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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

تخصيص مبنى مدرسة عائشة االبتدائية
بالقبلة لـ «املجلس الوطني»

بداح العنزي

أوصــت جلنة محافظــة العاصمة في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها أمس برئاسة 
فهد العبداجلادر باملوافقة على طلب املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب تخصيص 
مبنى مدرسة عائشــة االبتدائية (بنات) 
سابقا الكائن مبنطقة القبلة قطعة ١٤ إلى 
املجلس الوطني، والبالغة مساحته ٣٢٨٠م٢

الستغالله كمتاحف ومعارض فنية.

وقــال العبداجلــادر إن اللجنة وافقت 
على الطلبات التالية: طلب وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة تخصيص موقع 
محطة حتويــل ثانوية مبنطقة العديلية 
قطعة ٣ موقع رقم ٧، وطلب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية اســتقطاع جزء من 
موقــع وزارة الصحــة مبنطقة الشــويخ 
الصحيــة إلقامة مســجد، وطلــب وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة تخصيص 
موقع محطة حتويل ثانوية بأبعاد ١٢٫٥م 

× ١٦٫٥م مبنطقة الروضة قطعة ١، وطلب 
وزارة الكهربــاء واملــاء والطاقة املتجددة 
تخصيص موقع محطــة حتويل ثانوية 
مبنطقة العديلية قطعة ١ موقع مقترح رقم 
٢، وطلــب وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة تخصيص موقع محطة حتويل 
ثانويــة مبنطقة العديليــة قطعة ١ موقع 
مقترح رقم ٣، وطلب وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة تغيير موقع محول غير 

قائم مبنطقة قرطبة ١.

مبساحة ٣٢٨٠م٢ الستغالله كمتاحف ومعارض فنية

فهد العبد اجلادر مترئساً اجتماع اللجنة بحضور م.إسماعيل بهبهاني ود.حسن كمال وم.منيرة األمير وم.فرح الرومي

م.ناصر خريبط تفّقد موقع مشروع بيوت شرق
صباح األحمد السكنية:  اإلسراع في تنفيذ املشاريع

عاطف رمضان

تفّقد مديــر عام املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية م.ناصــر خريبط، 
بحضــور قياديــي املؤسســة، موقــع 
مشــروع بيوت شــرق صباح األحمد 
الســكنية، وذلك للوقوف على ســير 
املشــروع ومــدى االلتــزام بالبرنامج 

الزمني لألعمال.
التقــى  وعلــى هامــش اجلولــة، 
م.خريبــط ممثلي شــركات املقاوالت 
املنفذة لعقود املشروع، ملتابعة تنفيذ 
بنــود العقود، مؤكدا ضرورة االلتزام 
بتنفيذ األعمال وفق املواصفات الفنية 

املتفق عليها.
ونــوه بضــرورة معاجلــة كافــة 
املالحظات بأسرع وقت والتزام املقاولني 
بالبرنامج الزمني مع التأكيد على أنه 
فــي حالة عدم االلتزام فإن املؤسســة 

ســتقوم باتخاذ اإلجراءات التعاقدية 
بحال وجود أي تأخير أو عدم اإلجناز 

بالشكل املطلوب.
واجتمع خريبط كذلك مع املهندسني 
املقيمني للمشروع واطلع على األعمال 
التي متت طوال الفترة املاضية، داعيا في 
الوقت نفسه الى تذليل جميع العقبات 
إلجناز املشروع وفق البرنامج الزمني.

واطلع فريق املؤسسة خالل اجلولة 
على عينات تنفيذ بعض األعمال داخل 
موقع املشــروع واســتمع الى شــرح 
تفصيلــي للبيــوت العينــة، حيث مت 
توجيه املهندســني بضرورة استيفاء 
املالحظات املوجودة في البيوت العينة 

على أن تنفذ في كل البيوت.
وأكد أن األعمال في مشــروع شرق 
صباح األحمد الســكنية تشهد تقدما 
مع ضرورة االلتزام بأن تسير األعمال 
وفق اجلــدول الزمني التعاقدي، الفتا 

الــى حــرص املؤسســة علــى توفير 
اخلدمات الالزمــة للمنتفعني من هذه 
البيوت واملشــمولني بأحكام القانون 
رقم (٢/٢٠١٥) فئة من باع بيته والذي 
يسري عليهم هذا القانون واملخاطبني 

بأحكامه.
وزاد قائال: املؤسسة حريصة على 
اإلسراع في تنفيذ املشاريع للمواطنني 
والوقوف عند أي قصور من قبل الشركة 
املنفذة وتطبيق جميع اجلزاءات في حال 
القصور في تنفيذ املشروع وإلزامهم 
بتســليمها في الوقت املناسب توفيرا 
للوقت واجلهد على املواطنني املنتفعني 

منها.
وشــدد على أن هــذه الزيارات من 
قبل قيادات املؤسســة ستكون بشكل 
دوري لكل املشاريع اإلنشائية ملتابعة 
تنفيذ األعمال ونسب االجناز في عقود 

املشاريع اإلسكانية.

مدير «السكنية» وّجه املقاولني لاللتزام بالبرنامج الزمني التعاقدي

م.ناصر خريبط وقياديو «السكنية» خالل زيارة موقع مشروع بيوت شرق صباح األحمد السكنية

Nالسكنية» توزع ٣٢١ قسيمة للدفعة الثامنة من ٥»
بالقسائم احلكومية في«جنوب صباح األحمد السكنية»

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» مــن مصادر 
مطلعة أن املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ســتقوم بتوزيع الدفعة 
الثامنة من N٥ في القسام احلكومية 

مبشروع جنوب مدينة صباح األحمد 
السكنية والتي تشــتمل على ٣٢١
قســيمة مبســاحة ٤٠٠ متر مربع 
للمخصــص لهــم حتــى تاريخ ٣
مايو ٢٠١٠ وذلك ابتداء من الساعة 
التاسعة صباحا مبسرح املؤسسة 

وفقا للمواعيد التالية:
توزع البطاقات يومي اخلميس 
واألحــد ٩ و١٢ اجلــاري وتــوزع 
بطاقات االحتياط االثنني ١٣ اجلاري 
وإجراء عملية القرعة يوم األربعاء 

١٥ اجلاري.

