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مجلس بلدي

تخصيص ٣٫١٦٩كم٢ جنوب القيروان لـ «السكنية»

حتويل قطعة ٤ في اجلليب إلى «استثماري».. للدراسة

بداح العنزي

أوصت جلنة اجلهراء خالل اجتماعها 
أمس باملوافقة علــى االقتراح املقدم من 
األعضاء حمدي العازمي، وفهيد املويزري، 
ومحمد الرقيب، بشــأن تخصيص أرض 
جنوب القيروان مبساحة ٣٫١٦٩كم٢ وتسليمه 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، واشترط 
القرار موافقة قسم الطرق بإدارة التنظيم 
في البلدية على الطرق الداخلية واحمليطة 
باملوقع وااللتزام بشروطهم قبل التنفيذ 
مع أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة مع عمل 
دراسة للمردود البيئي قبل التنفيذ وإعادة 
توزيع األشجار املوجودة في املوقع ونقل 
الفائض عن احلاجة منها إلى مواقع حتريج 
أخرى أو القيام بالتعويض البيئي املناسب 
مع إلغاء جميع القرارات السابقة املتعارضة 

بشأن هذا املوضوع.
ووافقت اللجنة على طلب وزارة األشغال 
على االتفاقية االستشارية لإلشراف على 
أعمال العقد إلنشاء وتشغيل وصيانة شبكة 
خزانات املياه املعاجلة املرحلة D١ مبنطقة 
النهضة قطعة ٤ وطلب وزارة األشــغال 
العامــة تخصيص موقع بديــل للخزان 
املغذي له مبنطقــة النهضة قطعة ٤، كما 
متت املوافقة على طلب وزارة الشــؤون 
تخصيص فرع كهرباء وبنشر مقابل بنزين 
النسيم باجلهراء، وعلى طلب الرئاسة العامة 
للحرس الوطني تخصيص أرض لصالح 

احلرس الوطني مبنطقة الساملي.
وأحالت اللجنة طلب الشــركة العربية 
للخدمات الطبية إعادة تخصيص القسيمة 
الكائنة مبحافظة اجلهراء مبساحة ٦٠٠٠ 
متر مربع للشركة العربية للخدمات الطبية، 

أهلي  إنشاء وتأسيس مستشفى  بغرض 
بســعة ١٠٠ ســرير إلى اللجنة القانونية 
واملالية، كما متت إحالة كتاب البلدية بشأن 
تعديل املسمى الوصفي ملنطقة شرق تيماء 
الى اللجنة القانونية واملالية لدراسة مدى 
تعارضه مع قانون البلدية اخلاص بتغيير 
العضو  اقتراح  اللجنة  األسماء. وحفظت 
أحمد هديان بشأن حتويل اإلشارات املرورية 
باجلهراء إلــى دوارات، كما وافقت على 
اقتراح هديان بشــأن زيادة عدد مداخل 
ومخارج قطعة ٣ مبنطقة النسيم، وأحالت 

طلب توسعة كشك محطة
البنزين مبنطقــة العبدلي إلى اللجنة 
الفنية وكتاب ممثل صغار املســتثمرين 
املستأجرين مبنطقة جنوب أمغرة والسكراب 
بشأن نقلها من أمغرة ملنطقة النعامي إلى 

اللجنة القانونية.

أوصت جلنة الفروانية خالل اجتماعها 
امس برئاســة محمد الرقيب بإحالة طلب 
حتويل قطعة ٤ مبنطقة جليب الشيوخ املطلة 
على الدائري الســادس مقابل استاد جابر 
الى «استثماري» أسوة بالقسائم املطلة على 
«السادس» باملنطقة الى اجلهاز التنفيذي إلعداد 
دراســة ورفع تقرير إلى املجلس.  وأحالت 

اللجنة طلب تخصيص مواقع محطات حتويل 
ثانوية بالقطعة ١٠ مبنطقة خيطان إلى اجلهاز 
التنفيذي لتوضيح املخطط، ووافقت على 
طلب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
تخصيص موقعي محطتي حتويل ثانوية 
بالقطعة ١٢ مبنطقة العارضية مخازن وطلب 
وزارة الشــؤون تغيير نشاط البنك الواقع 

بضاحية العمرية قطعة ٣ الى لوازم عائلة، 
وطلب «الكهرباء» تخصيص موقع محطة 
حتويل ثانوية في منطقة الفروانية، وأبقت 
على جدول أعمالها طلب وزارة املالية تغيير 
نشاط املوقع العائد للشركة الكويتية املتحدة 
للدواجن الكائن مبنطقة الضجيج لدعوة كل 
من ممثلي وزارة املالية والهيئة العامة للزراعة.

