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صحافي ان جدول أعمال اللجنة 
حافل بالعدي���د من املواضيع 
املهمة والذي يتعلق بتصميم 
وإنش���اء وصيانة تقاطعات 
وجس���ور التفاف علوية على 

طريق النويصيب.
وشدد العنزي على ضرورة 
عدم تعطيل اجللس���ات نظرا 
لوجود معام���ات للمواطنني 
خاصة أن املجلس على أبواب 
العطلة الصيفية ومن الواجب 
االنتهاء م���ن جميع املعامات 
املدرجة على ج���دول األعمال 

واقرارها دون تأخير.

تخصي���ص موق���ع لإلدارة 
املركزية لإلحصاء مبساحة 
8550 مت���را مربعا مبنطقة 
االس���تعماالت احلكومي���ة 

بالعارضية.
ويتضمن جدول األعمال: 
االقت���راح املقدم من العضو 
احمد البغيلي بشأن استحداث 
مدخل ومخرج بني القطعتني 2 
و3 مبنطقة الرحاب، االقتراح 
املقدم م���ن العضوين احمد 
البغيل���ي ومحم���د املفرج 
بشأن تخصيص موقع جديد 
ملستشفى عام آخر مبنطقة 
الفروانية مبساحة 200 ألف 
متر مربع على ان يش���تمل 
على جمي���ع التخصصات 
الطبية، وعلى أحدث األجهزة 
الطبية خلدمة أهالي محافظة 
الفروانية، طل���ب حضانة 
املجموعة اإلجنليزية للتعليم 
املبكر بشأن السماح بإقامة 

من جهة أخرى، أوضح مدير 
عام البلدية م.أحمد الصبيح انه 
لم يتم منع استيراد االسماك 

من ڤيتنام.
وقال الصبيح في رده على 
البلدي  سؤال عضو املجلس 
م.جن���ان بوش���هري بش���أن 

استيراد اسماك )الباسا(.
نفيدكم مبا يلي: ال يوجد 
خطر على اس���تيراد االسماك 
م���ن ڤيتن���ام وإمن���ا توجد 
اجراءات احترازية بإخضاع 
جميع اإلرساليات الواردة من 
ڤيتنام للفحص املخبري، كما 
أن االسماك التي يتم استيرادها 
من ڤيتنام هي: الرهو � البلطي 
� القرموط، خاصة أن الهيئة 
العامة للغذاء السعودية تؤكد 
سامة شحنات أسماك الباسا 
التي مت تداولها باململكة العربية 
الس���عودية ومرف���ق تقرير 
من هذه األس���ماك صادر عن 

الهيئة.
واوضح انه ل���م يتم منع 
استيراد االسماك من ڤيتنام، 
وال يوجد منع الستيراد سمك 
الباسا من أي دولة خليجية.

سور ش���بك خفيف حلماية 
األطفال حول احلديقة اخلاصة 
باحلضانة، االقتراح املقدم من 
العضو احمد البغيلي بشأن 
إنش���اء مدخل ومخرج على 
الدائري السادس يصل منطقة 
خيطان اجلنوبي بالدائري 
الس���ادس والعكس، وآخر 
بش���أن إنش���اء مستوصف 
صحي متكامل يضم أحدث 
األجهزة الطبية وعلى مدار 
24 ساعة خلدمة أهالي منطقة 
الفروانية اجلديدة، وطلب 
وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسامية تخصيص موقع 
مسجد مع مواقف سيارات 
الفروانية قطعة 1،  مبنطقة 
واالقتراح املقدم من العضو 
فرز املطيري بشأن عمل فتحة 
مرور الى منطقة األندلس من 
الدائري الرابع بني القطعة 12 

وحديقة األندلس العامة.

