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اعداد: بداح العنزي

استقبلت األوساط البلدية قرار مجلس الوزراء 
بالتجديد ملدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بارتياح 
كبير واعتبرته جتديدا لكف���اءة أثبتت جدارتها 
على الساحة البلدية واالقتصادية وقدرتها على 
ادارة هذا املرفق املهم واحليوي التصاله املباشر 

بخدمات املواطنني واملقيمني.
وقال مدير ادارة العالقات العامة بالبلدية راشد 

احلشان ان التجديد للمهندس احمد الصبيح ما هو 
اال تأكيد لكفاءة رجل مناس���ب في مكان مناسب، 
مشيرا الى ان عهده ميثل اكثر املراحل التي شهدتها 
البلدية تطورا وانضباطا وانسيابية بالعمل مما 
انعكس على حل الكثير من املش���اكل التي كانت 
عالقة في اجلهاز التنفيذي بهدف خدمة املواطنني 
واملقيمني واجناز معامالتهم بكل سهولة ويسر.

الحشان: التجديد للصبيح تأكيد لكفاءة رجل مناسب في مكان مناسب

م.عبداهلل العنزي خالل ترؤسه اجللسة وبجانبه مقررة اللجنة م.أشواق املضف وأحمد البغيلي وفرز املطيري

مانع العجميفهد العتيبي 

»الفنية« أقرت مليون متر مربع إلقامة مدينة طبية للمتقاعدين غرب الشدادية

اوصت اللجن���ة الفنية خالل 
اجتماعها امس برئاسة م.عبداهلل 
العن���زي باملوافق���ة على طلب 
املؤسس���ة العام���ة للتأمين���ات 
االجتماعي���ة تخصي���ص ارض 
القام���ة مدينة طبية مبس���احة 
مليون متر مربع القامة مستشفى 
ومواقف خلدمة املتقاعدين غرب 

الشدادية.
وقال العنزي ان اللجنة اقرت 
اصدار صيغ امتالك لعدد 5 قسائم 
تاريخية باملنطقة التجارية الرابعة 

)املباركية( داخل املدينة.
يذكر ان كتاب مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح يتضمن التالي: 

ان قرار املجلس البلدي رقم )م ب/ 
م أ/ 2010/12/296( في 2010/6/28 
يقضي باملوافقة على اس���تمالك 
عدد 5 قسائم تاريخية باملنطقة 
التجاري���ة الرابع���ة )املباركية( 
ومبساحة اجمالية 1683م2، وان 
املساحة املذكور بالقرار السابق 
ذكره وهي 1683م2 تشمل اخلمس 
الى  املذكورة باالضافة  قس���ائم 
قس���يمتني مس���تملكتني سابقا 
»مالصقت���ني للقس���ائم« وهما 
القس���يمتان رقما )9 ب، 12( من 
املخط���ط املس���احي )م/19323( 
والذي مت حتديثه باملخطط رقم 
واملس���تملكتان  ب(  )م/19323 

بصيغت���ي االس���تمالك رقم���ي 
التوالي اي  15617 و20492 على 
ان املساحة املذكورة بالقرار تضم 
7 قسائم تاريخية وليس 5 وقد 
تبني لنا حدوث لبس باملساحة 
املذك���ورة بالق���رار حي���ث قمنا 
بحساب مساحات القسائم السبعة 
»اخلمسة املطلوب استمالكها + 
القسيمتني املستملكتني« وتبني ان 
مساحتها االجمالية هي املساحة 
1683م2 املذكورة بالقرار، وملا كان 
القصد بالقرار هو استمالك اخلمس 
قسائم كما ذكر فيه فإن مساحتها 

االجمالية هي 1563.5م2.
لذا، يرج���ى التفضل بتعديل 

املس���احة املذكورة بالقرار رقم 
)م ب/م أ/ 2010/12/296( املؤرخ 
في 2010/6/28 م���ن 1683م2 الى 
1563.5م2 وذلك حتى يتسنى لنا 
استكمال عملية استمالك القسائم 

اخلمس.
اللجنة وافقت على  ان  وذكر 
طلب تخصيص موق���ع لتوليد 
الطاقة الكهربائية يعمل بالطاقة 
الشمسية مبس���احة 2 كيلومتر 

مربع في منطقة العبدلية.
واش���ار الى ان اللجنة اجلت 
بحث املخطط العام ملشروع انظمة 
النقل السريع واخلطوط الدولية 

)السكك احلديدية(.