جلنة اجلهراء اشترطت أخذ موافقات اجلهات املختصة

مجلة الكويت.. 
عدد جديد ومتنّوع

بعنــوان «كويــت الهولــو 
واليامال» وضمن ملف خاص، 
أصدر قطاع الصحافة والنشر 
واملطبوعات بوزارة اإلعالم العدد 
اجلديد من مجلة الكويت لشهر 
نوفمبر، وتضمن امللف موضوعات 
متعددة مثل: قانون الغوص أبو 
القوانني الكويتية، تاريخ الغوص 
على اللؤلــؤ رزنامات النواخذة 
اللؤلؤ قدميا،  الكويتيني، جتارة 
السفن الشراعية، الفنون الشعبية 
في الثقافة الكويتية، منطقة شرق، 
فيلــم «بس يا بحــر» واملخرج 
خالد الصديق واملصور توفيق 
األمير، إلى جانب قصيدة وطنية 
مقروءة ومسموعة بعنوان «كويتي 
بعز أرقى». ومبناســبة ذكرى 
الكويت  التصديق على دستور 
في١١ نوفمبر ١٩٦٢ يحمل العدد 
املناسبة،  موضوعا خاصا بتلك 
واحتوى أيضا على موضوعات، 
منها مشاركة الكويت في «إكسبو 
دبي ٢٠٢٠»، وبرنامج سهل باكورة 
التحول الرقمي. وحتظى املجلة 
بتوجيهات وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشــؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري، ووكيلة 
الهويدي،  وزارة اإلعالم منيرة 
والوكيل املساعد لقطاع الصحافة 
والنشر واملطبوعات عادل العازمي، 
وبجهود أسرة التحرير ورئيسها 

عائشة العسعوسي.

غالف العدد

الشايع: توقيع عقود إنارة مشروع
«غرب عبداهللا املبارك» بتكلفة ٣٫٣٨ مليون دينار

عادل الشنان

أعلن وزير الدولة لشؤون 
البلدية وزير الدولة لشؤون 
العمراني  اإلسكان والتطوير 
شــايع الشــايع عــن توقيــع 
عقدي إنــارة الطرق الداخلية 
واخلارجية لـ ٥٢٠١ قسيمة في 

كما مت توقيع مشروع إنشاء 
وإجناز وصيانة أعمال إنارة 
الطــرق للضاحيــة NB فــي 
املشروع بقيمة ١٫٧١٥٫١٥٠٫٩٥٠ 

دينارا مبدة تنفيذ ١٨ شهرا.
وأكد ان املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية تسعى بكل 
امكانياتها لتذليل العقبات امام 

املواطنني الذين باشروا بناءهم 
فــي مشــروع عــرب عبداهللا 
املبارك وبانتظار السكن، مؤكدا 
ان جميع املشاريع االسكانية 
حتظى بدراسات وخطط قابلة 
للتنفيذ في املستقبل القريب 
للتســهيل علــى املواطنــني 
املنــوط  وتوفيــر اخلدمــات 

بإجنازها باملؤسسة.
من جهة اخرى، قام الشايع 
ادارة خدمــة  أمــس بزيــارة 
املواطــن باملؤسســة العامــة 
للرعايــة الســكنية بحضور 
نائــب املديــر العام لشــؤون 
الطلبات والتخصيص فاطمة 
نقي ونائب املدير العام للرقابة 
ونظم املعلومات أمينة العوضي 
ونائــب املدير العام لشــؤون 
العالقات العامة والتطوير عمر 
الرويح وتفقد سير العمل في 
عملية تخصيــص املواطنني 
علــى قســائم جنــوب ســعد 
بالقياديني  العبداهللا. والتقى 
واإلداريني واملوظفني واستمع 
إلى شــرح مفصــل حول آلية 
التخصيص على جنوب سعد 
العبــداهللا بــدءا مــن منصة 
املؤسسة حتى زيارة املواطنني 
املشــمولني بالتخصيص الى 
مبنى املؤسســة خالل الفترة 
املسائية، مشددا خالل حديثه 
مــع القياديــني واإلداريني في 
املواطــن علــى  إدارة خدمــة 
ضــرورة إجنــاز معامــالت 
املواطنــني وتســريع وتيــرة 
العمــل مبا يحقــق التقدم في 
األداء الوظيفي ويحقق الرضا 
التــام مــن املواطنني أصحاب 

الطلبات اإلسكانية.
بدورهــا، أشــادت فاطمة 
نقــي بــأداء جميــع املوظفني 
العاملني في كل إدارات املؤسسة 
وقطاعاتها املختلفة ودورهم 
األساســي في إجنــاح عملية 
التخصيص وإجناز املعامالت 

وفق اإلجراءات املطلوبة.

