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اعداد: بداح العنزي

وقال مدير مكتب وزير الدولة 
لشؤون البلدية حسن عبدالكرمي 
بعد انتهاء االجتماع التنس����يقي 
لقيادات البلدية برئاس����ة الوزير 
أمس ان����ه مت التطرق الى برنامج 
تراخي����ص البن����اء االلكترونية، 
العمل في  مش����ددا على ضرورة 
هذا البرنامج ف����ورا وبعد توفير 

األجهزة الالزمة.
وأضاف ان الوزير د.صفر شدد 
على ضرورة متابعة تطوير املسالخ 
في جميع احملافظات من قبل رؤساء 
النظم  القطاعات ملواكب����ة احدث 

للتسهيل على اصحاب الذبائح.
انه مت خ����الل االجتماع  وبينّ 
ع����رض آخ����ر التطورات بش����أن 
الربط االلكتروني بي  مش����روع 
البلدية ووزارات الصحة بش����أن 
اصدار الشهادات الصحية وتقرر 
تكليف مساعد املدير العام لقطاع 
التخطيط م.أحمد املنفوحي لتفعيل 
الربط بي الوزارتي حلي جتهيز 
املبنى. وأشار الى ان عدد األسئلة 
واالقتراحات التي تقدم بها النواب 

ومت الرد عليها بلغ %95.

السابق مثل مسارات املرافق العامة 
وهناك مشاريع حتت الدراسة من 
اجلهات املستفيدة او ان هناك مواقع 
بديلة حتتاج ملزيد من التنسيق من 
اجلهة املستفيدة وجهات خارجية 

في الدولة.
من جانب آخر، ش����دد الوزير 
د.فاضل صفر على ضرورة حصر 
جميع مشاريع ال� B.O.T لدى قطاع 
تنمية املشاريع ملتابعتها ومعرفة 

آخر املستجدات بشأنها.

أكد وزير األشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر على 
الكويت  الدور األساس����ي لبلدية 
بشقيها التنفيذي والبلدي في خطة 
التنمية خاص����ة اصدار القرارات 
املطلوب����ة لتخصي����ص األراضي 
للمش����اريع الواردة ف����ي اخلطة 

السنوية األولى 2011/2010.
ف����ي تصريح  وق����ال د.صفر 
صحافي ان اجمالي املشاريع الواردة 
باخلطة 445 مشروعا مت تخصيص 
413 مشروعا من خالل التعاون بي 
اجلهاز التنفيذي واملجلس البلدي 
حيث صدرت املوافقات في فترات 
زمنية متفاوتة منها العام املاضي 
ومنها العام احلالي، الفتا الى انه 
جار العمل على تخصيص العدد 
املتبقي وعدد 32 موقعا ملشاريع لم 
يتم تخصيص مواقع لها وبانتظار 
رفع تقارير بشأنها للمجلس البلدي. 
وأشار الى ان بعض املشاريع حتت 
الدراس����ة وبعضها ج����ار تثبيت 
مسارات اخلدمات لها وان بعض 
اجلهات أف����ادت بأنها حتتاج الى 
تخصيص مواقع ألنها مخصصة في 

برعاية وحضور رئيس املجلس 
البلدي زيد العازمي يفتتح مساء 
اليوم امللتقى الثقافي الثاني ألبناء 
قبيلة العوازم. وسيقام االحتفال 
في قاعة عالم التراث مقابل صالة 

أفراح الشهيد فهد األحمد

العازمي يفتتح الملتقى 
الثقافي للعوازم اليوم

العنزي: تخصيص 50 ألف متر لموقع حراج
لبيع اإلبل جنوب الدائري السادس

تحرير مخالفات ورفع سيارات في سوق الري

أوصت لجنة الجهراء خالل اجتماعها 
امس برئاسة م.عبداهلل العنزي بالموافقة 
على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية تخصيص موقع حراج 
لبيع اإلبل جنوب الدائري السادس بمساحة 
50 أل���ف متر مربع جنوب مدينة س���عد 

العبداهلل.
وقال رئيس اللجنة م.عبداهلل العنزي 
إنه تمت زيادة مس���احة الموقع المقترح 

