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رفض طلب تنظيم واجهات السوق املركزي جلمعية مبارك الكبير

»الفنية« حتدد ورشة عمل ملناقشة مشروع النفايات الصلبة واالستفادة منها
السور: الكفاءات الشبابية 
في »البلدية» تنتظر الدعم

تبحث جلنة محافظة الفروانية خالل اجتماعها برئاسة 
نايف السور طلب إضافة أدوار متعددة ملقر بيت الزكاة 

ضمن منطقة جليب الشيوخ.
ويتضمن جدول األعمال املعامالت التالية: طلب وزارة 
الشؤون زيادة مبساحة فرع جمعية عبداهلل املبارك الصباح 
التعاونية رقم 4 قطعة 4، الش����كوى املقدمة من أصحاب 
املنازل املطلة على احلديقة العامة الواقعة بالقطعة رقم 3 
مبنطقة اشبيلية على إقامة مشروع صالة األفراح املزمع 
إنش����اؤها في تلك احلديقة، تخصيص مس����جد مبنطقة 
الف����ردوس � قطعة 9، كتاب وكي����ل وزارة الداخلية رقم 
2014/1 والذي تضمن اقتراح العضو احمد البغيلي بإنشاء 
دوارين بدال من اإلشارتني بني منطقتي الرحاب وإشبيلية، 
الكتاب بشأن إصدار تراخيص احملالت اخلاصة بالعقار 
الكائن مبنطقة خيطان رقم 64، االقتراح املقدم من العضو 
احمد البغيلي بشأن إنشاء دوارين بدال من اإلشارتني بني 
منطقتي الرحاب واشبيلية، االقتراح املقدم من العضو احمد 
البغيلي بش����أن عمل دوارين في منطقة الرابية وحتديدا 
الشارع الفاصل بني مشتل الرابية ومنطقة الرحاب األول 
عند شارع املشتل والثاني عند مدخل ومخرج الرحاب في 

نفس الشارع الفاصل بني الرابية والرحاب.

جلنة الفروانية تبحث إضافة أدوار 
ملقر بيت الزكاة باجلليب

تبحث جلنة اجلهراء في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
اليوم برئاس����ة مشاري املطوطح طلب وزارة املواصالت 

تخصيص موقع مقسم هاتف مبنطقة العبدلي.
وتضمن جدول األعمال التالي: طلب وزارة الداخلية 
تخصيص موقع بصفة مؤقتة بجوار الفحص الفني مبنطقة 
شرق اجلهراء حلني االنتهاء من إنشاء موقع الفحص الفني 
الدائم اجلديد، طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع إلقامة 
حديقة أطفال في مدينة س����عد العبداهلل قطعة 8، طلب 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تخصيص موقع مسجد 
ومواقف سيارات مبنطقة العبدلي الزراعية قطعة 6، طلب 

توسعة موقع الشركة في مجمع مخازن الصليبية.
طلب وزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية ترحيل 
وتوسعة موقع مسجد متخصص على جزء من احليازة 

الزراعية مبنطقة العبدلي الزراعية قطعة 3.

.. و»اجلهراء« تبحث تخصيص 
موقع مقسم هاتف بالعبدلي

أكد مدير إدارة اخلدم���ات العامة في البلدية أحمد 
الش���ريدة أن حصيلة عملي���ات التنظيف التي قامت 
بها اإلدارة لتنظيف منطق���ة بر الصليبية منذ انتهاء 
موس���م إقامة املخيمات بنهاية مارس املاضي أسفرت 
عن رفع 175 دربا كان منها 160 دربا من املخلفات و15 
دربا من اإلطارات، مش���يرا إلى أن هذه احلمالت التي 
أطلقتها اإلدارة بإشراف املفتش حمد اجلراح تأتي في 
س���ياق حماية البيئة الكويتية من املخلفات الناجتة 
عن األفراد بعد إزالته���م للمخيمات الربيعية وتركهم 
ملخلفاتها في عرض البر وش���ملت األنقاض، األثاث، 
األعمدة، بقايا اخليام، األخش���اب واإلطارات. وأوضح 
الشريدة أن عمليات ترحيل اإلطارات من منطقة سكراب 
ميناء عبداهلل إلى منطقة إرحية أسفرت عن ترحيل 60 
دربا، مشيرا إلى أن عمليات ترحيل اإلطارات مستمر 
حتى يتم االنتهاء منها بشكل كامل إلى جانب تنظيف 
املنطقة من املخلفات واألنقاض والتي تأتي في سياق 
متابعة قس���م الطوارئ باإلدارة وعملهم املستمر من 
أجل القضاء على تش���ويه املنظر العام. وعلى صعيد 
متصل أكد الشريدة أنه في إطار التعاون املستمر بني 
البلدية ومختلف الوزارات واملؤسسات احلكومية قامت 
اإلدارة بتوفير اآلليات والعمالة بهدف التنظيف الدوري 
لنقعة الشمالن الواقعة بالقرب من سوق شرق حيث 
استهدفت انتشال املخلفات والشباك وبقايا األخشاب 
ومختلف العوائق البحرية، مشيرا إلى أنه مت رفع درب 

