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ق���دم عض���و املجلس 
البلدي م.عبدالكري�م السليم 
اقتراحا بإطالق اسم مهدي 
القزويني على احد شوارع 

الدسمة.
وق�����ال الس���ليم ف���ي 
الفقي��د  اقتراحه: يعتب���ر 
من رجاالت الكويت االوائل 
الذين  ورمزا من رموزه��ا 
قدم���وا الكثي���ر لبلده���م 
وتركوا بصم��ة واضح��ة 
ف�����ي املج�����االت الدينية 
واالجتماعي��ة والسياسي��ة 
والثقافي��ة، فق��د ك��ان عاملا 

وإماما في مس���جد املزي���دي وكان له دور كبي���ر ابان حرب 
اجلهراء.

وانطالقا من مبدأ تكرمي رجاالت البلد الذين بذلوا الغالي 
والنفيس في س���بيل الكويت وتكرميا لهم واعزازا مبا قدمه 
الفقي���د من جهود من اجل هذا الوط���ن، لذلك أقترح ما يلي: 
اطالق اسم املغفور له بإذن اهلل تعالى مهدي القزويني على 
احد شوارع ضاحية الدسمة الرئيسية على اعتبار ان ابناءه 

واحفاده يسكنون تلك املنطقة.
كما قدم اقتراح��ا آخر بإطالق اس���م جواد القزويني على 
احد ش���وارع الروض��ة، وقال في اقتراحه: يعتبر الفقيد من 
رجاالت الكوي��ت االوائل ورمزا من رموزها الذين قدموا الكثير 
لبلدهم وتركوا بصمة واضحة في املجاالت الدينية واالجتماعية 
والسياس���ية والثقافية، فقد كان عاملا دينيا، فكانت وظيفته 
امامة اجلماعة واالجابة عن االستفتاءات الشرعية، وانطالقا 
م���ن مبدأ تكرمي رجاالت البلد الذي���ن بذلوا الغالي والنفيس 
في سبيل الكويت، وتكرميا لهم واعزازا مبا قدمه الفقيد من 
جهود من اجل هذا الوطن، اقترح ما يلي: اطالق اسم املغفور 
له بإذن اهلل تعالى جواد القزويني على احد الشوارع الرئيسية 
في منطقة الروض���ة أو مبارك الكبير، على اعتبار ان ابناءه 

وأحفاده يسكنون تلك املنطقة.

ق���دم عضوان في املجلس البلدي اقتراحا بعمل فتحة على 
الدائري السابع الى غرب اجلليب.

وقال احمد البغيلي وفرز املطيري في اقتراحهما: نظرا لوجود 
زحمة في الدائري الس���ابع، خاصة منطقة جليب الشيوخ، ما 
يؤدي الى احلوادث املرورية وتعطيل الطريق السريع، لذا نقترح 
عمل فتحة على الدائري السابع بجانب مسجد اجلعفري الى 

غرب اجلليب للحد من االزدحام واحلوادث املرورية.

اقتراح فتحة عند الدائري السابع لغرب الجليب

م. فرز املطيري مترئسا أعمال اللجنة

د.فاضل صفر وم.احمد الصبيح وقيادات البلدية خالل تفعيل نظام التواصل

م.عبدالكرمي السليم

م.عبداهلل العنزي

صفر: تفعيل نظام التواصل اإللكتروني في البلدية الختصار الوقت

بدأت بلدية الكويت بنظام التواصل االلكتروني مع قياداتها من خالل 
استعراض اجندة التدريب بحضور وزير االشغال العامة ووزير الدولة  

لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.احمد الصبيح ونوابه 
محمد العتيبي وم.احمد املنفوحي وم.عبداهلل العمادي ويوسف املناور 
ومدير االدارة القانونية املستشار خالد العبيد ومدير ادارة مركز نظام 
املعلومات م.جمال اخلشتي والذي سيتم تدشينه االثنني املقبل. ويتيح 
نظام التواصل االلكتروني تسلم امللفات واالطالع عليها وحتميلها على 
احلاسب الش����خصي وتصنيفها ونقلها الى االرش����يف الوارد وارسال 
امللفات ومتابعة رسالة تس����لمه ونقله الى االرشيف الصادر باالضافة 
الى ارسال الرسائل القصيرة وقراءة االخرى الواردة والدخول الى غرفة 
االجتماعات العامة ويتم الوصول للنظام من خالل الشبكة االلكترونية 
للبلدية واستخدام املوقع: http://sys.kmun.gov.kw/docu وادخال كلمة 

