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بهدف إزالة العوائق من مشروع مدينة سعد العبداهلل

»الفنية« أقرت نقل مصنع النفايات من الصليبخات إلى الشقايا
أوصت اللجنة الفنية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
أمس برئاسة فهد الصانع بنقل 
موقع مصنع تدوير النفايات 
الصلبة الى منطقة الشقايا.

وقــال الصانــع إن الرأي 
الفني تضمن التالي:

ال مانع تنظيميا من املوافقة 
على نقل موقع مصنع تدوير 
النفايــات الصلبة من املوقع 
املتداخــل مع موقــع مزارع 
الدواجــن بنفــس مســاحته 

)1كم2 تقريبا( شريطة ما يلي:
٭ أخذ موافقة قســم الطرق 
بــإدارة التنظيم على الطرق 
احمليطة باملشروع وااللتزام 

بشروطهم قبل التنفيذ.
٭ تفويض اإلدارة بالتثبيت 
وتعديل احلدود واإلحداثيات 

النهائية وفقا للطبيعة.
التنســيق مــع وزارات  ٭ 
اخلدمات واملرافق قبل البدء 

بالتنفيذ.
٭ إلغــاء أي قرارات ســابقة 
بشأن تخصيص موقع تدوير 

النفايات بالساملي.
كمــا متــت املوافقــة على 
طلب إلغاء تخصيص موقع 
املستودعات العامة في منطقة 

الساملي.
وأضاف أنه متت املوافقة 
علــى طلب وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمل تغيير 
تخصيص مواقــع مجمعات 
الواقعة  العماليــة  اخلدمات 
ضمــن محافظــات الكويــت 
للهيئــة  تابعــة  لتصبــح 
العامة للقوى العاملة. وبني 
أنه متــت املوافقة على طلب 
وزارة األشــغال العامة نقل 
التجميعي لصرف  اخلــزان 
مياه األمطــار املتعارض مع 
الشــدادية  مشــروع منطقة 
الصناعية، حيث تضمن الرأي 

الفني التالي:

ال مانع مــن املوافقة على 
طلب وزارة األشغال العامة 
نقل اخلزان التجميعي لصرف 
مياه األمطار من موقع منطقة 
الشدادية الصناعية الى املوقع 
البديل جنوب سكن العمالة 
الوافــدة وبأبعــاد 6٠×6٠م 
ووفــق اإلحداثيــات املبينة، 

شريطة االلتزام مبا يأتي:
٭ االلتــزام مبا جــاء بردود 

وزارات اخلدمات.
٭ وضع العالمات التحذيرية 
حول اخلزان التجميعي ملياه 

األمطار.
٭ االلتزام بشــروط الهيئة 

العامة للبيئة.
وأشــار الــى أن اللجنــة 
التاليــة:  الطلبــات  أجلــت 
طلــب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص مسارات خطوط 
هوائيــة بعرض ٣٠٠م لربط 
محطة توليد الصبية للطاقة 
الكهربائية ومحطة التحويل 
الرئيســية بجزيرة بوبيان. 
كمــا مت تأجيل طلــب وزارة 
العامة تخصيص  األشــغال 
مساحة بصفة مؤقتة إلنشاء 
وحدة معاجلة مياه الصرف 
الصحــي الثابتــة ملشــروع 
دراســة وتصميم واإلشراف 
علــى تنفيذ مجمــع مدارس 
التربية اخلاصة جنوب منطقة 

العيون باجلهراء.

فهد الصانع مترئسا اجتماع اللجنة الفنية 

إصدار 1341 ترخيصاً في العاصمة
أعلنــت إدارة العالقات العامة فــي بلدية الكويت عن تواصل 
إدارة التراخيص الهندسية بالعاصمة خالل األشهر الستة من العام 
احلالــي من اصدار )تراخيص بناء حديث - تراخيص ترميم - 
تعديل واضافة - زراعة - مظالت - حتصيل الرسوم( حيث مت 
حتصيل رسوم بلغ إجمالها 11٣68 ديناراً الصدار 1٣41 ترخيصا. 
من جانبه، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار 
العمــار انه مت وضع خطة عمل بناء على تعلميات رئيس قطاع 
محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل صادق اجلمعة لتسهيل 
كل االجراءات وتذليل العقبات أمام املراجعني والقضاء على الدورة 
املستندية واستخدام االساليب احلديثة في اصدار التراخيص. 
بدوره، أوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية م.نزار العواد 
بان اإلدارة تعمل على قدم وســاق بناء على تعليمات مدير فرع 
بلدية العاصمة م.عمار العمار في إصدار كل التراخيص اخلاصة 
بالبناء بالســكن اخلاص واالســتثماري الى جانب اصدار جميع 
التراخيص اخلاصة بالتعديالت واالضافة والترميم والهدم ودراسة 
كل املخططات االنشــائية لالعالنات باالضافة الى متابعة أعمال 

تعهدات االشراف اخلاصة باملكاتب الهندسية ومدد انتهائها. 

