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يستقبل رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي املهنئني بعيد األضحى املبارك 
أول أي���ام العيد ف���ي ديوانه في منطقة 
الصباحية قطعة 1 � ش���ارع 8 � جادة 8 

� منزل 699.
وكل عام واجلميع بألف خير.

العازمي يستقبل المهنئين
 أول أيام العيد

»التسميات« تقّر إطالق »البحيث« بداًل من »أم قصر«
أقرت جلنة التس���ميات في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس برئاسة شايع الشايع تغيير اسم منطقة أم قصر لتصبح 

»البحيث«.
وقال الش���ايع ان اللجنة وافقت على اقتراح عائلة البسام 

بتسمية احد شوارع اجلهراء بأسماء عائلة البسام.
 كذلك املوافقة على طلب سالم اخلضير تسمي�����ة أحد شوارع 
منطقة الفحيحيل باسم النوخذة عوض اخلضي�����ر، كما متت 
مخاطبة الديوان األميري بش���أن اقت���راح رئيس املج�����لس 
الب����لدي زيد العازمي بشأن اقتران كلمة »الشيخ« بكل اسماء 
ح���كام الكويت ووالة عهدها ممن أطلقت اس���ماؤهم على املدن 

والض��واحي واملدارس.
واض���اف انه متت احالة عدد من التس���ميات لالدارة إلعداد 

شايع الشايعتقارير بشأنها.

زيد العازمي

جسار اجلسار

زيد العازمي ومحمد الهدية وأحمد البغيلي ومحمد العثمان مع محمد البغيلي وعيد العنزي وفهد الظفيري

صورة تذكارية للمتدربني بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي

حترير مخالفة ألحد احملالت املخالفة

البغيلي: توفير أراض إسكانية يقلص مدة االنتظار

39 مشاركًا ببرامج التدريب في البلدية

إغالق 8 محالت وإتالف 36 ذبيحة في حولي

دعا عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة الفروانية 
احمد البغيلي الى تهيئة اراض اس���كانية جديدة 

للمواطنني.
وقال البغيلي في مؤمتر صحافي انه يجب اعادة 
النظر في ارتفاع قيمة األراضي داخل الكويت مقارنة 
بدول اخرى بحيث اصبح املواطن غير قادر على شراء 
اراض جديدة، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء 

توفير االراضي لتخفيض االسعار املرتفعة.
وتهيئة اراض جديدة للمواطنني بحيث اذا زاد 
العرض انخفضت االس���عار ويسهل على املواطن 
الشراء والبد من تشكيل جلان متخصصة لدراسة 

هذه املشكلة وايجاد احللول املناسبة لها.
وأوضح انه نظرا للنشاط الذي يشهده السوق 
العق���اري في اآلونة االخيرة مما خلف وراءه بناء 
العديد من العقارات وحي���ث ان هذه العقارات ال 
توجد بها مواقف سيارات مما انعكس على صفوف 
معظم الس���يارات على جانبي الطريق ما أدى الى 
ازدحام ش���ديد بالطرق وامليادين وجميع األمكنة 

مما يعوق حركة املرور بشكل عام.
وأكد ايجاد آلية جديدة تساهم في توفير األراضي 
واس���تغاللها في بناء البيوت احلكومية وتوزيع 
القس���ائم على مستحقي الرعاية السكنية امال في 

جتاوز فترة االنتظار الطويلة.
ورأى ان التجربة السابقة في ظل ما يطرح في 
كل منظور اس���كاني الى آخر لم تسفر عن ايجاد 
احلل الشامل الذي ينهي معاناة املواطن وانتظاره 
الطويل، مؤكدا توفير األراضي الس���كنية التي ال 
نعتقد ان هناك مشكلة في ايجادها خصوصا اننا 
حتى اآلن لم نستغل سوى 8% من اجمال مساحة 

الكويت ومن ثم العمل على تس���ليمها للشركات 
اخلاص���ة في حال لم تتمك���ن احلكومة من اجناز 
املهمة بأس���رع وقت ممكن، مؤك���دا جناح جتربة 
القطاع اخلاص في حل املشكلة االسكانية في كثير 
من الدول التي كانت تعاني نفس املش���كلة التي 

