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»األحمدي« اعتمدت 3 معامالت متنوعة

أوصــت جلنة االحمدي خــالل اجتماعها 
برئاســة فهيد املويزري باملوافقة على طلب 
البترولية  الشــركة الكويتيــة للصناعــات 
املتكاملــة اعتماد حرم طريق اضافي خلدمة 
مصفاة الزور لتوليد الكهرباء )مشروع محطة 
شــمال الزور( حتويل الشارع املؤقت القائم 
بجوار محطة شــمال الــزور الى طريق دائم 

وازالة التحويلة املؤقتة.

وقال املويزري انه متت املوافقة على طلب 
وزارة الكهرباء واملاء تخصيص مكاتب مؤقتة 
وتشوين مواد مبنطقة ميناء عبداهلل لتنفيذ 
عقد اعمال غسيل وصيانة اخلطوط الهوائية 

مبنطقة ميناء عبداهلل.
كما متت املوافقة على طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تركيب 4 مشــارب مياه 

في ممشى ضاحية صباح السالم.

فهيد املويزري مترئسا اجتماع جلنة األحمدي

»الفنية« تبحث استغالل األراضي
الفضاء كمواقف سيارات مؤقتة

»حولي« تبحث إضافة دور ثالث 
ملبنى جامعة اخلليج

تبحث اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
خالل اجتماعها اليوم برئاسة عبدالعزيز 
املعجل اقتراح د.حسن كمال بشأن استغالل 
األراضي الفضاء كمواقف سيارات مؤقتة، 

ويتضمن جدول األعمال التالي:
االقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي 
أســامة العتيبي بشأن تخصيص محطات 
للنقل السياحي، وآخر بشأن مخالفة بناء 
سكن األئمة واملؤذنني التابع لوزارة األوقاف، 
االقتراح املقدم من العضو عبدالعزيز املعجل 

بشأن تشجيع أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، السؤال املقدم من العضو محمد 
الرقيب، بشأن تعديل بعض قرارات املجلس 
البلــدي اخلاصة باجلمعيــات التعاونية، 
االقتراح املقدم مــن العضو أحمد العنزي 
بشأن الســماح بزيادة نسبة البناء الدور 
الرابــع في الســكن اخلاص دون مســاحة 

٣٣75م.
الكتاب بشأن تطوير الساحات الترابية 

في املناطق السكنية بغرض استخدامها.

تناقــش جلنة حولي خــالل اجتماعها 
اليوم برئاسة عبداهلل الرومي طلب االمانة 
العامة للجامعات اخلاصة اضافة دور ثالث 
ملبنى جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

مبنطقة مبارك العبداهلل.
ويتضمن جدول االعمال التالي: الطلب 
املقدم من وزارة الشــؤون بشــأن توسعة 
املوقع املخصص للدكاكني والسوق املركزي 

بالقطعة رقم 48 مبنطقة الســاملية )شرق 
حولي سابقا(، واالقتراح املقدم من العضو 
عبداهلل احملري بشــأن عمل مطبات مقابل 
جامعة الكويت والكلية االسترالية بضاحية 
مبارك العبداهلل قطعة 5 شارع 5، وطلب 
وزارة الشؤون االجتماعية ضم وتخصيص 
مســاحة ارض لتوســعة احملالت الكائنة 

مبركز ضاحية اجلابرية قطعة ٢.

T4 حتديد مساحة االستعماالت التجارية ملبنى
الفروانية  أوصت جلنــة 
في املجلس البلدي باملوافقة 
علــى طلــب االدارة العامــة 
للطيران املدني حتديد مساحة 
االستعماالت التجارية خلدمة 
 )T4( مبنــى املطار املســاند
للمســافرين ضمــن حــدود 
مطار الكويت الدولي مبساحة 
٣6٣8م٢ وبنسبة ال تزيد على 
6 % من اجمالي املساحة الكلية 
للمباني )مساحة الصالة + 
مســاحة اخلدمــات( والبالغ 
مقدارهــا )6١5٠٠م٢( موزعة 
ما بني الدورين االرضي واالول 
شريطة ابرام عقود مع امالك 

الدولة.
وقال رئيس اللجنة محمد 
الرقيب انه متت املوافقة على 
طلــب وزارة التربية تغيير 
تخصيــص موقــع مدرســة 

الســيارات املطلوبــة ضمن 
حدود املوقع، وتقدمي الدراسة 
املرورية توضــح األثر على 
احلركــة املروريــة باملنطقة 