واحد من تلك املخلفات.

رفع 175 دربًا 
من مخلفات بر الصليبية

طالب عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
الفروانية نايف السور وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير املواصالت عيس���ى الكندري باالستفادة من 
الطاقات الشبابية املتخصصة في البلدية وإعطائهم 
الصالحيات الالزمة كي يعملوا على النهوض بالعمل 

البلدي الذي يحتاج 
إلى دعم مباشر منه 

شخصيا.
ومتنى السور في 
تصري���ح صحافي 
إلى أن تترجم رغبة 
الس���مو  صاح���ب 
األمير الشيخ صباح 
األحم���د، وتأكي���ده 
عل���ى أن الش���باب 
نص���ف احلاض���ر 
املس���تقبل  وكل 
ويجب االهتمام بهم 
واالستماع إلى آرائهم 

وتعزيز قدراتهم.
وأوضح إلى أن البلدية حتتاج إلى نهج إصالحي 
جديد والذي نعول من خالله على الوزير الكندري 
بإصدار قرارات تدوير وإحالل الطاقات الش���بابية 
باملناصب اإلشرافية سعيا للتطوير والرقي مبستوى 

اخلدمات البلدية املقدمة بجميع إداراتها.
وبني أن البلدية تتميز بوجود كفاءات من االختصاصيني 
على مستوى عال من اخلبرة العلمية والعملية وتنتظر 
الق����رار الصري����ح بإحاللهم، موضحا ان هن����اك كفاءات 
عالية من احلاصلني على شهادات الدكتوراه ويستحقون 

اإلنصاف.
وقال إن العديد من وزارات وهيئات الدولة احلكومية 
عملت على إحالل الطاقات الش���بابية ذات الكفاءات 
املستحقة الستالم املناصب القيادية، متمنيا ان حتذو 

بلدية الكويت حذو هذه اجلهات احلكومية.

نايف السور 

ق4 لعمل مصدات هوائية.
وقال رئيس اللجنة مانع 
انه مت تأجيل طلب  العجمي 
ازاحة محول كهرباء مبنطقة 
الفنيطيس قطع���ة 7، كذلك 
تأجيل بحث شكوى صاحب 
العالق���ة مبنطقة الش���ريط 
الس���احلي وذلك الستدعاء 
صاحب العالقة مع مسؤولي 
األشغال كما مت تأجيل طلب 
تخصي���ص ع���دد 4 مواقع 
محط���ات حتوي���ل كهرب���اء 
مبنطقة صباح السالم قطعة 4 
مبحافظة مبارك الكبير، وطلب 
صاحب العالق���ة البناء على 
عقاره بعد تنظيمه واقتطاع 
النس���بة التي تؤول للدولة 
دون تثمني بالشريط الساحلي 
أبوفطي���رة( إلقامة  )منطقة 
مشروع ترفيهي وذلك الختيار 
موقع بديل، كما مت اعادة طلب 
عدم تنفيذ موقع حملول كهرباء 
مبنطقة أبواحلصانية قطعة 
10 الى اجلهاز الختيار موقع 

بديل.
وذكر بانه مت تأجيل طلب 
الش����ؤون االجتماعية  وزارة 
والعم����ل بتخصيص موقعني 
إلقامة بنكني ضمن مركز ضاحية 

صباح السالم قطعة 10.

جلنة مب���ارك الكبير خالل 
اجتماعه���ا أمس برئاس���ة 
مان���ع العجمي طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تعديل وإعادة تنظيم واجهات 
ومدخل مبنى السوق املركزي 
جلمعية مبارك الكبير رقم 4 

العبء على ميزانية  لتخفيف 
الدولة ملا يخص البلدية مبوجب 
تأسيس الهيئة العامة للنظافة 

)نظافة املدن(.