تعاني منها الكويت.
واش���ار الى ان اعطاء القط���اع اخلاص فرصة 
بناء الوحدات الس���كنية من ش���أنه ان يضع حدا 
لهذه املشكلة التي التزال هاجسا مزعجا للمواطن 
الكويتي بعد سنوات االنتظار الطويلة، الفتا الى 
امكانية ايجاد الضوابط الالزمة التي حتفظ املال 
العام وتضمن تطبيق القانون ودعا احلكومة الى 
ضرورة النظر في هذا احلل وجتربته خصوصا ان 
كل الوسائل واالجراءات التي اتبعت خالل الفترة 
املاضية لم تفلح في انهاء هذه املشكلة التي يترتب 

عليها الكثير من السلبيات االجتماعية.
من جهة اخرى، اكد البغيلي ايجاد آلية سريعة 
وواضحة تساهم في اجناز املشاريع العالقة واملعطلة 
منذ س���نوات طويلة منها على سبيل املثال انشاء 
جسر الصبية الذي طال انتظاره ولم ينفذ على الرغم 
من انه اخذ كفايته في املناقشة والدراسة، متسائال: 
متى ميكن ان نرى هذه املشاريع احليوية قائمة في 

بالدنا حتى نلمس بالفعل اننا في بلد متطور؟
واكد ان انشاء هذه املشاريع االستراتيجية يدعم 
مس���يرة البناء التي يتطلع اليها الشعب الكويتي 
ألنها تنقلنا من مرحلة الى اخرى متطورة، داعيا 
الى حتويل االحالم ال���ى واقع وايجاد آلية العمل 
السريعة التي تنجز مثل هذه املشروعات في اسرع 

وقت ممكن.

اختتمت بلدية الكويت برنامج����ني تدريبيني ضمن خطة التدريب 
2010/2009 بحضور مدير ادارة التطوير االداري والتدريب خلف املطيري 
مبشاركة 39 متدربا من مختلف قطاعات وادارات البلدية مقسمني على 
البرنامجني ملدة خمس����ة ايام. وقال املطيري: نظرا ألهمية الوقت قمنا 
بتنظيم البرامج التدريبية بالتزامن من اخلامس عش����ر حتى التاسع 
عشر من نوفمبر اجلاري، فكانت انطالقة البرنامج االول حتت مسمى 
»أس����اليب حتويل العادات الس����يئة الى ايجابية وأثرها في رفع االداء 
الوظيفي« والذي يهدف الى تعريف املشاركني بالعادات السيئة واالخرى 
االيجابية وتأثير الس����لبية على العمل والش����خصية وكيفية التعامل 

معها وتطويرها وحتويله����ا الى افكار ايجابية. واضاف: أما البرنامج 
الثاني فكان حتت مسمى »دراسة وصياغة العقود الفنية والهندسية«، 
والذي يهدف الى تزويد املتدربني بأسس عمل العقود ودراسات اجلدوى 
للمش����اريع واالمور التغييرية للعقود، حيث شملت القطاع الهندسي 
والقانوني، مشيرا الى اهمية اقامة مثل هذه البرامج التدريبية والتي 
تهدف الى تنمية املهارات االدارية والس����لوكية واالشرافية للمشاركني 
فيها. وفي ختام الدورتني قام املطيري بتوزيع الشهادات على املتدربني 
وألقى كلمة حثهم فيها ع لى اس����تغالل ما حصلوه لرفع مستوى االداء 

بالعمل وتطويره.

اجلزارين املتجولني كونهم غير 
مرخصني، فضال عن عدم حملهم 
للش����هادات الصحية التي تثبت 

خلوهم من األمراض املعدية.
وقال مراقب االغذية واالسواق 
بإدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية بفرع بلدية محافظة حولي 
ضيدان العدواني: لقد متكن فريق 
املفتشني باملراقبة من حترير 345 
مخالفة وغلق 8 محالت غلقا اداريا 
خالل اجلوالت التفتيشية التي مت 
تنفيذها والتي شملت 508 محال 

