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التجارة والصناعة أو أي جهة 
أو مقترح من  أخرى مختصة 
أعضاء املجلس البلدي ومبوافقة 

البلدية.
النشاطني  ان  الى  وأش����ار 
املراد إضافتهما تنطبق عليهما 
الشروط احملددة بعدم إضرارهما 
الى  العامة باإلضافة  بالصحة 
الش����روط البيئية احملددة في 
املناط����ق احلرفية والصناعية 
والتجارية، موضحا أن املناطق 
احلرفية بعضها قريب للمناطق 
املأهولة بالسكان ويجب توطني 
ح����رف وأنش����طة يحتاجه����ا 

املواطنون للتسهيل عليهم.

البغيلي: إضافة نشاطي جتارة عامة 
ومقاوالت مبانٍ في املناطق احلرفية

البلدي  دعا عضو املجلس 
احم����د البغيل����ي ال����ى اضافة 
أنشطة جديدة لالئحة األنشطة 
املس����موح به����ا ف����ي املناطق 
احلرفية )العارضية وأبوفطيرة 
واجلهراء(، بإضافة نش����اطني 
جديدين لالئحة هما نش����اط 
جتارة عامة ونشاط مقاوالت 

عامة للمباني.
وأشار البغيلي الى ان اضافة 
األنشطة مهم وضروري لتلبية 
احتياجات الناس لهذه األنشطة، 
مؤكدا ان القانون يسمح بإضافة 
أي أنشطة جديدة الى جداول 
احمد البغيليالالئحة بناء على طلب من وزارة 

املنفوحي: أسماء الشوارع املستبدلة
بشخصيات كويتية ال تخص الصحابة أو التابعني

نقابة البلدية تكرّم رئيسها السابق

أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.احمد املنفوحي 
ان استبدال اسماء 4 شوارع بشخصيات كويتية 
والتي بحثت خالل  اجللس����ة االخيرة للمجلس 
البل����دي ومت رفضها فق����د مت التأكيد على أصل 
تلك التسميات والتي ليست ألسماء الصحابة أو 
التابعني. وقال املنفوحي في كتابه الى املجلس 
البلدي: باإلشارة الى ما ورد في اجتماع اجللسة 
الرئيسية للمجلس البلدي االخيرة من حيث ان 
هناك بعض اسماء الصحابة استبدلت بشخصيات 
كويتية. نود إفادتكم بانه بعد الرجوع الى امانة 
س����ر اللجنة واالطالع على اصل التسميات فقد 

تبني لنا التالي:
اطالق اسم سليمان فوزان علي الفوزان على 
شارع عمر بن هبيرة مبنطقة قرطبة. وعمر بن 
هبيرة: هو احد ق����ادة الدولة االموية ومت عزله 
وس����جنه في عهد اخلليفة هش����ام بن عبدامللك 
وهرب من السجن واختبأ في دمشق وتوفي عام 

قامت نقابة العاملني ف���ي البلدية بتكرمي 
رئيسها السابق فراج العرادة.

وقال الرئيس احلالي للنقابة محمد العرادة، 
لعل اجلميع يتذكر املواقف الوطنية املخلصة 
للزميل فراج العرادة خالل محنة الغزو العراقي 
الغاشم، حيث كان له دور نقابي كبير وبارز 
في الدفاع عن قضي���ة الكويت وجاب معظم 

107ه�. إطالق اس����م خليفة يوسف الرومي على 
شارع القرطبي مبنطقة الدعية.

والقرطبي: ولد في قرطبة باألندلس ودرس 
البالغة وعلوم القرآن والنحو والقراءات والفقه، 
وتوفي في مصر عام 671ه�����. علما بأنه توجد 

ثانوية في منطقة الرقة باسم القرطبي.
إطالق اسم ناصر عبداهلل اجلبري على شارع 

عبداهلل املفقع مبنطقة خيطان.
وعبداهلل املفقع: مؤلف وكاتب من البصرة كان 
مجوسيا ثم اسلم في عهد العباسيني وتوفي عام 
759م. إطالق اسم مبارك بن هيف احلجرف على 

شارع بشر بن ابي عوانه مبنطقة اجلهراء.
وبش����ر بن أبي عوانه: هو شاعر جاهلي من 
الصعاليك، اتخذ من قطع الطرق والسطو وسيلة 
لكسب املال. ومبا ذكر اعاله يتبني لنا ان االسماء 
التي مت استبدالها ليس����ت من اسماء الصحابة 

او التابعني.

البالد العربية وكسب تأييد احلركات النقابية 
والعمالية الت���ي اصطفت من أجل الدفاع عن 

قضية الكويت وشعبها.
ولفت العرادة إلى أن احلركة العمالية النقابية 
الكويتية والعربية س���تظل تذكره بكل فخر 
واعتزاز كأحد القادة النقابيني الكويتيني الذين 

تركوا مسيرة حافلة بالعطاء واإلجنازات.

»القانونية«: إضافة نشاط استثمارات تربوية بالسكن االستثماري

يوسف الغريب بشأن إنشاء 
محكمة البلدية بالتعاون مع 
وزارة العدل الى جلنة حولي، 
كذلك إحال����ة اقتراح العضو 
أسامة العتيبي بشأن اعتماد 
منوذج خاص في البلدية يقوم 
البائع بتعبئته والتوقيع عليه 
العقاري  بتفويض الوسيط 
باستخراج ملف العقار وامتام 
معاملة اس����تخراج ش����هادة 
االوصاف بالكامل الى اللجنة 

الرئيسية.

وأشار الى أنه متت احالة 
اقتراح العضو يوسف الغريب 
بشأن طباعة كتيب يحتوي 
على قوانني البلدية وتوزيعه 
على املواطنني الى جلنة حولي، 
كما قررت اللجنة استدعاء كل 
التجارة والبلدية  من وزارة 
بشأن مناقشة اقتراح العضو 
عب����داهلل الكن����دري اخلاص 
بتشكيل جلنة دائمة ملراقبة 
املقامة واإلعالنات  املعارض 
العقارية بوسائل االعالم بشأن 
بيع العقارات إضافة الى احالة 
اقتراح العضو أسامة العتيبي 
بشأن ظاهرة الشقق التمليك 
املواطنني سواء بفرض  لدى 
الس����كن أو االس����تثمار الى 
املجلس ملناقشته في اجللسة، 
كذلك متت إحالة طلب وقف 
مبنى اإلم����ام واملؤذن الواقع 
مبنطقة العارضية قطعة 6، 
إضاف����ة الى إحالة مش����روع 
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الى املجلس.

املس����موح به����ا بالعق����ارات 
االس����تثمارية داخل وخارج 
الفنية،  اللجنة  ال����ى  املدينة 
كما متت إحالة اقتراح العضو 
عبداهلل الكندري بشأن تعديل 
الئحة املأكوالت اخلفيفة الى 

اجلهاز التنفيذي.
وذك����ر أن اللجنة أحالت 
االقت����راح اخل����اص بزيادة 
نس����بة البن����اء في الس����كن 
اخلاص ال����ى اللجنة الفنية، 
كما متت إحالة اقتراح العضو 

القانونية  اللجنة  أوصت 
واملالية ف����ي املجلس البلدي 
باملوافقة على االقتراح املقدم من 
العضوين د.مشاري املطوطح 
وفهد الصانع بش����أن إضافة 
فقرة تتعلق بالسماح بإضافة 
نشاط استثمارات تربوية في 

السكن االستثماري.
اللجنة  ان  العتيبي  وقال 
املتعلق  السؤال  أجلت بحث 
بحريق إطارات ميناء عبداهلل، 
كما متت إحالة سؤال العضو 
عبداهلل الكندري بشأن عقود 
النظافة واالعالنات الى جلنة 

الردود.
وأضاف أن اللجنة أحالت 
اقت����راح االعض����اء مهله����ل 
اخلالد، فهد الصانع، أس����امة 
العتيبي بشأن تعديل الفقرة 
)د( واخلاص����ة بالعي����ادات 
واملختب����رات الطبي����ة م����ن 
الثامن عشر واخلاص  البند 
املطلوب����ة  باالش����تراطات 
التجاري����ة  لالس����تعماالت 

مانع العجمي مترئسا اجتماع اللجنة

»مبارك الكبير« أقرّت تخصيص موقعني لبنكني في صباح السالم
أوصت جلنة مبارك الكبير في 

املجلس البلدي خالل اجتماعها امس 
برئاسة مانع العجمي باملوافقة على 

طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تخصيص موقعني إلقامة 

بنكني ضمن مركز ضاحية صباح 
السالم قطعه 10. وقال العجمي ان 
اللجنة أحالت طلب إحدى شركات 

اخلدمات العالجية بشأن زيادة نسبة 
البناء الـ 375% ملستشفى طيبة 

مبنطقة صباح السالم قطعة 3 الى 
اإلدارة القانونية، كما أحالت اللجنة 

طلب وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية تخصيص مساحة إلنشاء 

ملعب كرة قدم في منطقة القرين 

قطعة 4 إلى اجلهاز التنفيذي. كما 
أجلت اللجنة طلب وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل تخصيص صالة 
أفراح ومواقف سيارات ضمن 
منطقة صباح السالم قطعة 12.

خالل ورشة عمل نظمتها البلدية حول مشروع تطوير الدراكيل

احمليلبي: توفير حاجة الكويت من الدراكيل حتى عام 2040
املشروع م.بدر بوخمسني، أن 
املشروع يتكون من عدة مراحل 
البيانات،  منها مرحلة جمع 
وتنفي����ذ دراس����ات ميدانية 
للمواقع املقترح����ة، وإعداد 
سياسات وضوابط، وإعداد 
التقرير النهائي للمش����روع، 
حيث ستعتمد املرحلة األولى 
على جمع البيانات واملعلومات 
الرمال وسياسة  عن دراكيل 
قوانني املواقع وحتديد املواقع 
غير املتاحة مثل حقول النفط، 
املواق����ع احلضارية، املناطق 

احملمية والصناعية، ورفعها 
من اخلرائط ونظم املعلومات 
أما بخصوص  اجلغرافي����ة، 
الثاني����ة والت����ي  املرحل����ة 
تعتمد على تنفيذ الدراسات 
امليداني����ة للمواقع املقترحة 
وهي دراس����ة التربة والتأكد 
م����ن مالئمتها وفق للمعايير 
الفنية واجليوتقنية، ودراسة 
البيئية للمواقع  اخلصائص 
والقيام بالتقييم البيئي األولي 
لها واختيار 5 مواقع مالئمة 

الستخراج الرمال.

مت����ت مخاطبتها بخصوص 
املواقع.

وب����ني احمليلب����ي ان هذا 
املش����روع س����يقوم بتوفير 
الدراكي����ل وحاجة  مناط����ق 
الدولة حتى عام 2040، وقد 
مت الطلب من اجلهات املعنية 
خاصة »الصناعة« و»البيئة« 
ووزارتي الدفاع والداخلية وقد 
مت حتديد مدة شهر الستقبال 
الردود على املالحظات وفقا 

للجدول الزمني للمشروع.
وب����دوره، أوض����ح مدير 

توجه مدير إدارة املخطط 
الهيكل����ي م.س����عد احمليلبي 
بالش����كر جلمي����ع اجله����ات 
احلكومية التي تفاعلت بشكل 
إيجابي مع مش����روع تطوير 
الدراكي����ل، ج����اء ذلك خالل 
أقامتها  التي  العمل  ورش����ة 
الهيكلي في  إدارة املخط����ط 
البلدية، بالتنسيق والتعاون 
مع مكتب »شمس االستشارات 
الهندس����ية«، حول مشروع 
الدراكيل بحض���ور  تطوير 
23 جه����ة حكومية وخاصة 

م.سعد احمليلبي


