الخميس  13محرم 1441هـ
 12سبتمبر 2019م  -العدد 3780

06

«البلدية» دهمت أسواقًا عشوائية
أعلنت ادارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق بفرع
بلدية محافظة الفروانية ممثلة في قسم متابعة مخالفات الباعة الجائلين نوبتي (أ .ج) بتنفيذ
جوالت ميدانية على الباعة الجائلين باألسواق العشوائية في جليب الشيوخ والرقعي والعارضية
والفروانية ،مشيرة ال��ى ان ه��ذه الجوالت تأتي في اط��ار الجوالت المستمرة والمكثفة على جميع
المناطق التي تقع في نطاق المحافظة.

«البلدي» الستعجال العرض املرئي ملخطط 2040

العنزي :العزاب استوطنوا «املنتزه القومي» في الجهراء
العتيبي :االكتفاء
بمدة الـ 60لجدول
أعمال الجلسات
كتب فايز الزعل

جانب من اجتماع جلنة املخطط الهيكلي يف «البلدي»

العنزي وكمال خالل اجلولة يف املنتزه القومي باجلهراء
كتب فايز الزعل

ع� �ق ��دت ل �ج �ن��ة م �ت��اب �ع��ة ال �م �خ �ط��ط ال �ه �ي �ك �ل��ي ف��ي
ً
ال� �م� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي اج � �ت � �م� ��اع� ��ا ام � � ��س االرب� � �ع � ��اء
ح�ض��ره اع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة م��دي��ر ادارة التنظيم في
ال�ج�ه��از التنفيذي محمد ال��زع�ب��ي ،لمناقشة آخر
ال �م �س �ت �ج��دات ال �ت��ي ت �م��ت ع �ل��ى دراس � ��ة ال�م�خ�ط��ط
الهيكلي للدولة .2040
وطالبت اللجنة من الجهاز التنفيذي االستعجال
ف��ي ال�ع��رض ال�م��رئ��ي للمخطط ،وال ��ذي ت��م تحديد
اج �ت �م��اع ل ��ه االرب� �ع ��اء  2اك �ت��وب��ر ال� �ق ��ادم ،ع �ل��ى ان
يتضمن شرحا تفصيليا لمراحل انجاز المشروع
وك��ذل��ك تقسيم ع��رض ال�ت�ص��ورات ألج�ه��زة ال��دول��ة
ع �ل��ى ج �ل �س��ات م �ت �ف��رق��ة ح �ت��ى ال� ��وص� ��ول ل�ن�ه��اي��ة
المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
إل� ��ى ذل� ��ك واف� �ق ��ت ل �ج �ن��ة م �ح��اف �ظ��ة األح � �م� ��دي ف��ي
ال �م �ج �ل��س ب ��رئ ��اس ��ة ال� �ع� �ض ��و ف �ه �ي��د ال� �م ��وي ��زري
ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا ام ��س ع �ل��ى ط �ل��ب وزارة األوق� ��اف
وال� �ش ��ؤون االس��الم �ي��ة ت�خ�ص�ي��ص م��وق��ع مسجد
بمنطقة المنقف قطعة (.)63
وأج �ل��ت ال�ل�ج�ن��ة ط�ل��ب ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت تخصيص
م��وق��ع ل�ل�م�ق��اول�ي��ن ال��ذي��ن ل�ه��م ع �ق��ود م��ع ال�ب�ل��دي��ة،
وطلب وزارة األوقاف والشؤون االسالمية زحزحة
توسعة مسجد وم��واق��ف س�ي��ارات مقررة لمسجد
عبدالعزيز بن باز القائم بمنطقة شرق األحمدي
قطعة  ،2وطلب وزارة األوقاف والشؤون االسالمية

تخصيص موقع مسجد بمنطقة الفحيحيل على
الشريط الساحلي بجوار النادي البحري بمساحة
 2500م �ت��ر م��رب��ع ،وط �ل��ب ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط��رق
وال�ن�ق��ل ال �ب��ري ب�ش��ان اس�ت�ح��داث م��واق��ف س�ي��ارات
بمساحة  1020مترا مربعا لخدمة مسجد مفرح
م�ح�م��د ال�م�ط�ي��ري ف��ي منطقة ف�ه��د األح �م��د قطعة
 ،3وط �ل��ب وزارة األوق� � ��اف وال� �ش ��ؤون االس��الم �ي��ة
تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة
المهبولة قطعة  1مقابل الفنطاس الزراعية امتداد
شارع .102
وق��ام رئيس لجنة محافظة الجهراء في المجلس
البلدي احمد هديان العنزي وعضو المجلس د.
حسن كمال بجولة ميدانية في محافظة الجهراء
ص �ب��اح ام��س ب��رف�ق��ة م��دي��ر ف��رع ب�ل��دي��ة المحافظة
ثامر المطيري ،وذلك بهدف االطالع على مجريات
العمل في فرع الجهراء الى جانب زي��ارة ميدانية
الى منتزة الجهراء القومي.
وقال رئيس لجنة الجهراء احمد الهديان العنزي
ان ال�م�ن�ت��زه ال�ق��وم��ي ف��ي ال�م�ح��اف�ظ��ة مستغل دون
وج��ه حق وسنعد به تقرير في المجلس البلدي،
موضحا ان موقع المنتزه أع��د سنة  1999ليكون
ح��دي�ق��ة ع��ام��ة ت�ح�م��ل م��ن ال �ت ��راث ال�ك��وي�ت��ي ول�ك��ن
لالسف لم يتم استخدامه وهناك تعطيل كبير من
الجهات المعنية ،مضيفا ان المباني المتواجدة
داخل المنتزه اصبحت سكن للعزاب.
وأشار العنزي الى انه سيتم االجتماع مع الجهات

