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من 2010/4/1 الى 2010/9/30، 
واقتراح العضو م.عبداهلل 
العنزي، بشأن السماح بإقامة 
أمام  اخليام وبيوت الشعر 
املنازل خالل فترة املخيمات 
الربيعي����ة، واملش����روعات 
التطويري����ة املعدة من قبل 
قطاع التطوير واملعلومات، 
العض����و م.جنان  واقتراح 
بوشهري بشأن انشاء وحدة 
تنظيمية للدعم الفني داخل 
االدارة القانونية ذات طابع 
فني، واالقت����راح املقدم من 
العضو مانع العجمي بشأن 
نشر الوعي بالتراث املعماري 
واحملافظ����ة عليه وترميمه 

وصيانته.
طل����ب وزرة االوق����اف 
والشؤون االسالمية توسعة 
موقع مسجد محمد السعيدي 
الواقع مبنطقة القصر قطعة 
3، وطل����ب وزارة االوقاف 
االس����المية  والش����ؤون 
تخصي����ص موقع مس����جد 
مبنطقة الصليبية الصناعية 
االولى قطعة 1، وطلب االدارة 
العامة للمرور اس����تحداث 
ثالثة مداخل ومخارج على 
طريق االطراف بني منطقتي 
الواحة والعيون مبحافظة 

اجلهراء.
طل����ب وزارة االوق����اف 
والشؤون االسالمية ترحيل 
توس����عة موق����ع مس����جد 

الى جلنة العاصمة وتشمل 
كال من اطالق اسم املرحوم 
صالح الذويخ على ش���ارع 
)22( في القطعة 2 مبنطقة 
الروض���ة، واس���م املرحوم 
عبداهلل هادي العوضي على 
الش���ارع املتفرع من شارع 
احمد اجلاب���ر واملار بجانب 
مس���جد العوضي مبنطقة 
الشرق، كذلك اسم املرحوم 
عبداحملسن عبدالقادر على 
الروضة  شارع 34 مبنطقة 
قطعة )3(، اضافة الى اطالق 
اسم املرحوم محمد احلمود 
العبدالوهاب على احد شوارع 
منطق���ة قرطبة او ش���ارع 

اشبيلية مبنطقة كيفان.
وذكر أنه مت���ت احالة 9 
اس���ماء الى اجله���از العداد 

تقارير بشأنها.

وذكرت ان اللجنة وافقت 
على طلب تخصيص موقع 
إلقامة مشروع مارينا بنادي 
ضب���اط احل���رس الوطني 
مبنطق���ة الفنيطيس قطعة 
9 الش���ريط الساحلي )ب( 
حيث مت التأكيد على االلتزام 
بشروط الهيئة العامة للبيئة 
مع أخذ موافقة االدارة العامة 
املدني على مهبط  للطيران 
التنسيق  الهيليكوبتر، مع 
مع وزارة املالية )إدارة أمالك 
الدولة مع أخذ موافقة وزارات 
اخلدمات قبل الترخيص مع 
أخذ موافقة أصحاب القسائم 

املجاورة(.

يناقش توصية باعتماد دراسة تطوير 3 قطع في خيطان

إطالق 4 مسميات على الشوارع وإحالتها لـ »العاصمة« 

اعتمدت إقامة مشروع مارينا بنادي ضباط احلرس الوطني 

»البلدي« يبحث إعادة تنظيم بنيد القار

الشايع: التنسيق للقاء رئيس احلكومة 
لبحث قرار إيقاف التسميات على الشوارع

»مبارك الكبير«: تخصيص  25 ألف متر 
ملطبعة املصحف في صبحان

مخصص ملنطق����ة جنوب 
اجلهراء قطعة 4. االقتراح 
املقدم من العضو م.أشواق 
املضف بشأن تسمية شارع 
باسم املرحوم الشيخ خالد 

االحمد اجلابر الصباح.

يبحث املجل����س البلدي 
خالل اجتماعه اليوم برئاسة 
زي����د العازمي اعادة تنظيم 

منطقة بنيد القار.
ويتضمن جدول االعمال 
الدراس����ة اخلاصة  اعتماد 
بتطوي����ر منطق����ة خيطان 
القطع )5، 6، 10(، والطلبات 

التالية:
السؤال املقدم من العضو 
م.أشواق املضف بشأن موقع 
املشاتل املوجود خلف سوق 

اجلمعة.
السؤال املقدم من العضو 
مانع العجمي بشأن تطوير 
العاصمة وآخر بشأن مياه 
الشرب وكذلك بشأن احملافظة 
على التراث القدمي، اضافة الى 
جتاوزات أسواق القرين وآخر 
بشأن اهدار املال العام مبدينة 
صب����اح األحمد الس����كنية، 
ال����ى مصروفات  باالضافة 
االعتماد املالي ملؤمتر العمل 
البلدي اخلليج����ي، وكذلك 
البلدية واملهمات  مؤمترات 
الرسمية اخلارجية، إضافة 
الى طلب وزارة املواصالت 
تخصيص مساحة من االرض 
مبنطقة الدوحة على شارع 
اجله����راء لتركي����ب محطة 
تقوية االرسال واالستقبال، 
السنة  ومش����روع ميزانية 

املالية 2011/2010.
التقرير املالي عن الفترة 

كش���ف رئي���س جلن���ة 
التس���ميات ف���ي املجل���س 
أنه  الشايع  البلدي ش���ايع 
تقرر حتديد موعد مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء لبحث 
قرار املجلس املتعلق بايقاف 
جميع التسميات الصادرة من 

