عضو املجلس البلدي عبداهلل 
العنزي بشأن استحداث شارع فرعي 
ضمن القطعة 11 مبنطقة سعد العبداهلل 

في محافظة اجلهراء، واقتراحا آخر بشأن 
استحداث مدخل من طريق الدائري الرابع 
الى مدينة سعد العبداهلل، وطلب وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل املوافقة 
على توس���عة س���وق تيماء املركزي 
الواقع مبرك���ز ضاحية تيماء قطعة 7 
مبحافظة اجلهراء، طلب زحزحة سور 
مسجد قائم مبنطقة القيروان قطعة 1، 
طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص 
موقع حملطة حتويل رئيسية في منطقة 
الروضت���ني، اقت���راح العضو عبداهلل 
العنزي بشأن استحداث مدخل من طريق 

الدائري الرابع السريع الى مدينة سعد 
العبداهلل والذي متت احالته باجللسة 
رقم 2009/4، مشروع القرية التراثية 
الترويحية )س���ليل اجلهراء(، مجمع 
محاكم محافظة اجلهراء وموقع مواقف 
السيارات مبنطقة شمال غرب اجلهراء، 
الطلب املقدم من املواطنني ساكني القطعة 
3 منطقة العيون بش������أن املوافقة على 
تخصي���ص موقع املس���ج�����د، حيث 
احلاجة ماسة القامت������ه، اذ ال يتوافر 
اي مسجد قريب منهم، علما انه يوجد 
مس���جد فقط ويبعد مسافة ال تقل عن 

املقدم  600م عن مس���اكنهم، االقتراح 
من العضو م.عبداهلل العنزي بش���أن 
اعادة تنظيم مداخل ومخارج مستشفى 
اجلهراء، طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية ترخيص بناء مسجد مبوقع 
مركز ادارة العبدلي الزراعية مبنطقة 
العبدلي، طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية توسعة مسجد عبداهلل بن 
االرقم الواقع بضاحية العيون قطعة 1 
املقدم من مجموعة  باجلهراء والطلب 
من اهالي منطقة سعد العبداهلل قطعة 

1 بشأن تخصيص موقع مصلى.

تناقش إعادة تنظيم مداخل ومخارج مستشفى الجهراء

م.عبداهلل العنزي

»القانونية« تبحث أسباب تأخر إصدار 
تراخيص لمنطقتي العارضية وأبوفطيرة

تناقش قرار الئحة الباعة المتجولين

تناقش اللجنة القانونية 
البلدي  واملالية في املجلس 
خ���الل اجتماعها برئاس���ة 
فرز املطيري احلكم الصادر 
الصح���اب مح���الت الطيور 
واس���باب تأخي���ر اص���دار 
تراخيص ملنطقتي العارضية 

وابوفطيرة.
ويتضمن جدول االعمال 
التالي: مشروع تعديل قرار 
رئي���س البلدي���ة رقم 3370 
لس���نة 1981 في شأن الئحة 
الباعة املتجولني، فتح بند ما 
يستجد من اعمال ملناقشة � 

احلك���م الصادر الصحاب محالت الطيور � احلكم الصادر الحد 
املواطنني ضد البلدية على ارض مبنطقة خيطان � اسباب ودواعي 
التأخير عن اصدار التراخيص ملنطقتي العارضية وابوفطيرة، 
محضر ورشة العمل اخلاصة بالتعديالت املقترحة على قانون 
2005/5 بشأن بلدية الكويت، مباني مواقف السيارات متعددة 

االدوار داخل املدينة.
شكوى بشأن قرار املجلس البلدي اخلاص مبشروع السوق 
املركزي للخضار والفاكهة، اقتراح نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع، بش���أن إلغاء الش���رط الثاني من املادة الثالثة 
واملادت���ني 13 و14 من قراري املجلس البلدي بش���أن مش���روع 
الئحة تس���ميات املدن والقرى والضواحي واملناطق والطرق 

والشوارع وامليادين.

