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»الدور الرابع« في انتظار موافقة »الكهرباء« و»األشغال«
أوصــت اللجنة الفنية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس برئاسة عبدالعزيز املعجل 
باملوافقة على اقتراح د.حسن 
كمال بشأن استغالل األراضي 
الفضــاء كمواقــف ســيارات 
مؤقتة. وقال املعجل إنه متت 
املوافقة على اقتراحه بشــأن 
تشــجيع أصحاب املشــاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
وذكر انه متت احالة اقتراح 
رئيس املجلس اسامة العتيبي 
بشأن تخصيص محطات للنقل 
اجلماعي الى اجلهاز التنفيذي 

إلبداء الرأي الفني.
وبني أنه متت إحالة سؤال 
العضو محمد الرقيب بشــأن 
تعديل بعض اقرارات املجلس 
البلــدي بشــأن اجلمعيــات 
التعاونية الى اجلهاز التنفيذي 

تقــل مســاحتها عــن 375م٢ 
ومخاطبــة وزارتــي الكهرباء 
واملاء واالشغال  بشأن إمكانية 
بناء دور رابع. وأشار الى انه 
متــت احالة الطلبــات التالية 
لبحثها خالل اجللسة املقبلة 

االشارة املرورية الذكية التي 
تربــط االشــارات جميعهــا 
بنظام واحــد، اقتراح العضو 
حمود العنزي بشأن استمالك 
قسائم 5 قطع مبنطقة جليب 
الشيوخ وحتويل القطعة ١3 

الــى البلدية وتطوير القطعة 
٢١، كذلك اقتراح العضو حمود 
العنزي بشأن تطوير األودية 
للتعامل مع السيول وتصريفها 
في اآلبار لتعزيز مخزون املياه 

اجلوفية في الكويت.

وتشمل طلب شركة السينما 
الوطنية انشاء مشروع مجمع 
ترفيهي ثقافي جتاري مبنطقة 
جنــوب الصباحيــة )كويت 
مــول(، اقتــراح العضوة مها 
البغلي بشأن استخدام نظام 

»الفنية« أوصت بتحديد القسائم التي تقل مساحتها عن 375م2

عبدالعزيز املعجل مترئسا اجتماع اللجنة الفنية 

ملزيد من الدراسة.
كمــا متــت احالــة اقتراح 
العضــو أحمد هديان بشــأن 
بنــاء دور رابع للقســائم اقل 
من 375م٢ الى اجلهاز التنفيذي 
لتحديد املناطق والقطعة التي 

وزير البلدية اعترض
على قرار لـ »البلدي«

3 جلان لتنفيذ
مشروع »إدارة النفايات«

إصدار وجتديد 549 رخصة 
في األحمدي

رفع 8 شاحنات في الصليبية

اعترض وزير االوقاف 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
البلدية فهد الشــعلة على 
قرار املجلس البلدي بشأن 
نقل موقع مسجد مبنطقة 
هديــة. وقال الشــعلة في 
كتابه الى املجلس البلدي: 
نحيطكم علما اننا اطلعنا 
على محضر اجتماع املجلس 
البلدي رقــم ٢٠١٩/٤ لدور 
االنعقاد الثاني عشر املنعقد 
بتاريخ ٢٠١٩/3/١8 ونفيدكم 
بالتصديــق علــى جميــع 

القرارات الواردة فيه، عدا القرار التالي فإننا نعترض عليه: 
١ ـ القرار رقم »م ب/ل د٢٠١٩/٠٤/55/٢« بشأن املوافقة على 
الطلب املقدم من وزارة االوقاف والشــؤون االسالمية نقل 
موقع املسجد املخصص بقرار املجلس البلدي رقم »م ب/ل 
د٢٠١5/١7/٢36/7« املتخــذ بتاريخ ٢٠١5/١١/١6 مقابل القطعة 
رقــم ٢ مبنطقة هديــة وذلك الى املوقع املقتــرح املقدم من 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية شريطة:
أـ  التقيــد بكل اشــتراطات وردود اللجنة الفرعية للمرافق 
واخلدمــات العامة الواردة باجتماعها رقم ٢٠١8/3٠ بتاريخ 

٢٠١8/١١/١3 والتنسيق قبل التنفيذ.
بـ  االلتزام مبا جاء من مساحات واشتراطات بقرار املجلس 
البلدي رقم »م ب/ل د٢٠١5/١7/٢36/7« املتخذ بتاريخ ١١/١6/٢٠١5.
جـ  االلتــزام مبا جاء بكتــاب االدارة العامة للطيران املدني 

رقم 6683/5١ املؤرخ في ٢٠١8/5/7.
ملزيد من الدراسة اســتنادا لكتاب وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية املؤرخ في ٢٠١٩/3/6 املتضمن طلب تغيير 
موقع زحزحة املســجد وسكن االمام واملؤذن لتفادي موقع 
صالة االفراح املقترحة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية.

تنويه: تصحيح اخلطأ املادي الوارد بالقرار رقم »م ب/ل 
ك٢٠١٩/٠٤/٤٩/١« باستبدال عالمة الترقيم ».« بعالمة الترقيم 
»،« الواردة في املســاحة املضافة واملســاحة االجمالية بعد 

االضافة لتكون كالتالي: ٢57.١٤م٢ و657.١٤م٢.