لجنة مبارك الكبير

من جانب آخر، رفضت 

الغذائية. كم����ا احالت اللجنة 
تعدي����ل الفقرة »أ« من البند 5 
واضافة بند 8 بشأن االشتراطات 
واملواصف����ات اخلاصة بأبنية 
الس����احلي. وابقت  الش����ريط 
اللجنة عل����ى اجلدول اقتراحا 
بتشكيل جلنة فنية من األعضاء 

الفنية في  اللجن����ة  قررت 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
أمس برئاسة فهد الصانع عقد 
ورش����ة عمل ملناقشة مشروع 
معاجلة النفايات البلدية الصلبة 
واالستفادة منها. وقال الصانع 
انه مت ابقاء اقتراح العضو احمد 
البغيلي على اجلدول وهو بشأن 
تعديل الئحة البناء في السكن 
اخلاص والسماح بااللتصاق 
بني البيوت مع خفض االرتداد 
لبع����ض البي����وت التي متلك 
طبيعة خاص����ة ملعاجلة جزء 
من املشكلة االسكانية. كما مت 
اقت����راح العضو أحمد  تأجيل 
الفضالة بش����أن دراسة قانون 
البناء وإعادة النظر في مواقف 
السيارات بالسراديب في السكن 
االس����تثماري، وكذلك تأجيل 
اقتراح العضو مشاري املطوطح 
بشأن عمل مواقف سيارات أمام 
محالت الزينة. وأضاف انه تقرر 
عقد ورشة عمل ملناقشة اقتراح 
العضو أحمد الفضالة بش����أن 
تطوير اجل����زر اجلنوبية )أم 
املرادم، كبر، قاروه(، مع عقد 
ورشة عمل أخرى لبحث كتاب 
البلدي مهلهل  رئيس املجلس 
اخلالد بش����أن الئحة الشروط 
الصحية لوح����دات بيع املواد 

فهد الصانع خالل ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية

3 أعضاء لالستعانة بخدمات املتقاعدين للمحافظة على البيئة

اجلويسري إلطالق اسم رجا احلباج على أحد شوارع الصباحية

القانون. وحيث ينص املرسوم 
بالقانون رقم 2005/5 في شأن 
حظر بعض األفع����ال املضرة 
بالنظ����ام الع����ام واملزروعات 
ونصت املادة 4 منه بأن »يصدر 
وزير الدولة للشؤون البلدية 
قرارا بتحديد األشخاص املنوط 
بهم ضبط املخالفات املنصوص 

عليها في هذا القانون...«.
إعط����اء  ميك����ن  وبذل����ك 
املتقاعدي����ن صف����ة الضبطية 
وحترير احملاضر الالزمة دون 
ان يكون ذلك قيد على الوزير، 
على ان تكون الس����نة األولى 
جتربة حقيقية لهذا النوع من 
الرقاب����ة والتعاون مع جمعية 

املتقاعدين الكويتية.
وميكن جتربة هذا املشروع 
واالستعانة بخدمات املتقاعدين 
ملدة زمنية محددة ليتم تقييم 
هذا املش����روع. لذل����ك نقترح: 
االستعانة بخدمات املتقاعدين 
وإعطاءه����م صف����ة الضبطية 
القضائية وف����ق املادة 36 من 

قانون 2005/5.

اهلل العديد من املناصب ومنها: 
ادارة جمعية  عضو مجل����س 
الصباحية التعاونية. رئيس 
مجلس إدارة جمعية الصباحية 
من ع����ام 1979، عضو املجلس 
الوطني عام 1990، عضو احتاد 

موردي اخلضار والفواكه.

االقتراح الى احلاجة الى تطبيق 
نظ����ام »رد اجلمي����ل« حلماية 
البيئة من جانب، ومن جانب 
آخر تفعي����ل الرقابة وتطبيق 
القوانني بشكل أكثر فاعلية ومن 

هذه األسباب:
1 � حتس����ني املستوى اخلدمي 
الدول����ة للمواطنني  املقدم من 

واحملافظة عليها.
2 � حتسني املؤثرات الصحية 
التي ميكن ان تترتب عليها هذه 
النفايات املهملة بانتشار األوبئة 

ال قدر اهلل.
3 � تلبية متطلبات أجهزة الدولة 

بحماية البيئة.
4 � تطوير الشواطئ واحلدائق 
بحيث يترجم هذا املشروع الى 
الرقابة الفعالة للدولة وحماية 
أمالكها من التلف والتعدي من 