تخصي�ص 2 كيلومت�ر مرب�ع لموقع محط�ة توليد 
طاق�ة كهربائية  تعمل بالطاقة الشمس�ية في العبدلية

العتيبي: إيرادات بلدية األحمدي تجاوزت 29266 ديناراً
استعرض مدير فرع بلدية محافظة األحمدي فهد دغيم العتيبي 
اجنازات بلدية احملافظة لشهر سبتمبر للعام 2010، حيث مت حتصيل 

29266.290 إيرادات و4522.525 تأمني.
وأوضح دغيم ان عدد الشكاوى التي مت الرد عليها من قبل ادارة 
العالقات العامة وخدمة املواطن التابعة لفرع بلدية احملافظة خالل 
شهر سبتمبر بلغ 7 ش���كاوى من أصل 14 شكوى، وان االحصائية 
الش���هرية لفريق الطوارئ التابع لف���رع بلدية احملافظة متثلت في 
إجناز عدد 11 مخالفة باعة متجولني، 11 مخالفة تشغيل عمال من دون 
حصول على شهادة صحية، 12 مخالفة للعمل من دون احلصول على 
ش���هادة صحية، اضافة الى حترير عدد 33 مخالفة، إزالة 102 إعالن 
من الش���وارع من دون ترخيص م���ن البلدية، ومصادرة عدد 3046 
س���ي دي + أشرطة ڤيديو، والتعامل مع عدد 12 شكوى، الفتتا الى 
ان االحصائية شملت أيضا مصادرة كمية 2 طن من املواد الغذائية 

الصاحلة لالستهالك اآلدمي، و2 طن من املواد الغذائية غير الصاحلة 
لالستهالك اآلدمي، مخالفة عدد 22 دراجة هوائية وعربات آيس كرمي 

وخصار وعدة.
واضاف ان اجمالي الرسوم التي مت حتصيلها من ادارة التراخيص 
الهندسية وصل الى 730 دينارا محصلة لعدد 89 معاملة، مشيرا الى 
ان عدد املعامالت املنجزة بلغ 936 من أصل 974 معاملة واردة إلدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية كان من أبرزها إجناز 223 شهادة أوصاف 
من أصل 226 معاملة واردة، وعدد 75 معاملة إيصال تيار كهربائي 
من أصل 82 معاملة، اضافة الى التعامل مع 47 شكوى من أصل 50 

شكوى كانت للسكن اخلاص واالستثماري وجتاري وصناعي.
وبني ان اجنازات ادارة السالمة متثلت في االجنازات 227 معاملة 
كان من بينها اجناز ع���دد 22 معاملة ترخيص بناء، اجناز عدد 53 

معاملة تسلم كفالة مصرفية.

لجنة األحمدي تبحث تخصيص موقع كنيسةاستعرض إنجازات فرع بلدية المحافظة خالل سبتمبر الماضي
لطائفة الروم الكاثوليكية في المهبولة

تبحث جلنة محافظة االحمدي خالل اجتماعها اليوم برئاس���ة 
مانع العجمي تخصيص موقع كنيسة لطائفة الروم الكاثوليكية 

في املهبولة.
ويتضمن جدول األعمال املطالبات التالية: مش���روع الفنطاس 
اإلداري والتجاري كذلك طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تخصيص موقع مركز اخليران الرقابي مبنطقة اخليران، 
واالقت���راح املقدم من رئيس املجلس البلدي زيد العازمي بش���أن 
تخصيص قطعة ارض إلقام���ة حديقة عامة خلدمة اهالي منطقة 
الظهر، طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع إلقامة مبنى مختارية 
بصفة مؤقتة مبنطقة املهبولة قطعة رقم 8، طلب املوافقة على ربط 
املداخل واملخارج اخلاصة مبشروع مجموعة مباني األمن والسالمة 
ومكافحة احلريق للقطاع النفطي والعائد لشركة خدمات القطاع 
النفطي مبجلس الوزراء بالطرق القائمة واملجاورة جنوب منطقة 
األحمدي، االقتراح املقدم من العضو مانع العجمي بشأن تخصيص 

موقع إلقامة مدينة طبية متكاملة حملافظة مبارك الكبير.