شايع الشايع متوسطا أمينة العوضي وعمر الرويح وبدر جبارة وأحمد الشطي خالل زيارته إدارة خدمة املواطن في «الرعاية السكنية»

مشروع غرب عبداهللا املبارك 
االسكاني. وقال الشايع أمس، 
مت توقيع عقد إنشــاء وإجناز 
وصيانة أعمــال إنارة الطرق 
للضاحيــة NA فــي مشــروع 
غرب عبداهللا املبــارك بقيمة 
١٫٦٧٢٫٦٧٥٫٦٤٠ دينارا كويتيا 
ومبدة تنفيذ املشروع ١٨ شهرا، 

حترير ٨ مخالفات ورفع ١٨٤م٣ نفايات بالعاصمة
العالقــات  إدارة  أعلنــت 
العامة في بلدية الكويت عن 
قيــام ادارة النظافــة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظــة العاصمة بجوالت 
ميدانية شــملت عدة مناطق 
شــمال غــرب الصليبخات، 
الوطيــة وشــاطئ  ومســنة 
الوطيــة وانتهــت مبجمــع 
الصاحليــة، ذلــك فــي إطار 
احلملة اإلعالمية التي أطلقتها 
إدارة العالقات العامة لالرتقاء 
النظافــة بجميع  مبســتوى 

احملافظات. 
وفــي هــذا الســياق، أكد 
مديــر إدارة النظافــة العامة 
واشــغاالت الطرق مبحافظة 
العاصمة مشعل العازمي أن 
الهدف من اجلوالت امليدانية 
املكثفة رصد املخالفني واتخاذ 
جميع االجــراءات القانونية 
بحقهــم، الفتا إلى أن الفريق 
الرقابي بإدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق يولي اهتماما 
بالغا برفع مستوى النظافة 
بجميع مناطق احملافظة بشكل 
عام من خالل تنظيف الشوارع 

لــوري وجرافة  مكابــس، ٤ 
كبيرة، قد أســفرت عن رفع 
ونقــل حمولــة ١٨٤م٣ مــن 
املخلفات. وأوضح أن الفريق 
الرقابي تابع جولته مبسنة 
الوطيــة  الوطيــة وشــاطئ 
وانتهت مبجمع الصاحلية وقد 
أسفرت عن حترير ٨ مخالفات 
لقانــون ٨٧/٩ في الصاحلية 
إلى جانب وضع ملصق على 
قارب مهمل في شاطئ الوطية، 
فضال عن حترير مخالفة بائع 

متجــول في شــاطئ الوطية 
ومصــادرة جلســة أرضيــة 
تأجير. ولفت الى ان مشرفي 
املراكز يقومون وبصفة دورية 
مبتابعة أعمال النظافة بجميع 
مناطق احملافظة من خالل رفع 
كل ما يعمل على إعاقة الطريق 
ويشــوه املنظر العام، مؤكدا 
عدم تهــاون الفريق الرقابي 
في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال املخالفني لالئحة النظافة 

العامة وإشغاالت الطرق.

العازمي: اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال املخالفني لالئحة النظافة وإشغاالت الطرق

جانب من جولة البلدية على شاطئ الوطية

الرئيســية والداخلية ورفع 
كافة املخلفات وكل ما يشوه 

املنظر العام باملناطق.
وأشــار العازمــي إلى أن 
اجلولــة امليدانيــة التــي مت 
تنفيذها مســاء أمــس األول 
وأشرفت عليها مراقب النظافة 
العامة سارة احلمد مبنطقة 
شــمال غــرب الصليبخــات 
مبشــاركة ٤٩ عامــل نظافة 
واســتخدام عدد من اآلليات 
متثلــت فــي ٤ نســافات، ٣ 

إعداد: بداح العنزي