بدال من 27 ألف متر مربع.
وأضاف ان اللجنة وافقت على الطلبات 
التالية: طلب إنشاء وإنجاز وصيانة طرق 
ومجاري أمطار وصحية وخدمات اخرى 

لطري���ق الصبية الس���ريع وطلب وزارة 
األشغال تخصيص موقعين آلبار جوفية 
بمحاذاة طريق الصبية الس����ريع، طلب 
الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
السمكية تخصيص موقع محرقة بمنطقة 
العبدلي الزراعية بمس���احة 3 آالف متر 
مربع، اقتراح العضو م.عبداهلل العنزي 
است��حداث جسر مش����اة بين من�طقتي 
الواحة والمنطقة االستثمارية، طلب وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية ترخيص اقامة 
مصلى مؤق���ت بضاحية الواحة قطعة 4 
بمنطقة الجهراء وآخر في منطقة الدوح�ة 
قطع���ة 4 بعد إزالة الكيربي واس���تبداله 

بطابوق.
واضاف ان اللجنة اجلت بحث اقتراح 
بش���أن إنش���اء ناد رياضي لمدينة سعد 
العب���داهلل لحين دعوة المس���ؤولين في 
المخطط الهيكلي لبي���ان جميع المرافق 
الخدمية في المحافظة نظرا الفتقارها الى 
التنظيم حتى ال تتكرر العش���وائية في 

القرارات المستقبلية.
وأشار إلى ان اللجنة رفضت طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
تخصيص موقع لحديقة الحيوان الكبرى 
ضمن موقع مخيم���ات الربيع بمحافظة 

م.عبداهلل العنزيالجهراء.

د.فاضل صفر

مانع العجميأعضاء فريق بلدية العاصمة خالل حملتهم في سوق األثاث املستعمل

صفر لحصر مشاريع الـ B.O.T لمتابعتها

»األحمدي« أقّرت استحداث جسرين للمشاة
أوص���ت جلنة األحمدي في املجلس البلدي خالل اجتماعها أمس 
برئاس���ة مانع العجمي باملوافقة على طلب وزارة األش���غال العامة 
استحداث جسرين للمشاة األول بي مستشفى العدان ومنطقة الرقة 

واآلخر بي منطقتي هدية والرقة.
وقال العجمي ان اللجنة وافقت على الطلبات التالية: طلب أهالي 
ضاحية علي صباح السالم بشأن تخصيص موقع لبناء مسجد مقابل 
القطعتي )8، 9(، طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تخصيص 
موقع إلقامة مسجد مبنطقة الفحيحيل قطعة 2، طلب صاحب العالقة 
وشركاه ضم وشراء قسيمة من أمالك الدولة مبنطقة املنقف باجلزء 
اجلنوبي، طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية توسعة مسجد 
ضاحية الفحيحيل بعد إجراء أعمال الهدم وإعادة البناء، طلب وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية تخصيص مواقف سيارات خلدمة 
مسجد اإلمام ابن سيد الناس مبنطقة املنقف قطعة 4 شريطة موافقة 

اجليران، طلب تعديل موقع محطة كهرباء مبنطقة هدية.

بدء اجتماعات وزراء 
بلدية »التعاون« اليوم

حتتضن بلدية الكويت اليوم 
االجتماع ال� 14 لوزراء البلدية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وال� 22 لكبار مسؤولي البلديات 
اخلليجية ويس���تمر حتى 20 

اكتوبر اجلاري.
وقال رئيس اللجنة االعالمية 
ومدير ادارة العالقات العامة في 
بلدية الكويت راشد احلشان في 
ان االجتماع  تصريح صحافي 
س���يناقش موضوع���ات عدة، 
يتناوله���ا وزراء البلديات في 
مجلس التعاون اخلليجي، على 
رأسها توحيد اجراءات العمل في 

البلديات اخلليجية.
وأضاف احلشان ان جدول 
أعمال االجتماع يتضمن االطالع 
على محضر االجتماع املاضي 
واقرار مجاالت التعاون مع برنامج 
االمم املتح���دة للمس���توطنات 
البشرية وتكليف االمانة العامة 
باتخاذ االجراءات الالزمة لتفعيل 

