الهاجري لإلعفاء من موافقة الكهرباء على رخص التوسعة
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تقدم عضو اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي خالد الهاجري بمقترح إعفاء
من إحضار موافقة وزارة الكهرباء والماء على رخص االضافة بجميع مناطق السكن الخاص .
وقال الهاجري في اقتراحه بناء على االشتراطات الصادرة من المالك او المكتب الهندسي إحضار
موافقة وزارة الكهرباء وال�م��اء قبل اص��دار رخ��ص االض��اف��ات اي��ن كانت مساحتها بمناطق السكن
الخاص .واكد انه لكثرة تظلم المالك من هذا الشرط لما يسببه من تأخر إنجاز معامالتهم نتيجة
التردد على اروقة وزارة الكهرباء والبلدية ولتبسيط االجراءات وتوفيرا للوقت على المالك.
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أكد مساهمة «البلدية» في وضع الحلول للقضية اإلسكانية

الجبري :افتتاح عدد من املشروعات الشبابية مستقبالً
الشباب هم ثروة
وعماد الوطن والطاقة
الكامنة للتطوير
«البلدية» ليست جهة
خدمية فحسب فهي
أحد مصادر دعم
الشباب

مواقع للم�رشوعات ال�صغرية

كتب فايز الزعل

أك� ��د وزي � ��ر األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس ��الم �ي ��ة وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
ال�ب�ل��دي��ة محمد ال�ج�ب��ري أه�م�ي��ة دع��م ال�ش�ب��اب ورع��اي�ت�ه��م م��ن خ��الل
إتاحة الفرص أمامهم وتبني أفكارهم ومساعدتهم على تنفيذها
وتطويريها عبر طرح مشاريع تواكب التوجهات السامية لحضرة
صاحب السمو أمير البالد.
وقال الجبري في تصريح صحافي :سنطرح العديد من المشاريع
ال�ش�ب��اب�ي��ة ت �ح��وي أف �ض��ل ال�ض�م��ان��ات لمستقبلهم وخ �ل��ق م�ج��االت
التنافس لتحقيق أه��داف�ه��م م��ن خ��الل ال�م�ش��اري��ع الصغيرة لتكون
ً
البوابة نحو دخولهم المعترك التجاري من أوسع أبوابه  ،الفتا إلى
أن الهدف هو إعادة تعريف الدور الذي تلعبه بلدية الكويت بأن ال
تكون جهة خدمية وتنظيمية فحسب بإنها ليست اح��د المصادر
ال��داع �م��ة ل�ل�ش�ب��اب .وأض� ��اف  :إن ال �ش �ب��اب ه��م ث ��روة وع �م��اد ال��وط��ن
وال�ط��اق��ة الكامنة للتطوير واب�ت�ك��ار الحلول لمواجهة التحديات ،
وإن اس�ت�ث�م��ار أف�ك��اره��م وتطلعاتهم ه��ي ال�ط��ري�ق��ة األج ��دى لتعزيز
دوره��م في رس��م المستقبل الفتا إل��ى أن المرحلة المقبلة ستشهد
افتتاح العديد من المشاريع التي ستلبي طموحاتهم منها مشروع
انجاز في منطقة الري واألكشاك في مشروع برايح سالم في منطقة
ً
السالمية ،مشيرا إلى ان البلدية حققت العديد من اإلنجازات خالل
العام الحالي منها افتتاح مبنى اإلدارة القانونية بعد أن كان معطال
على مدى  3سنوات إلى جانب تحقيقها نسبة إنجاز في المشاريع
األخ � ��رى م�ن�ه��ا م�ب�ن��ى األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س ال �ب �ل��دي وم��واق��ف

السيارات متعددة األدوار بلغت  60%فيما بلغت نسبة اإلنجاز في
مشروع مبنى المواقف المتعددة األدوار بمنطقة دسمان  % 62إلى
جانب تحقيق إنجاز بنسبة  % 50بمشروع مسلخ وسوق الماشية
ً
بالري  ،الفتا إلى أنه وجه بتكريس ومضاعفة الجهود على الخطط
النوعية ال�ت��ي ت��دخ��ل ف��ي إط��ار اختصاصاتها وت�ص��ب ف��ي مسيرة
النهضة وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة إل��ى ج��ان��ب دوره ��ا ال�خ��دم��ي لجمهور
ال�م��واط�ن�ي��ن وال�م�ق�ي�م�ي��ن  .وش ��دد ال �ج �ب��ري ع�ل��ى ض� ��رورة م��واص�ل��ة
البلدية الن�ج��از المشاريع الحالية والمستقبلية منها الترفيهية
والخدمية والثقافية وتشمل م�ش��روع المركز الثقافي والترفيهي
والتعليمي بشارع عبدالله األحمد ،مشروع تطوير الواجهة البحرية
بالجهراء (كورنيش الجهراء) ،مشروع تطوير خليج الصليبيخات،
وسيتم تقديم الدراسة لتلك المشاريع للهيئة العامة للشراكة بعد
االن �ت �ه��اء م��ن دراس �ت �ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�م�ك�ت��ب االس �ت �ش��اري ال�ع��ال�م��ي أم��ا
مشروع المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة فإنه في طور التوقيع .
وعلى صعيد حل القضية اإلسكانية قال الجبري« :منذ أن توليت
حقيبة البلدية حرصت على إيجاد جميع الحلول المناسبة من أجل
ً
تخفيف العبء عن كاهل المواطن في هذا الملف  ،الفتا إلى أن تنازل
الهيئة العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية ع��ن أرض منتزه
أبوحليفة الواقعة في محافظة األحمدي بمساحة تبلغ (650.000م)2
إلى جانب اعتماده قرار تسليم ارض قطعتي 4 ، 3في منطقة خيطان
ال�ت��ي تضم أك�ث��ر م��ن  1200وح��دة سكنية بمساحة  400متر مربع
للقسيمة الواحدة إلى المؤسسة العامة لرعاية السكنية يأتي بهدف
المساهمة في حل القضية اإلسكانية وما توليه الدولة من أهمية في
توفير السكن للمواطنين وأسرهم.

