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قدم عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي 
اقتراحا بعمل فتحات عكسية على طريق 

الدائري السادس بني منطقتي إشبيلية 
وجليب الشيوخ.

وقال البغيلي في اقتراحه: تأكيدا على 
حل املشكلة املرورية داخل وطننا الغالي، 
وحرصا منا على سالمة وراحة املواطنني 

والعاملني لدى قطاعات الدولة على اختالف 
مسمياتها، وتفاديا لالزدحامات اخلانقة 

للسيارات في بعض املناطق، وعمال على 
سهولة وانسيابية احلركة املرورية في 

مختلف مناطق الكويت، وحيث ان االزدحام 
الكبير للسيارات يعوق حركة السير داخل 
بلدنا على مختلف مناطق الكويت، ومنها 

منطقة جليب الشيوخ واشبيلية.
لذا أقترح عمل فتحات عكسية على طريق 
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بني منطقتي اشبيلية وجليب الشويخ.

البغيلي يقترح عمل فتحات عكسية على طريق
الدائري السادس من إشبيلية واجلليب

أحمد البغيلي

أشار إلى أن »املناقصات« ستطرح مشروع األرشفة اإللكترونية قريبًا

صفر: احلصول على الترخيص شرط 
إقامة املقرات واملخيمات االنتخابية

املؤسسات احلكومية لالستفادة 
من خبرتها في هذا املش���روع 
وخصوصا ان البلدية ستقوم 
بالبناء في االرشفة في مركزين 

ببلدية العاصمة.
واضاف: أما ما يخص حتسني 
خدمات البلدية للمراجعني فإن 
وزير البلدي���ة يقوم بزيارات 
مستمرة لبلديات احملافظات 
للتأكد من توفير اخلدمات بكل 

سهولة ويسر للمراجعني.
وبني ان هن���اك اجتماعات 
تعقد باس���تمرار بني قطاعي 
التطوي���ر واخلدمات من اجل 
عمل ربط إلكتروني بني شركات 
املواد الغذائية وقطاع اخلدمات، 
مش���يرا الى انه مت���ت احالة 
املوضوع الى االدارة القانونية 
ملعرفة الرأي القانوني في عملية 

الربط.

على اي موظف.
وبني ان االجتماع بحث عمل 
مركز احلكومة مول من خالل 
السماح للموظفني باستخراج 
بعض املس���تندات م���ن تلك 
املراك���ز مثل ش���هادة الراتب 
واستمرارية العمل في اضافة 

خدمات جديدة.
واوض���ح ان رئيس قطاع 
التطوير م.احم���د املنفوحي 
اس���تعرض تقرير االستفتاء 
الذي قام به القطاع حول الرضا 

الوظيفي لدى املوظفني.

األرشفة اإللكترونية

وق���ال ان جلنة املناقصات 
املركزية ستقوم بطرح مشروع 
االرشفة االلكترونية للبلدية 
قريبا مش���يرا الى أن البلدية 
ستقوم بعمل جوالت على بعض 

شدد وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صف���ر على ضرورة 
استخراج رخص للمرشحني قبل 

وضع مقراتهم االنتخابية.
وجاء ذل���ك بعد ترأس���ه 
االجتماع التنسيقي االسبوعي 
امس بحضور مدير عام البلدية 
م.احم���د الصبي���ح وقيادات 
البلدية حيث اكد على ضرورة 
ان تكون جميع املقار االنتخابية 
العامة  بعيدة عن اخلدم���ات 
كاملستشفيات واملستوصفات 
ومراك���ز االطف���اء ومحوالت 

الكهرباء.
وقال مدي���ر مكتب الوزير 
حس���ن عبدالكرمي بان الوزير 
صفر طلب من املس���ؤولني ان 
يكونوا امناء في تقييم موظفيهم 
سنويا بحيث ال يقع اي ظلم 

د.فاضل صفر

جلنة حولي بحثت تخصيص 54 موقعًا 
إلقامة محطات كهرباء في منطقة بيان

قسيمة 5، طاب بنك التسليف 
واالدخ���ار حتوي���ل مواقف 
السيارات السطحية املقابلة 
ملوقع البنك مبنطقة الزهراء 
الى مواقف سيارات متعددة 
األدوار مكونة من س���ردابني 
وأرضي بأبعاد )183×46م( 
وبإجمالي مساحته )8418م2(، 
طلب حتويل املوقع احملجوز 
ل���وزارة التربي���ة بالقطعة 
)أ، ب( مبنطق���ة اجلابري���ة 
اإلداري  االس���تعمال  ال���ى 
)مرك���ز تدريب املدرس���ني 

واملدرسات(.

)10(، اقتراح م.محمد الهدية 
بشأن انشاء مدرسة ابتدائي 
بنني مبنطقة س���لوى، طلب 
وزارة الكهرباء واملاء تخصيص 
عدد 54 موقعا حملطات حتويل 
ثانوية بأبعاد )12.5م×16.5م( 
مبنطقة بيان، طلب استقطاع 
جزء من مواقف الس���يارات 
مبركز الضاحية لتخصيص 
موقع فرع اجلملة والتموين 
بجن���وب الس���رة � ضاحية 
الزهراء، اضافة ما مساحته 25 
مترا مربعا ملطعم بيت جدي 
الواقع ف���ي حولي قطعة 73 

بحثت جلنة حولي خالل 
اجتماعها بعد غد برئاس���ة 
11 موضوعا  الهدية  م.محمد 

مدرجا على جدول األعمال.
ويتضمن جدول األعمال 

التالي: 
الش���ؤون  طل���ب وزارة 
االجتماعية والعمل تخصيص 
موقع جلمعية حطني إلقامة 
بنك وذلك مبرك���ز ضاحية 
حطني بجنوب السرة، بشأن 
نقل محول كهرباء يقع بداخل 
الواقعة  الس���كنية  قسيمته 
م.محمد الهديةمبنطقة س���لوى قطعة رقم 

اعتماد مناذج مطّورة إلدارة السالمة وإحالتها لقطاع التطوير
أعلن مدي����ر اإلدارة القانونية 
ورئيس جلن����ة املخالفات ببلدية 
الكويت املستشار خالد العبيد أن 
اللجنة قد أوصت في اجتماعاتها 
أرقام 1 و2 و3 و4 املنعقدة بتاريخ 
17 و20 و26 و30 من شهر اكتوبر 
املاضي باعتماد ع����دد من بعض 

النماذج املطورة إلدارة الس����المة 
بالبلدية املتمثلة بكل من رخص 
السالمة والتشوين وابرام عقود 
إيجار امالك الدولة وإيصال تسلم 
اصل الكفالة املصرفية إلى جانب 
مناذج إيصال تسلم التأمني/ الرسوم 
واإلفراج عن التأمني النقدي وتقرير 

احلوادث. وق����ال العبيد لقد متت 
إحالة جميع النماذج املطورة الى 
قطاع التطوير واملعلومات � إدارة 
نظم املعلوم����ات بالبلدية إلعداد 
البرنامج اإللكتروني بشأنها وذلك 
من أجل العمل بها بش����كل موحد 
بكافة أف����رع البلدية باحملافظات، 

مشيرا الى ان اللجنة املذكورة قد 
أوصت في اجتماعها رقم 2011/4 
املنعقد في الثالثني من شهر اكتوبر 
املاضي بإلغاء العمل بنموذجي حجز 
الكفالة املصرفية ورفع حجز الكفالة 
املصرفية نظرا لعدم استخدامهما 

عمليا.