ال�م�س��ؤول��ة ع��ن ال�م�ش��روع لمعرفة ال�ع��راق�ي��ل التي
تعيق تطويره كما سيتم متابعة جميع االجراءات
ال��ى ان ي�ت��م االه�ت�م��ام ب��ه وال �ب��دء ب�ت�ط��وي��ره وازال ��ة
المباني العشوائية.
هذا وقام مدير فرع بلدية الجهراء ثامر المطيري
بعمل جلسة تعريفية بأقسام البلدية في محافظة
ال �ج �ه��راء ألع �ض��اء ال�ب�ل��دي وش ��رح ال ��دور ال��رق��اب��ي
والخطط المستقبلية لتطوير سير العمل
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ع�ض��و المجلس ال�ب�ل��دي ال��دك�ت��ور
حسن كمال ان محافظة الجهراء تعتبر م��ن اكبر
المحافظات في الكويت ،مشيرا الى ان البلدية لها
دور كبير في المساهمة في تنظيم هذه المحافظة
ال� ��ى ج ��ان ��ب ال� �خ ��دم ��ات ال ��واس� �ع ��ة ال �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا،
ً
م �ض �ي �ف��ا ان ه �ن��اك ت �ط ��ورا وت �ح ��وال ك �ب �ي��را ق��ادم��ا
لمحافظة الجهراء وباالخص فيما يتعلق بالمدن
االسكانية مثل مشروع مدينة المطالع االسكاني
ومدينة جنوب سعد العبدالله االسكاني وتسعى
ال �ب �ل��دي��ة الزال � � ��ة ج �م �ي��ع ال� �ع ��وائ ��ق ب��ال �ت �ع��اون م��ع
الجهات المعنية ليتم استغاللها في أسرع وقت.
وذك ��ر ك �م��ال ان ل ��دى ال�ب�ل��دي��ة ف��ي ال �ج �ه��راء مهاما
عديدة وعبئا كبيرا بعد مشاكل تعمل على حلها
اب��رزه��ا التشوينات والش��ك انهم ق��ادرون بالروح
ً
الشبابية على تذليل العراقيل ،موضحا ان الدور
ال ��رق ��اب ��ي ل �ل �ب �ل��دي��ة م �ه��م وي �ج��ب ان ي �ك��ون مفعال
اكثر وعليها اس�ت�خ��دام التكنولوجيا خاصة في
المناطق المفتوحة في المحافظة.

أكد رئيس المجلس البلدي أسامة
ال�ع�ت�ي�ب��ي خ ��الل اج�ت�م��اع��ه بمكتب
المجلس ظهر امس االربعاء انه تم
رفض كتاب مدير اإلدارة القانونية
ب � �ش� ��أن إض � ��اف � ��ة ب� �ن ��دي ��ن ل� �ج ��دول
أع� �م ��ال ال �ج �ل �س��ة ال��رئ �ي �س��ة بصفة
دائ�م��ة واالك�ت�ف��اء بمدة ال �  60يوما
الموجودة بالوضع الحالي.
وق� ��ال ال�ع�ت�ي�ب��ي ان ��ه ت��م ال �ن �ظ��ر في
موضوع الكتاب المقدم من رئيس
ج� �ه ��از م �ت��اب �ع��ة األداء ال �ح �ك��وم��ي
والخاص بتوصية المؤتمر األول
للمجلس البلدي األول وعمل كتب
للجهات المشاركة وتقديم الشكر
والتقدير لها.
وح � � � � ��ول ت � �ق� ��ري� ��ر م� � �ش � ��ارك � ��ة وف� ��د
ال �م �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ف� ��ي ال �م��ؤت �م��ر
ال � �س � �ن� ��وي ال � � � � �� 20ل �ل �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي
ع � ��ن األراض� � � � � ��ي وال� � �ف� � �ق � ��ر ،اوض � ��ح
العتيبي انه تمت احالة الموضوع
ل �ل �م �ج �ل��س وع � � ��رض ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة
ال��رئ �ي �س��ة ،م�ب�ي�ن��ا ان ��ه ت �م��ت اح��ال��ة
ب ��رن ��ام ��ج ال �م �ج �ل ��س ال � �ب � �ل ��دي م��ن
م �ش��روع م�ي��زان�ي��ة ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت.
 2020/2021الى اللجنة القانونية
ً
وال �م��ال �ي��ة ت �م �ه �ي��دا ل �ع��رض��ه ع�ل��ى
ال�م�ج�ل��س ،م�ش�ي��را ف��ي ال�خ�ت��ام ال��ى
ان� ��ه ت �م��ت اح ��ال ��ة م ��وض ��وع ت�ق��ري��ر
ع��ن زي ��ارة مصانع اع ��ادة التدوير
للنفايات الى المجلس لعرضه في
الجلسة الرئيسة.