خالل شهر اكتوبر املاضي.
وفي احملور املتعلق باجنازات 
املسلخ التابع لفرع بلدية محافظة 
حولي قال العدواني: لقد بلغ عدد 
املذبوحات م����ن اخلراف العربية 
واالسترالي واملاعز والفحول خالل 
شهر اكتوبر املاضي 9359 رأسا، 
الى جانب اتالف 36 رأس����ا لعدم 
صالحيتها لالس����تهالك اآلدمي، 
مشيرا الى ان اجمالي وزنها بلغ 
720 كيلوغراما، فيما بلغ اجمالي 
املذبوحات املستوردة 136 ذبيحة 
ب����وزن ق����دره 6400 كيلوغ����رام 
وذلك من حلوم األغنام والعجول 
التي تبني صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي بعد اجراء عمليات الفحص 

الالزمة.

بقواعد النظافة العامة وفتح محل 
قبل موافقة البلدية وعدم تزويد 

العمل بالزي الرسمي.
وأشار الى ان االجراءات التي 
مت اتخاذها مبا يكفل انس����يابية 
العمل في مسلخ محافظة حولي 
فقال: لقد مت زيادة عدد اجلزارين 
واالطباء البيطريني والعمال، حيث 
لن يس����مح على االطالق بالذبح 
خارج املسلخ حفاظا على الصحة 
العامة، مشيرا الى ان ذبح األضاحي 
يتم حتت اشراف فريق متخصص 
من األطباء البيطريني واملفتشني 
الصحيني، محذرا من التعامل مع 

الصحي����ة، ومن حم����ل العاملني 
للشهادات الصحية وخلوهم من 

األمراض املعدية.
الكن����دري في تصريح  وقال 
صحافي: لقد متكن الفريق من رصد 
العديد من املخالفات والتجاوزات 
حيث مت حترير 20 مخالفة شملت 
فتح محل بترخيص صحي منتهي 
الصالحية والعمل قبل احلصول 
على شهادة صحية واخرى بشهادة 
صحية منتهية الصالحية وتشغيل 
عمال قبل احلصول على شهادة 
صحية او كونها منتهية الصالحية، 
الى جان����ب مخالفات عدم التقيد 

كش����فت مراق����ب الصحاف����ة 
واملطبوعات بإدارة العالقات العامة 
اميان فاض����ل النقاب عن تكثيف 
احلمالت التفتيش����ية التي تقوم 
بها االجهزة الرقابية على مختلف 
احملالت الغذائية واملخازن ضمن 
االستعدادات التي تقوم بها البلدية 

الستقبال عيد االضحى املبارك.
الس����ياق، نظمت  وفي ه����ذا 
ادارة العالق����ات العام����ة ببلدية 
الكوي����ت حملة تفتيش����ية على 
املطاعم واملقاه����ي والصالونات 
الرجالية ومح����الت احللوى في 
حولي بالتعاون مع ادارة التدقيق 
البلدية بفرع  ومتابعة اخلدمات 
بلدية محافظة حولي والتي اسفرت 
عن حترير 20 مخالفة وتأتي ضمن 
احلمالت التفتيشية املستمرة التي 
حت����رص االدارة عل����ى تنظيمها 
القطاعات  بالتعاون مع مختلف 
وافرع البلدية باحملافظات واالدارات 
التابعة لها وتطول جميع مجاالت 

العمل املتصلة بجهاز البلدية.
وكانت احلملة قد انطلقت في 
متام الس����اعة العاش����رة صباحا 
واستمرت 3 ساعات ومت تنفيذها 
في محاور ع����دة منها ما يتعلق 
بالتأكد م����ن مدى صالحية املواد 
الغذائية واستيفائها لالشتراطات 

لجنة العاصمة رفضت تخصيص مدرسة الصديق لـ »الداخلية« 

العازمي استقبل رئيس وأعضاء اتحاد مربي الثروة الحيوانية

االدارة العداد تقرير، كما مت احالة 
طلب بش���أن الغاء قرار املجلس 
البل���دي لفرع دكاك���ني قطعة 2 
مبنطق���ة العديلية واالبقاء على 
مكان الفرع القدمي بعد الهدم واعادة 
البناء مبساحة 600 متر مربع الى 
االدارة العداد تقرير كذلك احالة 
كتاب بشأن ترخيص ناد صحي 

مبنطقة الشعب البحري.
اللجن����ة احالت  ان  وأض����اف 
طل����ب اعتماد 5 مواق����ع محطات 
كهرباء ضمن مدينة جابر األحمد 
إلى   )B ,A5( السكنية بالقطاعني
اللجنة الفنية، كما مت املوافقة على 
ازاحة موقع  طلب جمعية كيفان 
الكهرباء مبركز الضاحية  محطة 

قطعة 2.