حممد اجلربي

تطوير املرافق خلدمة ال�صباب

اللجنة املكلفة وافقت على نقل موقع اإلدارة العامة للجنسية إلى أكاديمية سعد العبداهلل

الصقعبي :نسبة إنجاز املعامالت
في «البلدي» تعدت الـ %95
كتب فايز الزعل

أك � ��د األم � �ي� ��ن ال � �ع� ��ام ل �ل �م �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دى ي��وس��ف
الصقعبي أن نسبة ان �ج��از ال�م�ع��ام��الت ال�م��درج��ة
على جدول أعمال األمانة العامة للمجلس البلدي
تعدت ال�95% :
واوض��ح الصقعبي خ��الل انعقاد اللجنة المكلفة
ل� �م� �م ��ارس ��ة اخ � �ت � �ص ��اص ��ات ال� �م� �ج� �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي،
اجتماعها مساء األول من امس األربعاء برئاسة
المهندس محمد ب��وش�ه��ري ب��أن اللجنة أص��درت
قراراتها بالموافقة على طلب وزارة الداخلية نقل
م��وق��ع م�ش��روع اإلدارة ال�ع��ام��ة للجنسية ووث��ائ��ق
ال�س�ف��ر م��ن منطقة غ��رن��اط��ة إل ��ي م��وق��ع أك��ادي�م�ي��ة
سعد العبدالله للعلوم واألمنية بمنطقة الجيوان
ً
واس �ت �غ��الل ال �م��وق��ع ال�م�خ�ص��ص س��اب �ق��ا بمنطقة
غ��رن��اط��ة ف �ق ��را أرش� �ي ��ف ل � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وك�م��ا
وافقت على طلب وزارة التعليم العالي ( األمانة
العامة لمجلس الجامعات الخاصة ) تمديد مدة
ت�خ�ص�ي��ص األرض ال�م�خ�ص�ص��ة إلق ��ام ��ة ج��ام�ع��ة
بمنطقة العقيلة قطعة (.)6
ولفت الى ان اللجنة وافقت كذلك على طلب وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل تخصيص موقع
إلن �ش��اء م��رك��ز تعليمي ل��أط�ف��ال زارع ��ي القوقعة
بمنطقة الرقعي قطعة (.)16
إل ��ى ج��ان��ب ال �م��واف �ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب وزارة األش �غ��ال
العامة بتنفيذ ممشى اسفلتي بمنطقة المسايل
وطلب وزارة األشغال العامة التصريح بترخيص

مكاتب مؤقتة وت�ش��وي��ن م��واد بمنطقة صبحان.
وذك � ��ر أن ال �ل �ج �ن��ة واف� �ق ��ت ع �ل��ى إن� �ش ��اء وإن� �ج ��از
وصيانة طريق وجسور وص��رف أمطار وصحية
وخ � ��دم � ��ات أخ � � ��رى ب �م �ن �ط �ق��ة ج � �ن ��وب ال � �س� ��رة ف��ي
م�ح�ي��ط م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر األح �م ��د وق �ط��اع��ات من
ط��ري��ق ال��دائ��ري ال �س��ادس وط��ري��ق ال�م�ل��ك ف�ه��د بن
ع �ب��د ال �ع��زي��ز وط �ل ��ب وزارة األوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
اإلس ��الم �ي ��ة ت��وس �ع��ة م �س �ج��د ق��ائ��م خ��ال��د س�ع��ود
العويهان مع مواقف س�ي��ارات ضمن القطعة ()3
ب�م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات وط �ل��ب وزارة األوق � ��اف
والشؤون اإلسالمية تخصيص موقع إلنشاء دار
لتحفيظ القرآن الكريم ضمن القطعة ( )3بمنطقة
الصليبيخات وط�ل��ب المؤسسة ال�ع��ام��ة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة رف ��ع ال �م��وق��ع رق ��م ( )4ال�ك��ائ�ن��ة بمنطقة
ميناء عبدالله من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم
( )54المتخذ في اجتماعه رقم ( )2012/3المنعقد
ب �ت��اري��خ  2012/1/8م وإع��ادت �ه��ا إل ��ي ال�م��ؤس�س��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية لتستخدم ف��ي أغ��راض
التخزين .واشار الصقعبي الى عدد من المواضيع
لمزيد من ال��دراس��ة اإلع��الن داخ��ل محطات تعبئة
ال��وق��ود التابعة لشركة البترول الكويتية وطلب
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال�م��واف�ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع تأهيل
وت �ط��وي��ر ال�م�ن�ط�ق��ة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ب �غ��رب م�ش��رف
وط�ل��ب ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�ص�ن��اع��ات البترولية
المتكاملة تخصيص م�س��ار خ��ط أنابيب لخدمة
م �ش ��روع اس �ت �ي��راد ال �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي ال �م �س��ال في
منطقة الزور.

يو�صف ال�صقعبي