النصاب طير  اكتمال  عدم 
اجتم���اع اللجنة الفنية املقرر 
أمس وقد انتقد رئيس اللجنة 
م.عبداهلل العنزي غياب بعض 
األعضاء لاجتماع مشيرا الى 
أنها املرة الثانية التي تشهد فيها 

اللجنة عدم اكتمال النصاب.
العنزي في تصريح  وقال 

تبحث جلن���ة الفروانية 
خ���ال اجتماعها برئاس���ة 
احمد البغيل���ي اليوم طلب 

م.جنان بوشهري م.عبداهلل العنزي

أحمد البغيلي

البلدية تؤكد عدم منع استيراد أسماك الباسا من ڤيتنام

العنزي لعدم تعطيل اجتماعات اللجنة الفنية

»الفروانية« لتخصيص موقع إلدارة اإلحصاء

تبحث جلنة األحمدي خال 
اجتماعها اليوم برئاس���ة مانع 
العجم���ي تخصي���ص مدارس 
جديدة في منطقة علي صباح 

السالم.
ويتضم���ن ج���دول األعمال 
التالي: الطلب املقدم من أهالي 
اعادة  منطقة الصباحية بشأن 
فتح الفتحة املطلة على طريق 
الفحيحيل مقابل جس���ر نادي 
العامة  الهيئة  الس���احل، طلب 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
تخصيص موقع لدراسة وتصميم 
األعاف وصناعة السياج وموقع 
آخر لدراسة وتصميم اقامة مشاتل 
مبنطقة الوفرة الزراعية، طلب 
الزراعة  العامة لشؤون  الهيئة 
والثروة السمكية اعادة تقسيم 
بلوك مشاتل باملوقع املخصص 
ملزارع الدواجن مبنطقة الوفرة 
الزراعية، طلب تعديل مخططات 
القطع���ة )9( بالوفرة الزراعية 
واس���تحداث أنشطة ذات طابع 
صناعي وحرفي وجتاري، طلب 
السياحية  شركة املش���روعات 
ترخي���ص وتطوي���ر وصيانة 
وإضافة أنش���طة ومبان ضمن 

قال املدير العام لبلدية الكويت 
م.أحم����د الصبيح ان صدور قرار 
وزاري بشأن تنظيم أعمال البناء 
واجل����داول امللحقة ب����ه )تنفيذا 
لنص املادة/26ح من القانون( يعد 
مرحلة سابقة ومتهيدية لصدورها 
مبرسوم )تنفيذا لنص املادة 15/12 

من القانون(.
واضاف م.الصبيح في تصريح 
ل� »كونا« امس إن البلدية اتخذت 
كل االج����راءات القانونية الازمة 
الصدار ذلك القرار واملرسوم وفقا 
ملا تطلبه القانون رقم 5 لسنة 2005 
في شأن بلدية الكويت موضحا ان 
جميع املعامات التي مت اجنازها 
بناء على الئحة البناء واملعامات 
املرفوضة تعتب����ر قانونية وان 
القرار الوزاري رقم 206 لس����نة 

2009 يعتبر منتجا لكل اثاره.
وذكر أن االس����باب التي دعت 

املنازل لوجود خطر على  أمام 
األطفال، طل���ب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية تخصيص 
موقع مسجد بالقطعة رقم )4( 

منطقة فهد األحمد.
من جهة أخرى، تناقش اللجنة 
القانونية واملالية خال اجتماعها 
اليوم برئاسة فرز املطيري الغاء 
املأكوالت اخلفيفة  الئحة باعة 
واملرطب���ات عل���ى الس���يارات 

املجهزة.
ويتضم���ن ج���دول األعمال 
التالي: التقرير املالي عن الفترة 
م���ن 2010/4/1 حتى 2010/7/31 
مليزانية السنة املالية 2011/2010، 
االقتراح املقدم من العضو مهلهل 
اخلالد بش���أن ترخيص نشاط 
غسيل السيارات بواسطة عربات 
متنقلة صغيرة صديقة للبيئة، 
الطلب املقدم م���ن بنك بوبيان 
بشأن متديد فترة العمل بقرار 
البل���دي رقم )م ب/ل  املجلس 
ف2006/15/400/2( بإنشاء فرع 
للبنك في منطقة الرقعي، أجهزة 
الكمبيوتر املس���روقة من قاعة 
املجلس البلدي، مشروع قانون 
بتعديل القانون رقم 5 لس���نة 