البعض.
5 � ولقد كانت رعاية املتقاعدين 
مل����ا يتميزون به من خبرة وال 
يحملون ميزانية الدولة أموال 
طائلة بنظام املكافأة هو التزاما 
الدول����ة نحو تطبيق  باجتاه 

الحقا. وعمل احلباج في وزارة 
الكهرب����اء واملاء وترقى إلى أن 
أصبح مسؤول محطات املياه 
ومن ثم عمل في قس����م شؤون 
املستهلكني ثم تقاعد واجته الى 
االعمال احلرة وشارك اخاه في 
جتارة العقارات وقد تقلد رحمه 

مناحي بالطب الشعبي وكان ذا 
شأن كبير فيه فلقب باملداوي، 
وكان يتنقل بني الكويت وجند 
للتجارة، حيث اشترى العديد 
من االراضي في منطقة الشامية 
بدولة الكويت في بدايات القرن 
الدولة  العشرين اس����تملكتها 

منذ اكثر من 300 عام وقدمت 
عائلة احلباج الى الكويت منذ 
منتصف القرن التاس����ع عشر 
امليالدي واستقرت في »فليج 
علي����وه« مبدينة الكويت. وقد 
اشتهرت العائلة بالبر واإلحسان 
وعمل اخليرات كما اشتهر اجلد 

خدمات جليلة للوطن ومنهم العم 
املرح����وم رجا عبداهلل احلباج 
العازمي الذي ول����د عام 1933 
وتوفي عام 2009 ويرجع نسب 
عائلته إلى فخذ املس����اعدة من 
بطن غياض من قبيلة العوازم 
وقد استوطنت عائلته في جند 

الدولة.
� الش����واء الذي يحدث أمام 
البحري����ة بصورة  الواجه����ة 
الالمباالة  فوضوية تنم ع����ن 

بالعقوبة.
ولعل تلك األسباب وغيرها 
كانت بسبب القصور الواضح 
البلدية  الرقابة في  في أجهزة 
وعدم وجود طاقم متخصص 
يعتن����ي باملظه����ر احلضاري 
للدولة. وال شك ان هناك العديد 
من األسباب التي دعتنا كمقدمي 

في اآلونة األخيرة عدة ممارسات 
خاطئة وغير حضارية من بعض 
مرتادي احلدائق والش����واطئ 
وهي: � قيام مرتادي الشواطئ 
برمي القمام����ة دون ان يكون 
للبلدي����ة دور فعال من حماية 
الش����اطئ واحملافظ����ة عليه، 

وخاصة في نهاية األسبوع.
� بع����ض زوار احلدائ����ق 
يقومون بالشواء على العشب 
ورمي اجلمر على األرض مما 
س����بب تلفا كبي����را ملمتلكات 

ق����دم 3 أعضاء في املجلس 
البل����دي اقتراحا لالس����تعانة 
بخدمات املتقاعدين في احملافظة 
على البيئة البحرية واحلدائق 
العام����ة ضمن مش����روع »رد 
اجلميل«. وقال األعضاء علي 
املوسى، د.حسن كمال، عبداهلل 
الكندري في اقتراحهم: لقد كان 
ملش����روع »رد اجلمي����ل« األثر 
الطيب ف����ي املجتمع الكويتي 
وخاصة قيام أعضاء املجلس 
البل����دي الس����ابق بتبني هذا 
املش����روع، وبدأت تأتي ثمرة 
هذا اجلهد والعمل الدؤوب مع 
العامة للتأمينات،  املؤسس����ة 
وحي����ث ان����ه يتواف����ق م����ع 
إستراتيجية املؤسسة. ووفقا 
للمشروع املذكور فإن البلدية 
ستساهم في بعض االمتيازات 
للمتقاعدين عن طريق املكافأة 
الشهرية للحوالة من املتقاعدين، 
حيث ان هناك نقصا كبيرا في 
الرقابة على الشواطئ واحلدائق 
وانتش����ار ظاهرة املمارسات 
اخلاطئة للرواد، حيث لوحظ 

قدم نائ����ب رئيس املجلس 
البلدي مشعل اجلويسري اقتراحا 
بتسمية شارع بالصباحية باسم 
املرحوم رجا احلباج العازمي. 
وتضمن االقتراح التالي: عرفانا 
منا بتكرمي الرواد من أبناء بلدنا 
احلبيب الكويت ملا قاموا به من 

د.حسن كمالعبداهلل الكندري م.علي املوسى