لجنة التعديات: مهلة حتى األول من أكتوبر إلزالة األدراج الخارجية والمظالت
بداح العنزي

قررت جلنة ازال���ة التعديات على امالك الدولة واملظاهر 
غير املرخصة مواصلة جهودها لتطبيق قوانني امالك الدولة 
واملجل���س البلدي من خالل ازالة التعدي���ات املختلفة على 
امالك الدولة وتنفيذا لبرامجها وتوقيتاتها في ازالة االدراج 
اخلرسانية املتعدية خارج حدود العقار، حيث ستبدأ اللجنة 
باشعار املواطنني واعطائهم مهلة الزالة تلك التعديات حتى 
االول من اكتوبر املقبل. وصرح مصدر في جلنة االزالة بان 
عناصر من فرق االزالة رصدت تعديات ومخالفات عدة في 
مختلف مناطق الكويت تتعلق بوجود ادراج خارجية خرسانية 

كبيرة وضخمة ومبساحات واشكال مختلفة ومتنوعة.
وعلى ض���وء ذلك اعطيت التعليم���ات ملراقبني في فرق 
االزالة بتوزيع االنذارات عل���ى اصحاب العقارات والبيوت 
املخالف���ة في جميع احملافظات ابت���داء من يوم االحد املقبل 

املوافق 13 اجلاري.
وب���ني ان االنذارات تتضمن ض���رورة ازالة اجلزء املمتد 
من الدرج اخلارجي الكثر م���ن 1.5 متر خارج حدود العقار 
في الواجهة الرئيس���ية واجلزء املمت���د من الدرج اخلارجي 
الكثر من متر واحد في املم���رات وذلك قبل تاريخ 1 اكتوبر 
املقب���ل. واوضح ان املظالت اخلرس���انية الزائدة عن حدود 
العقار ستكون مش���مولة باالزالة. وناشد املصدر املواطنني 
املخالف���ني ضرورة التعاون مع اللجن���ة في ازالة املخالفات 
واال فس���تقوم فرق االزالة بتنفيذ املرحلة األولى من اإلزالة 
االدارية وحتميل املخالفني كل املصاريف باتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة لذلك.

فرز املطيري

 صفر وجومو  بحثا التعاون
بين الكويت واألمم المتحدة

لجنة مبارك الكبير تناقش 
طلبات تخصيص محوالت كهرباء

 بحث وزير األش���غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون  البلدية د.فاضل صفر امس مع األمين 
العام المساعد لألمم المتحدة لشؤون المستوطنات 
البشرية )الهابيتات( د.اناكا جومو سبل التعاون 

المشترك.
ج���اء ذلك خالل اس���تقبال الوزي���ر د.صفر 
للدكتور جومو يرافقه مدير برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية في الكويت د.طارق الشيخ 
وبحضور مساعد المدير العام للبلدية لشؤون 
قطاع التطوير والمعلومات م.أحمد المنفوحي 
ورئيس فريق المرصد الحضري في ادارة المخطط 

الهيكلي م.فيصل الجهيم.
ونقل بيان صحافي للبلدية عن الوزير د.صفر 
قوله ان البلدية تس���عى دائما الى االس���تفادة 
م���ن الخبرات الدولية لتطوي���ر العمل الخاص 
بجهاز البلدية مشيرا الى ان أهم أوجه التعاون 

يتمثل في إنش���اء المرصد الحضري ومشروع 
تبسيط اإلجراءات والدراسات الخاصة بالمدن 
العمالية والتي تم تخصيص مواقع لها وسيتم 
إس���ناد تنفيذها للقطاع الخاص وفق نظام ال� 

.»B.O.T«
وأضاف البيان ان د.جومو كرم خالل اللقاء 
الوزير د.صفر وم.المنفوحي لجهودهما وتعاونهما 
مع األمم المتحدة الممثلة بمكتب الهابيتات حيث 
منحهما باسم المنظمة الدولية شهادة تقديرية 
وأعرب عن أمله باس���تمرار كل أوجه التعاون 

وتنمية أواصر العالقة بما يخدم الطرفين.
وأفاد بأن الجانبين بحثا تعزيز التعاون في 
المشاريع المستقبلية التي تهدف بشكل أساسي 
الى االس���تفادة من الخبرات والتجارب الدولية 
التي تمت في بعض الدول لتقييمها وتطبيقها 

في الكويت.

تبحث لجنة مبارك الكبير في المجلس البلدي 
خالل اجتماعها اليوم برئاس���ة أشواق المضف 
الطلبات التالية: طل���ب وزارة الكهرباء والماء 
تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية بمنطقة 
صباح السالم لخدمة منطقة صباح السالم ومنطقة 

الشريط الساحلي.
طلب نقل موقع محطة تحويل ثانوية قائمة 
بمنطقة )الش���ريط الس���احلي – ب( أبوفطيرة 

قطعة 11.
طلب وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
تعديل حدود مس���جد محمد حماد الحماد ونقل 
السكن العائلي لإلمام والمؤذن بمنطقة مبارك 

الكبير.
طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع 
لمحطة تحويل ثانوية رئيس���ية ضمن منطقة 

صبحان بالقطعة 5 بجوار سكن العمال.