مجاالت التعاون.
وذكر ان جدول اعمال االجتماع 
يتضم���ن ايضا االط���الع على 
الدليل االسترشادي للمواصفات 
واملعايي���ر اخلاصة باللوحات 
االعالنية املعدة من دولة قطر 
ومن جدول االجتماعات وتفعيل 
البلدي  التدريب  العمل مبركز 
الذي اقرت���ه الكويت بالتعاون 
مع مرك���ز التدريب البلدي في 

البحرين.
واش���ار ال���ى أن االجتماع 
التجربة  سيس���تعرض ايضا 
الس���عودية بش���أن اعداد كود 
البناء السعودي املعتمد لديها 
لالستفادة من جتربتها واقرار 

ما يلزم بهذا الشأن.

»البلدي« يبحث طلب 
ترخيص المبرات 

بالعمارات االستثمارية
يبحث املجلس البلدي خالل 
اجتماعه اليوم برئاس���ة زيد 
العازمي طلب إعادة النظر في 
قرار ترخيص املبرات بالعمارات 
االستثمارية بدال من استغالل 

الدور االول فقط.
ويتضمن ج���دول االعمال 
توصيات اللجنة الفنية املتعلقة 
بتوفير منطقة مخازن في كبد، 
اضافة الى محضر اجتماع جلنة 
االحمدي الس���تحداث جسري 

مشاة في احملافظة.
ويناقش األسئلة واملقترحات 

املقدمة من االعضاء.

نفذت بلدية الكويت حملة تفتيشية على سوق 
األثاث املستعمل مبنطقة الري جتاوزت ال� 10 ساعات 
ومت على أثره���ا حترير عدد من املخالفات ورفع 

ثماني سيارات محملة باألثاث املستعمل.
وقال مدير العالقات العامة في بلدية الكويت 
راشد احلشان في تصريح صحافي أمس ان هذه 
احلملة نفذت بناء على توجيهات وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
وتوجيهات مدير عام البلدية م.احمد الصبيح كما 
شاركت وزارة الداخلية ممثلة بفرقة الوكيل سرية 
املهام اخلاصة. وأكد احلش���ان ان إدارة العالقات 
العامة في بلدية الكويت تعمل على نشر التوعية 
واإلرش���اد بشكل دائم بالنس���بة جلميع مفاهيم 
العمل البلدي وكل ما يتعلق بالقطاعات واإلدارات 
العامة  وتوفير املعلومات والقواع���د والقواني 
للمواطني واملقيمي جميع���ا وكيفية جتنيبهم 
الوقوع في املخالف���ات وتزويدهم بكتيبات عن 
قواني البلديات بشكل عام. من جانبه قال مدير 

فرع بلدية محافظة العاصمة فالح الش���مري ان 
األجهزة الرقابية فرع العاصمة عازمة على مواصلة 
حمالتها التفتيشية في مختلف املجاالت التي تقع 
حتت مسؤوليتها وبخطى فاعلة سواء كانت في 
مجاالت املواد الغذائية او النظافة العامة واشغاالت 
الط���رق او االعالنات املخالفة او التجاوزات على 

امالك الدولة والباعة املتجولي.
ومن جهته اش���ار رئيس فرق���ة الطوارئ في 
محافظة العاصمة التابعة للبلدية طارق القطان 
الى قيامه بجولة تفتيش���ية على س���وق احلمام 
وابواب سوق اجلمعة حيث ينتشر بعض الباعة 
اجلوالي ممن يقومون ببيع مواد غذائية منتهية 
الصالحية كااليس كرمي والبسكويت والشوكوالتة 
إضافة الى مصادرة مفرقعات نارية. وذكر القطان 
ان احلملة توجهت الى الش���ريط الساحلي حيث 
ينتشر عدد من هؤالء الباعة ومت ضبط كميات من 
اقراص »السي دي« وعربات االيس كرمي واحللوى 

غير املرخصة.