2005 في ش���أن بلدية الكويت 
بإضافة بع���ض املواد اخلاصة 
باألغذية الفاسدة، الطلب املقدم 
من الش���ركات )نايف للدواجن 
� بوعل���ي للدواجن � العصرية 
األولى للدواجن( بشأن تراخيص 
إلقامة مسالخ في منطقة الوفرة 
الشقايا  الزراعية، طلب شركة 
لألغذية تعديل وتصحيح اخلطأ 
على عقد أماك الدولة اخلاص 
مبشروع مزرعة النتاج الدجاج 
الاحم في الشقايا واملخصصة 
لسعد السوارح وشريكه سعود 

النمران.

منتزه اخليران، الطلب املقدم من 
مؤسسة حاكم للرحات البحرية 
بشأن ترخيص موقع لتوطني 
حرفة صناعية مبنطقة األحمدي 
الصناعية، طلب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية تخصيص 
موقع مس���جد مبنطقة الوفرة 
الزراعية قطعة )6(، رد اإلدارة 
على � الطل���ب املقدم من أهالي 
منطقة املنقف قطعة )2( بشأن 
ازاحة الش���ارع الكائن مبنطقة 
املنق���ف قطعة )2( ش���ارع )1( 

والتي تنص على انه يصدر الوزير 
املختص في حدود القوانني وبعد 
موافقة املجل����س البلدي اللوائح 
والنظم اخلاصة باملسائل اآلتية 
وفقا للمادة/26ح القواعد اخلاصة 
بالبن����اء. وقال ان وزي����ر الدولة 
لش����ؤون البلدية اص����در القرار 
الوزاري رقم 2009/206 في شأن 
البن����اء واجلداول  تنظيم أعمال 
امللحق����ة ب����ه وذلك بع����د أن قام 
اجله����از التنفيذي بالبلدية برفع 
املش����روع اخلاص بتنظيم اعمال 
البناء واجل����داول امللحقة به الى 
البلدي وصدور قرارات  املجلس 

من املجلس البلدي بشأنها.
وذكر املهندس الصبيح بشأن 
استغال موقع س����وق اخلضار 
والفواكه بالشويخ القامة معارض 
عليها أو استخدامها إلقامة مشاريع 
تنمي قدرات ش����باب الكويت انه 

»بناء على طلب كل من خطابات 
األمني العام ملجلس الوزراء ووزير 
التجارة ومجلس األمة وش����ركة 
املخابز الكويتي����ة مت رفع تقرير 
الى املجلس البلدي في الثامن من 
سبتمبر2010 لتخصيص املوقع 
املطلوب مبنطقة الشويخ ضمن 

موقع شبرة اخلضار«.

البناء  الى اص����در نظام  البلدية 
مبوج����ب ق����رار وزاري بدال من 
صدوره مبرسوم عائد الى تنفيذه 
حلكم املادة 26 م����ن الفقرة )ح( 
من قانون البلدية 5 لسنة 2005 

مانع العجمي

م.أحمد الصبيح

فرز املطيري

شايع الشايع

اللجنة القانونية تناقش إلغاء الئحة »سيارات املأكوالت اخلفيفة«

»األحمدي« تبحث تخصيص مدارس في ضاحية علي صباح السالم

الصبيح: املعامالت املنجزة بناء على الئحة البناء قانونية

ورشة عمل 
لالئحة األغذية

تقيم اللجنة يوم غد ورشة عمل 
لبحث مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القرار الوزاري 

بشأن الئحة األغذية.

الشايع يعتذر
من رواد ديوانيته

يعتذر نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع عن عدم استقبال 

رواد ديوانيته لوجوده خارج البالد.