استقبل رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي امس مبكتبه رئيس 
االحتاد الكويت���ي ملربي الثروة 
احليوانية محمد البغيلي واملدير 
العام لالحتاد عيد العنزي وأمني 
الصندوق فهد الظفيري، وعضو 
مجلس االدارة مطر الرش���يدي، 
وذلك بحضور اعضاء املجلس 
البلدي محمد الهدية ومانع العجمي 
واحمد البغيلي ومحمد العثمان 
مدير ادارة مكتب رئيس املجلس 
البلدي باالنابة، حيث مت اطالعه 
على طل���ب االحتاد بتخصيص 
موقع ملربي احليوانات مبناطق 

الوفرة وكبد واجلهراء.
العازمي  وب���دوره، رح���ب 
بالطلب، اذ يساهم في احلفاظ على 
الثروة احليوانية ويخدم قطاعا 
كبيرا من املواطنني، معربا عن ان 
املجلس البلدي يقف بجوار كل 
املشروعات الوطنية التي تصب 

في صالح الوطن واملواطنني.

طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل جتديد قرار املجلس البلدي 
بشأن تخصيص موقع للجمعيات 
الزراعية  التعاونية االنتاجي���ة 
مبنطقة الشويخ القدمي، كما متت 
التالية لالدارة  الطلب���ات  احالة 
إلعداد تقارير بش���أنها وتشمل  
كت���اب الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب طلب بشأن 
استغالل جزء من مقر اجلمعية 
النس���ائية  التطوعية  الكويتية 
ضمن مدرس���ة قتيبة املتوسطة 

مبنطقة الدسمة قطعة 5.
كذلك طلب ترخيص استراحات 
وبرادات مياه وكراس���ي وألعاب 
اطفال مجانية في ممشى اليرموك، 
كذل���ك اقتراح العضو الس���ابق 

وأضاف ان اللجنة احالت ايضا 
طلبات متعلقة بتخصيص ابراج 
اتص���االت على طري���ق الدائري 
األول ومناطق الدعية والصليبية 
والصليبخات وذلك حلني دراستها 

من االدارة.
وق���ال ان اللجنة وافقت على 
طلب وزارة االوقاف تخصيص 
موقع بديل ملسجد املطبة في منطقة 
شرق بحيث تصبح املساحة 500 
متر للمسجد و1150 مترا ملواقف 

السيارات.
اللجنة  ان  وذك���ر اجلس���ار 
الكويت  احالت طل���ب جامع���ة 
تعديل استعمال ڤيال سكن هيئة 
التدريس الى س���وق مركزي في 
الى  الكويت بالش���ويخ  جامعة 

د.فاضل صفر بش���أن الس���ماح 
بتخزين املواد الغذائية في املناطق 

التخزينية بالشويخ.

العاصمة خالل  رفضت جلنة 
اجتماعها امس طلب وزارة الداخلية 
تخصيص مدرسة الصديق بالقطعة 
3 مبنطقة املرقاب لتكون مقرا دائما 
ومساندا لشؤون وزارة الداخلية 

مبحافظة العاصمة.
وق����ال عضو اللجنة جس����ار 
اجلس����ار انه مت����ت املوافقة على 
اقتراح العضو الس����ابق د.فاضل 
صف����ر بش����أن نفق للمش����اة في 
شارع فهد السالم يقع بني مكتب 
العاصمة الرئيسي للبريد ومبنى 
مواقف س����يارات متعددة االدوار 
حتت االرض )مواقف الصاحلية( 
مبنطقة القبلة، ش����ريطة موافقة 

وزارات اخلدمات.
واضاف ان اللجنة اجلت بحث 