املجلس البلدي.
وقال بعد اجتماع اللجنة ان 
بعض اعضاء اللجنة طالبوا 
بإحال���ة املوضوع الى ادارة 
الفتوى والتش���ريع للفصل 
في مدى قانونية هذا القرار 
اخلاص بايقاف التس���ميات 
وخاصة ان هذا االختصاص 
هو م���ن ضمن اختصاصات 
املجلس البلدي، وفقا لقانون 

البلدية 5 لسنة 2005.
انه متت  الش���ايع  وقال 
املوافقة على احالة 4 تسميات 

أقرت جلنة مبارك الكبير 
خالل اجتماعها أمس برئاسة 
م.أشواق املضف طلب وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
تخصيص موقع مبساحة 25 
ألف متر مربع ضمن موقع 
وزارة الكهرباء واملاء مبنطقة 
صبح���ان إلقام���ة مطبعة 

للمصحف الشريف.
وقالت ان املوقع مخصص 
ل���وزارة الكهرباء، حيث مت 
الثاني من قرار  البند  إلغاء 
املجلس املتضمن تخصيص 
موقع مبساحة 10 آالف متر 
مربع في القطعة 9 مبنطقة 

صبحان.

زيد العازمي

شايع الشايع

م.أشواق املضف

»العليا للتخطيط« بحثت الئحة االبتعاث واتخاذ إجراءات بحق املوظفني املخالفني
وفرنسيس فرج عوض اهلل.

بدوره، ش���كر صفر أعضاء 
اللجنة على ما قاموا به من جهود 
مبذولة على مدى سنوات طوال 
من العمل ال���دؤوب بها، والذي 
مت من خالل���ه حتقيق اإليرادات 
التي وصلت الى أعلى مستوياتها 
منذ بدء نشأة هذه اللجنة التي 
تعاقب عليها العديد من ممثلي 
وزارات الدولة وموظفي البلدية، 
مبينا ان ذلك التكرمي جاء ليكون 
ككلمة شكر ألعضاء الفريق على 
دورهم الفاعل الذي يعملون به 
في التخلص من املواد غير القابلة 
لالستخدام ومن ثم إعادة بيعها، 
الس���يما ان عملية جرد وحصر 
تلك املواد لها جه���د كبير واقع 
عل���ى عاتق أعضاء اللجنة الذي 
من خالل���ه مت إبراز دور اللجنة 
التي وردت ما يزيد على 934 ألف 

دينار خلزينة الدولة.

وعدم املبالغة في الطلب، وذلك 
من أجل ترسية االتفاق.

من جان���ب آخر، كرم الوزير 
صفر ومدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح اعض���اء اللجنة الفنية 
للتخل���ص من امل���واد اخلارجة 
ع���ن نط���اق االس���تخدام ف���ي 
املدير  البلدية، بحض���ور نائب 
املالية واإلدارية  العام للشؤون 
عبدالعزي���ز احلبي���ب ومدي���ر 
العامة راشد احلشان،  العالقات 
جتاه جهودهم املبذولة التي مت 
من خاللها حتقيق أعلى نس���بة 
إيرادات منذ تشكيل اللجنة والتي 
بلغت 934500 دينار، والتي متثل 
أعضاؤها في كل من يونس اسحاق 
الصالح، خالد راش���د بورسلي، 
وليد جاسم شهاب، عبداحملسن 
سعود السنعوسي، باسل هاشم 
املغربي، حميد بوعباس، محمد 
محمود مندني، صالح احمد الناجم 

الوزي���ر طلب  ان  وأض���اف 
التطوي���ر والتدريب  من قطاع 
البل���دي ضمن  ادخاالملجل���س 
نظ���ام التواصل م���ا بني اجلهاز 
التنفيذي ورئيس وأعضاء املجلس 

والقياديني.
وأضاف ان احلضور تطرقوا 
لض���رورة توحي���د املس���ميات 
واملصطلح���ات ما ب���ني وزارتي 
البلدي���ة والتجارة ف���ي إصدار 
التجارية للمحالت،  التراخيص 
مشيرا الى ان الوزير صفر تطرق 
الى مشروع قياس رضا املستفيدين 
من خدمات البلدية، حيث أكد على 
ضرورة العمل بالنافذة الواحدة 
في جميع املراكز مع حتديد وقت 

محدد إلجناز املعامالت.
وبني ان االجتماع تطرق الى 
ميزانية البلدية 2013/2/2، حيث 
القطاعات  مت الطلب من رؤساء 
حتديد االحتياجات املستقبلية 

العامة  ترأس وزير األشغال 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
أم���س اجتماع  د.فاض���ل صفر 
العليا للتخطيط، حيث  اللجنة 
مت اس���تعراض الئحة االبتعاث 
الدراسة في  اخلاصة باستكمال 

اخلارج ملوظفي البلدية.
وقال مدير إدارة مكتب الوزير 
ان االجتماع  حس���ن عبدالكرمي 
اس���تعرض عددا م���ن احلاالت 
املخالفة في الالئحة والتي أعدها 
املكتب الفن���ي واملتعلقة بنظام 
االبتعاث متهيدا التخاذ اإلجراءات 

املناسبة لذلك.
وأكد ان الهدف من الالئحة هو 
حتقيق رفع املستوى التعليمي 
للمبتعث���ني ش���ريطة تواف���ق 
اختصاصاتهم مع اجتماع البلدية 
على ان تكون اجلامعات واحلاالت 
املبتعثة معترفا بها لدى التعليم 

د.فاضل صفر مكرما أحد أعضاء اللجنة الفنية بحضور م.أحمد الصبيحالعالي.

صفر كّرم أعضاء 
اللجنة الفنية 
للتخلص من 

املواد اخلارجة عن 
استخدام البلدية