السر لكل مستخدم مع امكانية تغييرها يوميا.
واعرب وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 

عن شكره للقائمني على تفعيل نظام التواصل االلكتروني والذي سيساهم 
في اختصار اجلهد والوقت فضال عن تبادل املعلومات واالستفس����ارات 
والبيانات مع مختلف قياديي البلدية وصوال الى اعلى درجات التعاون 

وربطها الكترونيا.
من جهت����ه اكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان نظام التواصل 
االلكتروني يتماشى مع سياسة البلدية وتطلعاتها نحو حتقيق املزيد 
من االجنازات والنقل����ة النوعية في مختلف خدماتها، مش����يرا الى ان 
النظام س����يتيح لقياديي البلدية االطالع على كل املستجدات ومحاضر 
االجتماعات التي يتم عقدها. وفي س����ياق متصل قال نائب املدير العام 
لشؤون قطاع التطوير واملعلومات م.احمد املنفوحي ان تدشني املوقع 
االلكتروني لنظام التواصل االلكتروني سيتم يوم االثنني املقبل، مشيرا 
الى انه مت عمل محاضرة للقياديني واطالعهم على اجندة التدريب للنظام 
ومحتوياته وكيفية التراسل االلكتروني بهدف سهولة وصول املعلومات 

والبيانات فيما بني قياديي البلدية.

خالل حضوره وقيادات البلدية عملية بدء العمل بالنظام

اللجنة القانونية أّجلت الترخيص لعمل إعالنات ضوئية

لجنة الجهراء أقّرت الترخيص إلنشاء مركز العبدلي الصحي
اوصت جلنة محافظة اجلهراء خالل اجتماعها 
امس باملوافقة على طلب وزارة الصحة الترخيص 
النش���اء مرك���ز العبدل���ي الصحي مبس���احة 

4030م2.
وق��ال رئي��س اللجنة م.عبداهلل العنزي انه 
مت�����ت املوافق��ة عل��ى الطلب���ات التالية: طلب 
وزارة االوق��اف والش��ؤون االسالمية توسعة 
املوقع املخصص ملسجد الشيخ سعد العبداهلل 

بالقطعة 3 جنوب اجلهراء.
وطل��ب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
اعتم���اد املخط�����ط اخل�����اص لف�����رع الغ��از 
بجمعي��ة مدينة س���عد العب���داهلل التعاوني��ة 

مبرك��ز الضاحي��ة الرئيس���ي جنوب قطعة 2، 
كذلك طلب وزارة االش���غال العامة بشأن الغاء 
مواق��ف سي��ارات بجان��ب مسج��د مدين��ة سع��د 
العبدالل��ه قطع��ة 3، واستحداث مواقف محيطة 

باملسجد.
واضاف ان اللجنة احالت الى االدارة الطلبات 
التالي��ة لرفع تقارير بش���أنها وتش���مل: طلب 
مجموع��ة م��ن اهال��ي منطق��ة سعد العبداهلل 
قطعة 6 استحداث مدخل وشرح بجانب مسجد 
االمام بن حجر، كتاب مجموعة من اهالي غرناطة 
ايجاد موق���ع بديل لروضة االطف���ال بالقطعة 
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اللجنة  أجل���ت 
ف���ي  القانوني���ة 
املجل���س البل���دي 
العام  األمني  كتاب 
بشأن طلب إحدى 
الشركات الترخيص 
عل���ى  إلعالن���ات 
شاش���ات ع���رض 

بالزما.
وق���ال رئي���س 
م.ف���رز  اللجن���ة 
املطيري ان اللجنة 
أحالت كتاب صاحب 
العالقة بشأن تثمني 
عقاره���م مبنطقة 
الدوحة الى اإلدارة 

إلعداد تقرير.
كما مت تأجيل بحث 
طلب وضع ش����عار 
إلحدى الصحف على 
اللوحات اإلعالنية.

السليم إلطالق اسمي مهدي وجواد القزويني 
على شارعين في الدسمة والروضة

الصبيح: نس�عى لتحقيق المزيد من اإلنجازات والسماح لقياديي 
البلدي�ة باالط�الع عل�ى كل المس�تجدات ومحاض�ر االجتماع�ات