 وزير البلدية يحيل قرارين إلى مجلس الوزراء
ذكر وزير التجارة ووزير 
الدولــة لشــؤون البلديــة 
بالوكالــة د.يوســف العلي 
انــه ســتتم إحالــة قرارين 
للمجلس البلدي الى مجلس 
الوزراء بعد استخدام املادة 
)25( واالعتراض على رفض 

الوزير.
وتضمــن كتــاب الوزير 

العلي التالي: 
نحيطكــم علمــا بأننــا 
اطلعنا على محضر اجتماع 
املجلس البلدي رقم 2٠16/15 
لدور االنعقاد احلادي عشر 
املنعقد بتاريخ 24/2٠16/1٠، 
ونفيدكــم بالتصديــق على 
جميع القرارات الواردة فيه 

وننوه فقط على ما يلي:
القرار رقم م ب/ ر و/ 246 

/ 15 / 2٠16 صفحة 22 بشأن 
»املوافقة على التمسك بالقرار 
رقــم م ب / ر و / 2٣6 / 14 / 

2٠16 اآلتي نصه:
املوافقة على الكتاب املقدم 
من أهالي منطقة العارضية 
قطعــة رقــم 6 بشــأن وقف 
توسعة مبنى لإلمام واملؤذن 

أمام منازلهم.
ثانيــا: املوافقــة علــى إلغاء 
قرار اللجنــة املكلفة للقيام 
املجلــس  باختصاصــات 
البلــدي رقــم ل ق م ب / 6٠ 
/ ٠6 / 2٠1٣ املتخــذ بتاريخ 
2٠1٣/8/27 بشــأن املوافقــة 
على الطلب املقدم من وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بتخصيــص موقــع إلقامــة 
ســكن إمام ومؤذن مبنطقة 

عمله الطويلة فــي وزارتي 
األشغال واخلارجية، إضافة 
الى األعمال اخليرية واجلليلة 
واملعروف منها تبرعه بثلث 
ثروته ألعمال اخلير واملبرات 
وعمل اإلحسان، وايضا بناء 
مســجد باسمه وعلى نفقته 
اخلاصة مبنطقة الصباحية، 
ومساهمته الســخية ببيت 
الزكاة والعديــد من اللجان 
اخليريــة والتطوعية داخل 

الكويت وخارجها.
وحرصا منا على تكرمي 
هــؤالء الرواد الذيــن عملوا 
وأخلصوا للكويــت وأهلها 
وتكرميــا لهــم، لــذا أقترح 
تسمية شارع باسم مناحي 

د.يوسف العلي

اجلويسري إلطالق اسم املرحوم 
مناحي املبارك على شارع في سلوى

تطوير نفق »السابع« ضمن املشاريع املستقبلية

قدم نائب رئيس املجلس 
البلدي مشــعل اجلويسري 
اقتراحا بتسمية شارع سلوى 

باسم مناحي املبارك.
وتضمن االقتراح التالي: 
ولد مناحي عبداحملسن املبارك 
ـ رحمه اهللـ  عام 19٣4 وتوفي 
عام 2٠15، حيث درس وتخرج 
من مدرسة حولي، وهو من 
رجــال الكويــت املعروفــني 
ويشــهد له من خالل حياته 
العمليــة والوظيفيــة انــه 
كان حريصا على اداء عمله 
علــى أكمل وجــه ولم يدخر 
جهــدا خلدمة وطنه الكويت 
وأبنــاء وطنــه باخلدمــات 
اجلليلــة، وذلــك أثناء فترة 

أكدت البلدية انه ســيتم االخذ باالعتبار 
تطوير نفق الدائري السابع خالل املشاريع 

املستقبلية. 
وقال مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
في رده على اقتراح العضو نايف السور بشأن 
تطويــر النفق القائم علــى الطريق الدائري 

السابع بني منطقتي عبداهلل املبارك وغرب 
عبداهلل املبارك انه متت مخاطبة وزارة االشغال 
العامة ألخذ رأيهم في االقتراح وقد أفاد كتاب 
وزارة االشغال العامة بأنه سيتم اخذ االقتراح 
املذكور بعني االعتبار في املشاريع املستقبلية 

التابعة للوزارة.

مشعل اجلويسري

عبداحملســن املبارك، رحمه 
اهلل، علــى احــد الشــوارع 

مبنطقة سلوى.

العارضية قطعة 6. ســيتم 
رفع القرار الى مجلس الوزراء 
املوقر استنادا لنص املادة 25 
من القانون رقم 2٠16/٣٣ في 

شأن بلدية الكويت.

  

يتقدم

آل أبو شعبان وآل الشوا
في الكويت، فلسطني، األردن وكندا

بخالص العزاء وصادق املواساة إلى

أنسبائهم  آل الطيبي وبركات
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى 

فقيدهم الكبير

عصام زهدي علي الطيبي
والد كل من: أحمد الطيبي، الدكتور/ إبراهيم الطيبي

 والدكتور/أسامة الطيبي
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان


