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اعداد: بداح العنزي

خاطبت ادارة العالقات العامة في البلدية جميع 
الصحف لتزويدها باالمييالت املعتمدة الرسال جميع 

اخبار البلدية الكترونيا بدال من املراسالت.
واوضح كتاب مساعد مراقب الصحافة واملطبوعات 
محمد احمليميد ان االدارة حترص على التزويد بأخبار 
البلدية وارسالها الى الصحف بأسرع وقت ونشرها 

اعالميا.

مراسالت »عالقات البلدية« عبر اإليميل

 العنزي: سنقدم اقتراحًا بإقرار
إقامة الخيم أمام المنازل

المفرج يدعو لتعاون األعضاء والجهاز الفني 
لدراسة المشاريع التنموية

متفائاًل بدور المجلس البلدي وداعيًا ألهمية التعاون معه

م.عبداهلل العنزي
زيد العازمي

إزالة كيربي في أحد االسطبالت باجلهراء

محمد املفرج

إزالة روف رملي إزالة سور من الطابوق

مبينا أن املجال أصبح متاحا أمام 
املجلس البلدي لتحقيق اجنازات 
ملموس���ة وذات اثر إيجابي على 
العمل البلدي بشكل عام، مشيرا 
إلى أن هذه االجنازات لن تتحقق 
ما لم يكن هناك تعاون بينه وبني 

مختلف أجهزة الدولة.
وقال العنزي »إننا أمام مرحلة 
دقيقة تتعاظم فيها املسؤوليات 
وتتطلب مضاعفة اجلهود والعمل 
اجلاد املتواص���ل حلماية الوطن 
واملكتسبات وحتقيق االجنازات 
ملا فيه خير البالد، مش���ددا على 
أهمية حتدي���د أولويات القضايا 
املقبلة  واملشكالت خالل املرحلة 
ووضع سبل معاجلتها ومراعاة 
الواقعية والش���فافية في وضع 
احللول للقضايا واملشكالت القائمة 
وتلمس هموم املواطنني والعمل 
على التخفيف منها وحلها، داعيا 
االخوة اعض���اء املجلس البلدي 
إلقرار هذا املقت���رح ليأخذ حقه 

باملوافقة من اجلهات املعنية.

وحذر املفرج مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح من التهرب في 
مواجهة اعضاء املجلس البلدي 
واملواطنني وض���رورة ان يقوم 
بحضور جلس���ات املجلس وال 
يتغيب عنها بصفته املس���ؤول 
الفني وهو صاحب  عن اجلهاز 
الق���رار النهائي في اي موضوع 

يطرح من قبل االعضاء.
واشاد بدور نائبي املدير العام 
لشؤون اخلدمات البلدية محمد 
العتيبي واملالية واالدارية حزام 
طامي العجم���ي على جهودهما 
ف���ي القي���ام بواجباتهم���ا على 
اكمل وج���ه وتقبلهما مالحظات 
االعضاء بسعة صدر ومحاولتهما 
حل مش���اكل املراجعني بسرعة 
باالضافة ال���ى تواجدهما خالل 
الدوام الرس���مي وفتح ابوابهما 

الستقبال املراجعني.
ومتنى من جميع نواب املدير 
العام ان يحرصوا على التواجد 
في مراكز عملهم خالل س���اعات 
الدوام الرسمي واال يتهربوا من 

املراجعني واالعضاء.

أك���د عضو املجل���س البلدي 
العن���زي على أهمية  م.عبداهلل 
تفعيل العمل البلدي، مشددا على 
أهمية تعاون مختلف اجلهات في 
الدولة سواء احلكومة أو مجلس 
األمة واملجلس البلدي أو مؤسسات 
املجتمع املدني من اجل النهوض 
بالكويت وحتسني اخلدمات املقدمة 
العنزي في  للمواطنني. وأضاف 
تصريح صحافي أنه قدم اقتراحه 
الى املجلس البلدي في بداية دور 
االنعق���اد بالس���ماح للمواطنني 
بإقامة اخليم وبيوت الشعر أمام 
منازلهم خالل فترة التخييم في 
مقابل حتصي���ل مبلغ 100 دينار 
الى أهمية تغليب  تأمني، مشيرا 
مصالح املواطنني على كل ما عداها 
وعدم املبالغ���ة في املبالغ املالية 
احملصلة من املواطنني نظير إقامة 
املخيمات ومراعاة ظروف املواطنني 

املادية.
وأك���د أن املواطن عانى كثيرا 
خالل الفترة املاضية من التردي 

اعرب عضو املجلس البلدي 
محمد املفرج عن امله ان يوفق 
اعضاء املجلس في بداية عملهم 
اليوم بإجناز جميع املش���اريع 
الت���ي تس���اهم في  التنموي���ة 
الس���مو  حتقيق رغبة صاحب 
األمير بتحويل الكويت الى مركز 

مالي.
وش���دد املفرج في تصريح 
التعاون  صحافي على ضرورة 
بني جميع االعضاء واجلهاز الفني 
البلدية وعلى رأسهم وزير  في 
االش���غال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر 
من خالل سرعة دراسة املشاريع 
وارسالها مكتملة البيانات والرأي 
التنظيمي والقانوني واملخطط 
الهيكلي ليتم احالتها الى املجلس 

البلدي لدراستها واقرارها.
واكد ان املجلس البلدي يرفض 
دراسة اي معاملة واردة اليه في 
الرأي  او  حال نقص املستندات 
الفني وخصوص���ا رأي وزارة 
اخلدمات، مشيرا الى ان اعضاء 
املجلس حريصون على التعاون 

في جميع اخلدمات املقدمة ومن 
ثم البد م���ن التخفيف عن كاهل 
املواطن من حتم���ل أعباء مالية 
إضافية تره���ق ميزانيته، مؤكدا 
على أن املجلس البلدي يقوم بدور 
التنمية، مطالبا مبزيد  فاعل في 
من العمل اإلصالحي والدفع باجتاه 
تش���كيل قاعدة أوس���ع للتنمية 
العمراني���ة واملدنية في الكويت، 

السنة السابقة، والسؤال املقدم 
من العضو مانع العجمي بشأن 
س���رقات ملفات القضايا االدارة 
القانونية للبلدية، والسؤال املقدم 
من العضو م.محمد الهدية بشأن 
ال� 500 ألف دينار التي صرفت 
كمخصصات النتخابات مجلسي 
األمة والبلدي، والس���ؤال املقدم 
من العضو م.جنان بوش���هري 
بشأن املس���تندات املسروقة من 

محافظة الفروانية رقم 2009/1 
املنعق���د بتاري���خ 2009/7/16 
بشأن انتخاب الرئيس واملقرر، 
ومحضر اجتماع للجنة محافظة 
الفروانية رقم 2009/2 املنعقد 

بتاريخ 2009/10/15.
وسيبحث االقتراحات املقدمة 
من رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي بش���أن اطالق اس���م 
املرحوم رجا عبداهلل احلباج 
على أحد ش���وارع الصباحية 
وآخر حول اجلسر الواقع على 
امللك فهد شرق مقبرة  طريق 
صبحان، واالقتراح املقدم من 
العضو مانع العجمي بش���أن 
اعادة تنظيم الطرق املؤدية الى 
مقبرة صبحان وتوفير بعض 
الت���ي حتتاجها  االحتياجات 
املقبرة م���ن الداخل واالقتراح 
املق���دم من العضو م.جس���ار 
اجلسار بشأن حتويل تقاطع 
الى دوار على الطريق الفاصل 
بني منطقتي إشبيلية والرحاب، 

وبند ما يستجد من اعمال

قسم القضايا باالدارة القانونية 
للبلدي���ة، والس���ؤال املقدم من 
العضو محمد املفرج بش���أن ما 
نشر بأن البلدية رفضت اعتماد 
املخطط الهيكلي للجامعة اجلديدة 

في منطقة الشدادية.
ومحض���ر اجتم���اع جلن���ة 
املخطط الهيكل���ي رقم 2009/2 
املنعق���د بتاري���خ 2009/8/20 
بشأن دراسة ومناقشة مرسوم 
رقم 255 لس���نة 2008 بإصدار 
املخطط الهيكل���ي العام للدولة 
ومحضر اجتماع جلنة محافظ 
حولي رقم 2009/1 املنعقد بتاريخ 
2009/7/16 بشأن انتخاب الرئيس 
واملقرر، ومحضر اجتماع اللجنة 
القانوني���ة واملالية رقم 2009/1 
امل��نعق���د بت�اري���خ 2009/7/16 
بش��أن انتخاب الرئيس وامل�قرر، 
ومح��ضر اجت��ماع ل��جنة شؤون 
البيئ���ة رق���م 2009/2 املنعقد 
بتاريخ 2009/9/7 بشأن أسباب 
تعطيل محطة مشرف واالجتماع 
التكميلي ومحضر اجتماع للجنة 

الرئاسة العامة للحرس الوطني 
تخصي���ص موقع جنوب البالد 
ضمن منطقة عريفجان وكتاب 
مدير عام البلدية في 2009/9/3 
بشأن وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل توس���عة موقع السوق 
املرك���زي جلمعي���ة الصباحية 
التعاونية بالقطعة رقم 5 مبنطقة 

الصباحية.
املقدمة من  ويبحث االسئلة 
السادة األعضاء واألسئلة املقدمة 
البلدي زيد  من رئيس املجلس 
العازمي بش���أن حال���ة التردي 
احلاص���ل في زراع���ات الطرق 
الداخلي���ة واخلارجية والطرق 
السريعة واحلدائق وموتها، وآخر 
بشأن عدم عرض مشروع ميزانية 
الس���نة املالية اجلديدة للبلدية 
)2009 – 2010 عل���ى املجل���س 
البلدي( والسؤال املقدم من نائب 
البلدي ش���ايع  رئيس املجلس 
الشايع بشأن أسباب عدم تقدمي 
مدير ع���ام البلدية الى املجلس 
تقريرا عن أعمال البلدية خالل 

البلدي في  يبحث املجل���س 
جلسته األولى اليوم بعد انتهاء 
العطل���ة الصيفية ضمن بند ما 
يستجد من أعمال اقتراح رئيس 
املجلس زيد العازمي بشأن الغاء 
البند اخلاص بتحصيل رس���م 
اقامة املخيمات  500 دينار عند 

الربيعية.
ويتضم���ن ج���دول األعمال 
تش���كيل جلان املجلس املتبقية 
منذ اجللسة االفتتاحية املؤجلة 
وتشمل جلان )اجلهراء، األحمدي، 

مبارك الكبير(.
ويتضم���ن ج���دول األعمال 
توصيات جلنة الفروانية بشأن 
السماح باصدار شهادات أوصاف 
البناء للعقارات مبنطقة جليب 
الشيوخ بناء على اقتراح العضو 
أحم���د البغيلي كذل���ك توصية 
باملوافقة ملالك القسائم في القطعة 
48 في منطقة الفروانية من سكن 

خاص الى استثماري.
وكذلك يبحث املجلس كتابا 
من مدير عام البلدية بشأن طلب 

مع املسؤولني في اجلهاز القرار 
جميع املعامالت.

ورفض املف���رج قيام اجلهاز 
الفني بتجميد املشاريع في ادراج 
البلدية وحتميل  املسؤولني في 
املجلس مس���ؤولية التأخر في 
اقرارها، مشيرا الى ان االعضاء 
اكدوا في اكثر من موقع انهم على 
استعداد لعقد اجتماعات متواصلة 
النهاء اي موضوع يعرض عليهم 

فيه مصلحة الوطن واملواطن.

البلدي يبحث إلغاء رسوم إقامة المخيمات الربيعية

إزالة 30 تعديًا في إسطبالت الجهراء

واصلت آلي���ات وجرافات فرق إزالة 
التعديات على امالك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة مهامها صباح يوم امس حيث 
بلغ عدد االزاالت 424 تعديا، ابرزها كان 

في منطقة اسطبالت اجلهراء.
واوضح مراقب جلنة االزاالت مناحي 
الشمري الذي رافق الفريق الذي باشر 
االزاالت في منطقة اس���طبالت اجلهراء 
)فروسية اجلهراء( ان عدد اإلزاالت فيها 
بلغ 30 تعديا، اشتملت على ازالة جواخير 
واس���تراحات وحدائق واسوار حديدية 
واستغالل مس���احات من امالك الدولة 
إلقام���ة مخازن مت تأجيرها على مكاتب 
لألفراح وايجارها لبعض العمالة كسكن 
باالضافة الى تعديهم على السياج الذي 
وضعته احلكومة كحدود الس���طبالت 
اخليل واستغالله كبوابة دخول وخروج 
وكذلك مجموعة من الغرف سواء الكيربي 

او الطابوق.
وأضاف الشمري ان الفريق لم يواجه 
اي اعتراض���ات من اهالي االس���طبالت 

خصوصا بع���د ان مت ان���ذار املخالفني 
منهم قبل 20 يوما، الفتا الى ان البعض 
طالب بإعطائهم مهلة اضافية ولكن امس 
كان موعد التنفيذ باالزالة ونفذنا االزالة 
بالفعل وسنستمر باالزالة اليوم وحتى 
االنته���اء من التعديات التي رصدت من 

قبل ومت انذارها.
ولفت الش���مري الى ان هناك موقفا 
واجهن���اه عند ازالة احدى املس���احات 
املستغلة من قبل صاحب احد االسطبالت 
كان قد استغل مساحات خارج احليازة 
ووضع فيها عددا من اخليول، متسائال 
اذن ملاذا مت اعطاء هذا الشخص اسطبال 
للخيل وهو يس���تغل مساحات اضافية 
خارجية ولعله استأجر هذه املساحات 

ألشخاص آخرين.
من جانبه، اوضح رئيس فريق االزاالت 
في محافظة االحمدي دعيج السنافي ان 
الفري���ق ازال 22 تعديا في منطقة جابر 
العل���ي قطع���ة 3 و21 تعديا في منطقة 
جابر العلي قطعة 8 واشتملت االزاالت 

على تعد على منش���أة حكومية وتعد 
على ممر للمشاة وغرف كيربي وحجب 
رؤية واس���وار زراعية مخالفة واسوار 

حديدية.
من جهته، قال رئيس  فريق االزاالت 
في محافظة العاصمة طارق الشايجي ان 
الفريق متكن من اجتثاث 39 تعديا في 
منطقة كيفان بقطعتي 4 و5 موضحا ان 
الفريق سيباشر االزاالت في نفس املنطقة 

ونفس القطعة اليوم االثنني.
ومن ناحيته، بني رئيس فريق اإلزاالت 
في محافظة اجله���راء زعال العنزي ان 
الفريق ازال 9 تعديات في منطقة سعد 
العبداهلل، الفتا الى ان الفريق واجه بعض 
التجاوزات التي استغرقت وقتا إلزالتها 

وهي االحواش الساقطة.
من جانبه، اوضح رئيس فريق اإلزاالت 
في محافظة الفروانية رياض الربيع ان 
الفري���ق قام بإزالة 23 تعديا في منطقة 
جليب الش���يوخ قطع���ة 4 الفتا الى ان 
الفريق سيواصل اإلزاالت لنهاية االسبوع 

في نفس املنطقة.
م���ن ناحيته، أوض���ح رئيس فريق 
اإلزاالت ف���ي محافظ���ة مب���ارك الكبير 
مشعل ابا الصافي ان الفريق باشر ازالته 
للتعديات في منطقة مبارك الكبير قطعة 
1 ومتكن من إزالة 68 تعديا، واشتملت 
االزاالت على اس���وار زراعي���ة مخالفة 

واسوار حديدية وحجب للرؤية.
وم���ن جهته، اوض���ح رئيس فريق 
اإلزاالت ف���ي محافظة حولي ان الفريق 
ازال 92 تعديا في منطقة بيان بقطعتي 7 
و10، الفتا الى ان الفريق سيباشر اإلزالة 
في نفس املنطقة صباح اليوم، موضحا 
ان نهاية االس���بوع سيتم تغيير القطع 

في اإلزالة.
م���ن جهة أخرى، رف���ع فريق العود 
مجموعة من اإلزاالت في منطقتي شرق 
وحولي االس���تثمارية والتجارية وبلغ 
ع���دد االزاالت فيهم���ا 120 تعدي���ا على 
ان تت���م مواصلة االزال���ة غدا في نفس 

املنطقتني.

جدول أعمال جلسته األولى يشمل تشكيل لجان المجلس المتبقية منذ الجلسة االفتتاحية

شملت جواخير واستراحات وحدائق وأسوارًا

م�ست�سفى الرا�سد ت�ستقبل الطبيب الزائر
الربوفي�سـور وولـــف جانـــج برجلـــر

م�شت�شفــى  تت�شرف 

الرا�شـــد بــــزيـارة 

وولـف  الربوفي�شور 

جــاجن برجلر وهـو 

طبيــب زائــر اأملانى 

اجلن�شية متخ�ش�ص 

الأنف  جراحــة  فى 

واحلنجــرة  والأذن 

القــادمــة  بزيارتـه 

يــوم 24 اكتوبر اإىل 

29 اكتوبــر, و متخ�ش�ــص يف اجلراحات املتقدمة فــى الأنف والأذن واحلنجــرة واي�شاً 

م�شاكل توقف التنف�ص اأثناء النوم فهو ع�شو فى اجلمعية الأملانية للأنف والأذن والراأ�ص 

والرقبة وع�شو فى الكادميية المريكية جلراحة الأنف والأذن والراأ�ص والرقبة وع�شو 

يف اجلمعيــة الأ�شبانية للأنــف والأذن واجلمعيــة الأملانية جلراحــة الأورام واجلمعية 

الأملانية لقاع اجلمجمة وع�شو موؤ�ش�ص فى جمعية الأنف والأذن واحلنجرة باأ�شتونيا.

وهو متخ�ش�ص يف اجلراحات امليكرو�شكوبية مبهارة عالية للحنجرة والأحبال ال�شوتية 

با�شتخــدام الليــزر وجراحات الأنف واجليــوب الأنفيــة باملناظري واملوجــات ال�شوتية 

وجراحــات الغدد اللعابية والغدد اللمفاويــة واأورام الراأ�ص والرقبة وكذلك يف جراحات 

الأذن الو�شطــى وعظيمــات الأذن الو�شطــى وتغيري عظمــة الــركاب وا�شتئ�شال النتوء 

احللمــي وجراحات توقــف التنف�ص الإن�شــدادي اأثناء النوم بالليــزر واملوجات ال�شوتية 

وعمليــات التجميل للأنف والأذن واجلفون وكذلــك علج ح�شا�شية الأنف وفقد ال�شمع 

والدوار وطنني الذن. وقد اأجرى فى الزيارة ال�شابقة عملية ا�شتئ�شال ت�شو�ص من الأذن 

الو�شطــى ملري�ص وهي عملية تتطلب مهارة فائقة وخربة كبرية نظراً لأن الت�شو�ص كان 

كبرياً لدرجــة و�شوله للمخ والأذن الداخلية ومتت العملية بنجاح مع الحتفاظ بالأذن 

وتعديل عظيمات الأذن مرة اأخرى وحت�شن ال�شمع للمري�ص.

علمــاً  باأن الزيــارة �شوف تكون  حتت اإ�شراف الدكتورة / فاتــن قنديل ا�شت�شارى ورئي�ص 

ق�شم الأنف والأذن واحلنجرة مب�شت�شفى الرا�شد.