مسجد ومواقف سيارات تابعة 
لــه مبنطقة خيطــان قطعة 
٩، وطلــب وزارة األوقــاف 
االسالمية نقل موقع مسجد 
مخصــص مــع تخصيــص 
مواقف ســيارات له مبنطقة 
الفروانية،  الضجيج جنوب 
وطلب وزارة الكهرباء واملاء 
التصريح بتخصيص موقع 
مؤقــت وتشــوين مبنطقــة 
الضجيج لتنفيذ عقد تزويد 
ومتديد كبيالت ارضية جهد 
١٣٢ ك.ف معزولــة وكيبالت 
ألياف ضوئية مع ملحقاتها 
فــي مناطــق متفرقة مبدينة 

الكويت واملرحلة السابقة.
وذكر انه مت تأجيل طلب 
حتويــل القطعــة 5 مبنطقة 
خيطان من سكن خاص الى 

استثماري.

قبل الترخيص. وذكر الرقيب 
انه متــت املوافقة على طلب 
وزارة االوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية تخصيص موقع 

جلنة الفروانية اعتمدت 3638م2 موزعة على الدورين األرضي واألول

محمد الرقيب مترئسا اجتماع جلنة الفروانية

متوســطة بنني بالقطعة ١6 
مبنطقة الرقعي الى املتحف 
العلمــي التربــوي اجلديــد، 
مواقــف  توفيــر  شــريطة 

البغلي تقترح تعديل إجراءات مخالفات لوائح البلدية
تقدمت عضوة املجلس البلدي م.مها 
البغلي باقتراح لتعديل إجراءات مخالفات 

لوائح البلدية.
وقالت البغلــي في اقتراحها: الحظنا 
اســتمرار حــدوث مخالفــات للعديد من 
لوائــح البلدية فيما يخص لوائح البناء 
أو إشغاالت الطرق أو إقامة منشآت دائمة 
أو مؤقتة أو غيرها، رغم توجيه اجلهات 

الرقابية بالبلدية إلنذارات وإزاالت ولكنها 
غالبا حتدث دون إصدار مخالفات أو حترير 
محضر للمخالف أو تطبيق عقوبات، وذلك 
غير رادع ملخالفي اللوائح باإلضافة إلى 
انه ميثل هدرا للمال العام ويكبد الدولة 
مبالغ باهظة من رواتب موظفني وعمالة 

وتكاليف آليات.
لذلــك نقتــرح التالي: انتــداب ممثل 

قانوني مــن اإلدارة القانونية في بلدية 
الكويت فــي كل مكتب ملدراء الفروع في 
جميــع احملافظات تكــون مهمته متابعة 
إجــراءات إصدار املخالفــات من الناحية 
القانونيــة والتأكد من عــدم القيام بأي 
إزاالت دون القيــام باإلجــراءات الالزمة 
والتي حتفظ حق الدولة وتضمن معاقبة 
م.مها البغلياملخالفني وضمان احترام سيادة القانون.

مناطق صناعية حرفية للمتقاعدين وأصحاب الشهادات احلرفية
تقدم عضو املجلس البلدي أحمد هديان العنزي باقتراح إلنشــاء 
مناطق صناعيــة حرفية تخصص للكويتيــني املتقاعدين وأصحاب 
الشهادات احلرفية. وقال العنزي إنه إميانا بضرورة استغالل خبرات 
املتقاعدين في ضوء كم اخلبرات املتراكمة من الســنني التي اكتسبها 
في العمل وخدمة الوطن في القطاع العام والقطاع املشترك والقطاع 
األهلي في شــتى املجاالت، األمر الذي يســاهم بشكل كبير في تنمية 
وتطوير مجتمعاتنا، حيث انه يجب النظر إلى اســتراتيجية التقاعد 
على أنها بداية جديدة ملرحلة مختلفة تســتوجب التوقف أمامها من 
أجل املساهمة في تفعيل كافة القوانني والقرارات الداعمة لها. وعليه 
اقتــرح العنزي: تخصيص مناطق صناعيــة حرفية للمتقاعدين من 
الكويتيني وأصحاب الشــهادات احلرفية والتطبيقية في كل محافظة 
)أســوة باملناطق الصناعية التي مت إنشــاؤها من قبل(، حيث توجد 

أحمد هديان العنزيمساحات شاسعة من األراضي بالكويت غير مستغلة.

رفع كمية من اخلضراوات 
والفواكه في »اجلليب«

 قام قسم متابعة مخالفات الباعة اجلائلني بإدارة 
نظافة الفروانية بجولة تفتيشــية على منطقتي 
جليب الشــيوخ وعبداهلل املبارك والتي أسفرت 
عن رفع حمولــة ١6م٣ من اخلضراوات والفواكه 

إلى جانب حترير 6 مخالفات بائع متجول.


