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تناقش تخصيص مواقف سيارات ذكية متعددة األدوار في حولي

جلنة حولي تبحث إنشاء مالعب في مشرف

جلنة العتماد خطة مشروع األرشيف اإللكتروني 

ضمن القطع���ة 196 بمنطقة 
السالمية، طلب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية توسعة 
الموقع المخصص لمس���جد 
بمنطقة غرب مشرف )جنوب 
الس���فارات(، طل���ب وزارة 
الكهرب���اء والماء تخصيص 
موقع محطة تحويل ثانوية 
بأبعاد 12.5×16.5م بمنطقة 
 ،1 مش���رف قطع���ة رق���م 
االنسحاب عن التبرع بإنشاء 
مبنى مواقف سيارات بقطعة 
45 قس���يمة 7 بشارع سالم 
المب���ارك � منطقة السالمية، 
معه���د اللجن���ة األولمبي���ة 
الصح���ي، طلب اس���تحداث 
مخ���رج لمنطق���ة الجابرية 
ش���ارع رقم 106 الى طريق 
الدائري الخامس، طلب شركة 
للتج���ارة العامة والمقاوالت 
تخصي���ص مواقف سيارات 
ذكية متعددة األدوار والتبرع 
بإنش���ائها بمنطق����ة حولي 
قطع���ة رق���م 166 بج���وار 
القسيمة رقم 1 والمطلة على 

دوار صادق.

باملشروع.
٭ للجنة ان تستعني مبن تراه 
من ذوي اخلبرة واالختصاص 
م���ن داخل البلدي���ة وخارجها 
إلجن���از األعم���ال املكلفة بها، 
العمل  وكذلك تش���كيل فريق 
الذي سيقوم بكل ما من شأنه 
متابعة إجراءات تنفيذ مشروع 
األرش���يف اإللكتروني وتدفق 

األعمال.
٭ تعقد اجتماعات اللجنة في 
غير أوقات الدوام الرسمي بناء 
على دعوة من رئيسها او نائبه 
وال تصح اجتماعاتها إال بحضور 
أغلبية أعضائها على ان يكون 

من بينهم الرئيس او نائبه.
٭ تصنف اللجنة بالفئة األولى 
من الفئات الواردة بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 1 لسنة 83 

وتعديالته.
٭ على اجلهات املختصة تنفيذ 
القرار ويلغى ما يخالف ذلك من 

قرارات سابقة.

لمركز الش���باب والمجاورة 
للمسجد والمركز اإلسالمي 
لسمو ولي العهد بالقطعة رقم 
1 بمنطق���ة الصديق، اقتراح 
الهدية بشأن  العضو محمد 
استحداث مدخل ومخرج على 
شبكة الطرق بمنطقة الرميثية 
قطع ارقام 8 و9 و10 الى طريق 

الدائري الخامس.
تخصيص موق���ع مركز 
شباب بضاحية الصديق »ق 
1« بمنطقة جنوب السرة، رد 
اإلدارة � على إعادة عرض طلب 
تخصيص موقع بصفة مؤقتة 
إلقامة س���يرك ضمن منطقة 

السالمية.
طلب الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة تغيير مس���مى 
مركز شباب الجابرية الواقع 
بالقطعة 4 الى ساحة رياضية 
نموذجية، طلب أهالي منطقة 
س���لوى قطعة 10 استحداث 
شارع تخديمي، أجزاء القسائم 
أرقام 10ج، 11ب، 21ب، 21ج من 
القسيمة  مشروع تقسي����م 
»1 أ« م���ن المخطط م/18660 

العاصمة واجلهراء،  مبحافظة 
العام لش���ؤون  املدير  نائ���ب 
أفرع البلدية مبحافظتي حولي 
ومبارك الكبي���ر، مدير اإلدارة 
القانونية، وليد أحمد الشربيني 
� باحث قانوني مبكتب رئيس 

قطاع التطوير واملعلومات.
وتختص اللجنة مبا يلي:

٭ اعتماد خطة عمل مش���روع 
األرش���يف اإللكتروني وتدفق 

األعمال ببلدية الكويت.
٭ متابعة إجنازات فريق عمل 
مشروع األرشيف اإللكتروني 
وتدف���ق األعم���ال واإلجراءات 
التنفيذية للمش���روع، وكذلك 
اعتم���اد محاض���ر اجتماعات 
الفريق والتوصيات الصادرة 

عنه.
٭ اتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ 
األعمال املطلوبة لتنفيذ مشروع 
األرش���يف اإللكتروني وتدفق 
األعمال وتذليل املعوقات التي 
تعترض خطة العمل اخلاصة 

تبحث لجنة حولي خالل 
اليوم برئاس���ة  اجتماعه���ا 
الهدية طلب وزارة  م.محمد 
األشغال العامة إنشاء مالعب 

بمنطقة مشرف قطعة 5.
ويتضمن جدول األعمال 
التالي: طلب وزارة األشغال 
العامة إنشاء مالعب بمنطقة 
مشرف قطعة رقم 5، السيرة 
الذاتي���ة لمجموع���ة م���ن 
الشخصيات الكويتية إطالق 
اسم محمد درويش العرادي، 
العامة  طلب وزارة األشغال 
توس���عة مواقف السيارات 
المجاورة لموقعي مس���جد 
ودكاكين بمنطقة حطين قطعة 
رقم 1، باالضافة الى مساحة 
1340م2 الى مواقف السيارات 
القائمة، طلب وزارة التربية 
والتعلي���م العال���ي تحويل 
تخصيص الموقع المحجوز 
للوزارة بمنطقة الس���المية 
بالقطعة رقم 140 الستخدامات 
التعليم الخاص، طلب وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
المس���احة المخصصة  ضم 

أص���در وزي���ر األش���غال 
الدولة لشؤون  العامة ووزير 
البلدية د.فاض���ل صفر قرارا 
بتشكيل جلنة تسيير مشروع 
األرش���يف اإللكتروني وتدفق 
األعمال بالبلدية برئاسة مدير 
البلدية م.أحمد الصبيح.  عام 
وتضم اللجن���ة في عضويتها 
كال من: رئيس اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات، مساعد 
التطوير  العام لقط���اع  املدير 
واملعلوم���ات، مس���اعد املدير 
العام لقطاع املساحة، مساعد 
املدير الع���ام لقطاع اخلدمات 
العام  املدير  البلدية، مس���اعد 
التنظيم، رئيس قطاع  لقطاع 
الرقابة والتفتيش، نائب املدير 
العام للشؤون املالية واإلدارية، 
نائب املدير العام لشؤون قطاع 
العام  املدير  املشاريع، مساعد 
لشؤون أفرع البلدية مبحافظتي 
الفروانية واألحمدي، نائب املدير 
العام لش���ؤون أف���رع البلدية 

م.محمد الهدية

م.أحمد الصبيح

ستتولى اللجنة 
تذليل معوقات 
خطة املشروع