دعت مراقب الدراسات 
واملشاريع في إدارة شؤون 
البيئة م.معصومة البلوشي 
الى ضرورة تضافر اجلهود 
لتنفيذ األهــداف املرجوة 
من مشروع تخطيط إدارة 
النفايــات.  جــاء ذلك في 
كلمتها خالل ورشة العمل 
التخصصية األولى للجنة 
اخلطــة التنفيذيــة إلدارة 
النفايات التي أقامها البنك 
الدولــي خــالل الفترة من 
٢٢ إلى ٢3 من شهر ابريل 

اجلاري بفندق راديســون بلو بالتنسيق مع بلدية الكويت 
وحضور العديد من اجلهات املعنية. وأوضحت البلوشــي 
أنها جاءت بناء على االجتماع التنسيقي في بلدية الكويت 
والذي مت االتفاق مبوجبه على التوصية بتشكيل عدة جلان 
تخصصيــة منها جلنــة اخلطة التنفيذيــة إلدارة النفايات 
وجلنة نظام معلومات النفايات وجلنة املشاركة املجتمعية، 
مشــيرة الى تقدمي عرض مرئي للتقارير املقدمة من مكتب 
االستشاري ايكوكونسيرف املعني بتنفيذ مهام املرحلة األولى 
من املشروع، مشيرة إلى أن مشروع تخطيط إدارة النفايات 
ضمن إستراتيجية البلدية في تطوير اختصاصها وخدماتها 
وتطبيقها وفقا لقانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤.

بدوره، قــال القائم بأعمال ممثل البنك الدولي د.رياض 
الفرس إن الهدف من الورشة يتمحور حول تخطيط إدارة 
النفايات البلدية واســتعراض أمثلة دولية ألهداف متعلقة 
باخلطة لتحديد مجموعة من اخليارات واألهداف املستقبلية.
 مــن جهته، قدم عضو فريق البنــك الدولي عمر عودة 
شــرحا مبســطا عن الهدف من الورشــة وآلية تنفيذ خطة 

العمل مع اجلهات املعنية.

العالقات  إدارة  كشفت 
العامــة ببلديــة الكويــت 
عن اإلحصائية الشــهرية 
الدارة تراخيــص خدمات 
البلدية بفرع بلدية محافظة 
االحمــدي لشــهر مــارس 
املاضــي حيــث مت اصدار 

وجتديد 5٤٩ رخصة.
في هذا السياق، صرح 
تراخيــص  إدارة  مديــر 
خدمات البلدية خالد الرفادة 
بأن االحصائية جاءت بعدد 
١7 ترخيصــا صحيا، و٩٤ 

جتديــد تراخيص صحية، و١٢ اصدار بدل فاقد للتراخيص 
الصحية، مشــيرا الى اجمالي عدد رخــص اإلعالنات التي 
رخصتهــا اإلدارة والــذي بلغ ٤٢6 رخصــة تنوعت ما بني 

إعالنات للمركبات وللمناسبات.
ودعــت إدارة العالقات العامــة ببلدية الكويت أصحاب 
احملــالت التجارية والراغبني في اصــدار تراخيص صحية 
او إعالنية التقيد باشــتراطات ولوائــح البلدية، وفي حال 
وجود أي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي ميكنهم 
التواصــل عبر اخلط املباشــر ١3٩ والــذي يعمل على مدار 
الساعة او التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي للبلدية.

قامت النوبة »أ« مبراقبة إشغاالت الطرق التابعة إلدارة 
النظافة العامة وإشــغاالت الطرق باجلهراء بحملة على 
منطقة الصليبية الزراعية، وأسفرت عن رفع 8 شاحنات 

مهملة والي جانب رفع آليات إنشائية.
كما قــام مركز تيماء واجلهراء والســاملي والقيروان 
وســعد العبــداهلل والصليبية وكبد وأمغــرة والعبدلي 
التابــع إلدارة النظافــة العامة باجلهــراء برفع ٩٤٠5م3 
من األنقاض واملخلفات، باإلضافة الى توجيه 3٢ تعهدا 
وإنذارا والى جانب إزالة 3٠ إعالنا واستبدال ٩5 حاوية.

فهد الشعلة

م.معصومة البلوشي متحدثة 

خالد الرفادة

توسعة السوق املركزي بالساملية
أوصت جلنة حولي خالل اجتماعها امس باملوافقة على طلب 
وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل توسعة املوقع املخصص 
للدكاكني والسوق املركزي بالبند 48 مبنطقة الساملية 1، كما متت 
املوافقة على طلب آخر بشأن تخصيص مساحة ارض لتوسعة 
احملالت القائمة مبركز ضاحية اجلابرية قطعة 2. اضافة الى احالة 
اقتراح العضو عبداهلل احملري بشأن عمل مطبات مقابل جامعة 
الكويت والكلية االسترالية بضاحية مبارك العبداهلل قطعة 4 الى 

اجلهاز التنفيذي ملخاطبة وزارتي األشغال والداخلية.