الهزمي: إزالة ٤ تعديات
وحترير ٢٣ مخالفة في «حولي»

فــي إطار اجلهــود املبذولة مــن األجهزة 
الرقابية، كشــفت إدارة العالقات العامة في 
البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظــة حولي، بتوجيهات من مدير الفرع 
م.أحمد الهزمي، بعمل جوالت تفتيشية على 
التعديات املقامة على أمالك الدولة واحملالت 
التجاريــة مبنطقة حولــي للتأكد من التزام 
أصحابها باالشــتراطات والضوابط املعمول 

بها في بلدية الكويت.
وفي هذا السياق، أوضح الهزمي أن اجلولة 
التــي مت تنفيذها على التعديات املقامة على 
أمــالك الدولــة واحملالت التجاريــة مبنطقة 
حولي مــن قبل فريق الطوارئ قد أســفرت 
عن إزالة ٤ تعديات على أمالك الدولة وحترير 

٢٣ مخالفة تنوعت بــني عدم التزام احملالت 
بوضع ترخيص خاص بالنشاط، وإقامة إعالن 
خاص بالنشاط من دون ترخيص، واستغالل 
نشاط غير مذكور بالترخيص. وأكد رئيس 
فريق طوارئ حولي إبراهيم السبعان تواصل 
اجلــوالت امليدانية من قبــل الفريق الرقابي 
على احملالت التجارية والعقارات والتعديات 
علــى أمالك الدولة بجميــع مناطق احملافظة 
لرصد ومتابعة مخالفي الئحة احملالت وأنظمة 
البناء واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم. 
ودعا السبعان أصحاب احملالت التجارية إلى 
االلتــزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها في 
البلديــة جتنبا للمخالفــة والغرامة التي قد 

تصل إلى الغلق اإلداري.

حترير إحدى املخالفات م.أحمد الهزمي

الشلفان: وضع إستراتيجية إلضاءة مدينة الكويت وشارع اخلليج
قدمــت عضــو املجلــس 
البلدي م.شــريفة الشــلفان 
اقتراحا لوضع استراتيجية 
إلضاءة مدينة الكويت وشارع 

اخلليج العربي.
فــي  الشــلفان  وقالــت 
اقتراحهــا: تشــكل اإلضاءة 
الليلية طابعا مميزا للمدينة 
تعــزز من جمالها وترســخ 
صورة ذهنية متميزة عنها، 
وتســهم أيضــا فــي حماية 
األفراد وتعزيز األمن العام من 
خالل إنارة األماكن املخفية. 
وأثناء االحتفاالت تتميز املدن 
بتصاميم مختلفة من خالل 
اإلضاءة التي تضفي البهجة 
والســرور علــى مرتاديهــا، 
وحتدث تغييرا ملموسا في 

األماكن العامة.
ومبا أن املادة ٢١ من قانون 
بلديــة الكويــت (٣٣/٢٠١٦) 
تنص فــي البند ٤ على دور 
املجلس البلــدي في جتميل 
املدن، وملا كانت البالد تشهد 
ســنويا مبــادرات فرديــة 
مشــكورة إلضــاءة املبانــي 
واألماكن العامة خالل العيد 

على سبيل املثال، ال احلصر، 
الرســمية  الدولــة  مبانــي 
واملساجد واحلدائق واألشجار 
والساحات العامة والشوارع 
الرئيسية والشواطئ العامة.
- سالمة األفراد واألمن العام.
- احلد من ضوضاء األنوار.

- االلتزام مبعايير االستدامة 
والترشيد في استهالك الطاقة.

املختلفة.
٢ - التنسيق مع مالك األبراج 

وناطحات السحاب.
التنســيق مــع وزارة   - ٣
اإلعالم والهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية 
ووزارة الكهرباء واملاء وشركة 
املشروعات السياحية وغيرها 

من اجلهات املعنية.

- معايير تصميم اختيارية 
للربط بــني املبادرين ومالك 
األبراج وناطحات الســحاب 

الراغبني في املشاركة.
- معايير تصميمية لإلضاءة 
املواســم  فــي  واحملتــوى 

واألعياد.
- معاييــر تقنية ملســتوى 
لالســتخدامات  اإلضــاءة 

تهدف إلى خلق طابع مميز وإبراز معالم الدولة وتشمل املباني الرسمية واملساجد واحلدائق والشواطئ العامة

م.شريفة الشلفان

الوطنــي وغيره من األعياد، 
املبــادرات  ولتعزيــز هــذه 
توحيــد  فــي  للمســاهمة 
الطابع العام وتعزيز الهوية 
العمرانيــة، ولكــون مدينة 
الكويت الواجهة احلضارية 
للبالد وشارع اخلليج يعتبر 
مــن أهــم وأجمــل شــوارع 
الكويت، فإننا نقترح اآلتي:

١ - وضع استراتيجية إلضاءة 
مدينة الكويت وشارع اخلليج 

العربي تهدف إلى اآلتي:
- خلــق طابع مميــز وإبراز 
معالم الدولة، على أن تشمل 

إضاءة شارع اخلليج العربي ضمن استراتيجية خللق طابع مميز ملعالم الدولة


