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»الفنية« تبحث تخصيص أفرع البنوك في املناطق
تبحث اللجنة الفنية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
اليوم برئاســة فهد الصانع 
واالشــتراطات  الضوابــط 
اخلاصة بإقامة افرع البنوك 
من مراكز الضواحي الفرعية 

والرئيسية.
ويتضمن جدول األعمال 

التالي:

٭ طلب وزارة الشؤون تغيير 
تخصيــص مواقع مجمعات 
الواقعة  العماليــة  اخلدمات 
ضمــن محافظــات الكويــت 
لتصبح تابعة للهيئة العامة 

للقوى العاملة.
الكهربــاء  ٭ طلــب وزارة 
تخصيص مسارات خطوط 
هوائيــة جهــد )400 ك ف( 

بعــرض 300م يربــط بــن 
محطة توليد الصبية للطاقة 
الكهربيــة ومحطة التحويل 

الرئيسية بجزيرة بوبيان.
الكهربــاء  ٭ طلــب وزارة 
تخصيص مسارات خطوط 
هوائيــة )جهــد 13٢ ك ف( 
بعرض 100م تربط بن خط 
هوائي قائم مبحطة التحويل 

الرئيسية ضمن موقع مشروع 
البلدية  النفايــات  معاجلــة 
الصلبــة »حــرق النفايات« 

مبنطقة كبد.
٭ طلب وزارة األشغال نقل 
التجميعي لصرف  اخلــزان 
مياه االمطــار املتعارض مع 
مشــروع منطقة الشــدادية 

الصناعية.

فريق عمل لدراسة االزدحام املروري في حولي
أبقــت جلنة حولي خالل 
اجتماعها امس برئاسة مقرر 
اللجنة احمد الفضالة تشكيل 
فريق عمل لدراسة االزدحام 
املــروري في حولــي، كما مت 
إبقــاء اقتــراح بشــأن إعادة 
النفايــات ووضــع  تدويــر 
سالت متعددة للمهمالت في 
اجلمعيــات واألســواق على 

جدول االعمال.
وقال الفضالة انه مت رفض 
اقتراح بشــأن عمل استدارة 
على شارع ســالم احلريص 
قبل محطة البنزين من طريق 
الفحيحيل السريع في منطقة 
ســلوى، كما مت تأجيل بحث 
طلب استمالك عقار مبنطقة 

حولي، اضافة الى ابقاء اقتراح 
العضو يوسف الغريب بشأن 
تخصيص موقع ملركز خدمة 
املواطن في منطقة سلوى على 
جــدول االعمــال. كذلك متت 

احالة طلــب الهيئــة العامة 
للشباب والرياضة تخصيص 
جسر مشاة يربط بن مجمع 
التنس الدولي ومسجد نورية 
املديريس مبنطقة  عبــداهلل 
الزهراء قطعة 7 الى اإلدارة، 
اضافة الى رفض كتاب أهالي 
منطقــة اجلابريــة قطعة ٩ 
بشــأن بناء محطــة حتويل 
كهربــاء. وذكر انــه مت اعادة 
اقتــراح العضــو عبــداهلل 
الكندري بشأن إنشاء جسر 
مشــاة بن منطقتي الســرة 
الى اإلدارة إلعداد  والســالم 
تقريــر، كمــا مت رفض كتاب 
املرور بشأن تنزيل الرصيف 

الواقع امام محكمة حولي.

أحمد الفضالة خالل ترؤسه اجتماع اللجنة

حترير 37 مخالفة وإغالق محلني في األحمدي
العالقــات  إدارة  أعلنــت 
العامة في البلدية عن تنفيذ 
قســم إزالــة املخالفات بفرع 
بلديــة محافظــة األحمــدي 
حملة تفتيشية على عدد من 
اجلمعيات التعاونية واألفرع 
التابعة لها باحملافظة للتأكد 
مــن صحــة وســالمة املواد 

الغذائية التي تقدم للجمهور 
كاشــفة بأن احلملة شــملت 
الفحيحيل،  الظهــر،  مناطق 
ضاحية جابــر العلي، الرقة 
وقد أســفرت عن حترير 37 

محضر مخالفة. 
وفي هذا السياق أكد مدير 
فرع بلدية محافظة األحمدي 

م. فهد الشتيلي عن تواصل 
التفتيشية بجميع  احلمالت 
مناطق احملافظة على جميع 
األصعدة بهدف تعزيز الدور 
الرقابي الذي تقوم به البلدية.  
وأشار الشتيلي إلى أن احلملة 
أسفرت عن حترير 37 محضر 
مخالفة، اشــتملت على عدم 

التقيد بقواعد النظافة العامة، 
التقيد باالشــتراطات  عــدم 
الصحية، تشغيل عامل قبل 
احلصول على شهادة صحية 
إلى جانب حتريــر أمر غلق 
النشــاط  حمللــن يــزاوالن 
التجاري دون احلصول على 

رخصة من قبل البلدية.

نقل 99 درب مخلّفات من الدائري السابع
العالقــات  إدارة  أعلنــت 
العامة في البلدية عن تنفيذ 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة 
الفروانية عدة حمالت ميدانية 
لرفع ونقل كل املخلفات إلزالة 

الدولة  التعديات على أمالك 
بجانب طريق الدائري السابع، 
وبإشراف ومتابعة مباشرة 
من نائب املدير العام لشؤون 
الفروانية  قطاع محافظتــي 
واجلهراء أحمد الهزمي، ومدير 

فرع بلدية احملافظة م.محمد 
صرخوه، إلجــراءات اإلزالة 
ونظافة املكان، مشــيرة إلى 
أنــه قد مت رفــع ٩٩ دربا من 

املخلفات املختلطة. 
وفي هذا السياق، أوضح 

مديــر إدارة النظافــة العامة 
الطــرق ســعد  وإشــغاالت 
اخلرينــج أن اإلدارة رفعــت 
حالــة االســتنفار لرفــع كل 
مخلفــات التعدي على أمالك 

الدولة.

b.alenzi@alanba.com.kw إعداد: بداح العنزي

صالح عبدالرضا خورشيد

من ال يشكر الناس..
ال يشكر اهلل

أتقدم بجزيل الشگر وعظيم االمتنان 
لگل من وقف معي وقدم لي الدعم املعنوي

 والعملي مما گان له األثر الطيب بارتقائنا ووصولنا 
إلى عضوية مجلس األمة

إخواني وأخواتي أبناء الدائرة األولى

أتشرف بدعوة أمهاتي وأخواتي ناخبات الدائرة الخامسة
لحضور حفل العشاء المقام على شرفهن 

وذلك اليوم الثالثاء الموافق 2016/11/29 الساعة السابعة مساًء بفندق ومنتجع هلتون الكويت  
المنقف قاعة الدرة - بمناسبة الثقة الغالية التي أولوني إياها لعضوية مجلس األمة

راجيا من اهلل العزيز القدير أن أكون عند حسن ظن الجميع

أخوكم المحامي /فيصل محمد الكندري

 من القلب للجميع 
ً
شكرا

دعــوة


