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ندب الحبيب نائبًا 
للشؤون المالية

أصدر وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
ق����رارا بإنهاء  د.فاضل صفر 
ندب ح����زام العجمي لوظيفة 
العام للش����ؤون  املدير  نائب 
املالية واإلدارية وينقل للعمل 
في مكتب مدي����ر عام البلدية 
مبستواه الوظيفي. كما يندب 
عبدالعزيز احلبيب مدير إدارة 
الشؤون املالية بقطاع الشؤون 
املالية واإلدارية، باإلضافة الى 
عمله للعمل نائبا للمدير العام 

للشؤون املالية واإلدارية.

الجسار يقترح تعديل مسار شارع أبوظبي الساحلي

المفرج يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية

حظر صيد الروبيان في المياه اإلقليمية أول يناير

المنفوحي: نظام إلصدار التراخيص الهندسية إلكترونياً

العازمي التقى قنصل الكويت في ميالنو
استقبل رئيس املجلس البلدي زيد العازمي مبكتبه 
القنصل العام للكويت لدى مدينة ميالنو بجمهورية 
ايطاليا س����امي احلمد، وبحثا معا بروتوكوالت دعم 
وتوطيد العالقات بني الكويت ممثلة باملجلس البلدي 
واجلمهورية االيطالي����ة ممثلة بعمدة مدينة ميالنو 
والعمل على ارتقائها واالستفادة من جتارب مدينة 
ميالن����و في هذا املجال وبحث س����بل توقيع اتفاقية 
التبادل والتعاون والتآخي بني املجلس البلدي الكويتي 

ومجلس بلدية ميالنو. وقد اعرب احلمد عن سعادته 
بهذا اللقاء البناء واملثمر الذي جمعه من السيد زيد 
عايش العازمي رئيس املجلس البلدي، متمنيا معاودة 
هذه اللقاءات التي تصب في الصالح العام، وقد كلف 
رئيس املجلس البلدي جاسم الرندي مدير ادارة مكتبه 
بان يعمل جميع الترتيبات واالتصاالت مع القنصل 
العام والسفارة االيطالية بالكويت وكذلك عمدة ميالنو 

الستكمال متطلبات تبادل الزيارات.

العدواني: تحرير 217 مخالفة في حولي

قدم عض���و المجلس البلدي 
جسار الجسار اقتراحا بتعديل 
مسار الشارع الممتد من الدوار 
الى االشارة المرورية على شارع 

ابوظبي الساحلي.
وقال الجس���ار في اقتراحه: 
نظرا لما يعاني منه سكان المنازل 
ابوظبي  المطل���ة على ش���ارع 
الس���احلي بالقطع���ة 1 بمنطقة 
غرناط���ة والممتدة منازلهم من 
الى اشارة تقاطع وزارة  الدوار 
الصحة وذلك من قرب والتصاق 
هذا الطريق السريع من منازلهم 
الذي ي���ؤدي الى حوادث  االمر 

مرورية متكررة.
لذا وحت���ى يمكن حل تلك المش���كلة وتفادي 
تفاقمها مس���تقبال وضم���ان انس���يابية الحركة 
 المرورية وتس���هيال لحركة الم���رور، لذا اقترح:

1 - تعديل مسار الشارع الممتد 
من الدوار الى االشارة الضوئية 
بحيث يكون مس���تقيما وليس 
منحني���ا وبعيدا ع���ن المنازل 
بمسافة ال تقل عن 50 مترا كما 
هو مبين على كروكي التصوير 

الجوي المرفق.
االش���ارة  اس���تبدال   -  2
الضوئية بدوار مما يساهم في 
سهولة الحركة المرورية وتقليل 
االزدحام المروري كما هو محدد 
على المخطط المرفق للتصوير 

الجوي.
3 - عدم اقامة اي مش���اريع 
مس���تقبلية امام منازل المواطنين لحين االنتهاء 
من تعديل الش���ارع المشار اليه الستيعاب زيادة 
الحركة المرورية المترتبة على انشاء العديد من 

المشاريع االسكانية.

شدد عضو املجلس البلدي محمد 
املفرج عل���ى ضرورة احلفاظ على 
الوحدة الوطنية والتي حتتاج الى 
تكاتف جميع أبناء الشعب الكويتي 
والوقوف صفا واحدا ضد من يريد 
املساس بأمن وسالمة الوطن. ودعا 
املفرج في تصريح صحافي جميع 
املسؤولني في الدولة ونواب األمة 
واعض���اء املجلس البل���دي الى ان 
يحافظوا عل���ى تراب وطنهم الذي 
ل���م يقصر في يوم م���ن األيام في 
توفير سبل العيش الكرمي واألمن 
واألمان واالستقرار جلميع املواطنني 
واملقيمني عل���ى أرضه، متمنيا من 

احلكومة ومجلس األمة االنتباه الى أن هناك من يعمل على 
زرع الفتنة بني أبناء الشعب الواحد من خالل االطروحات 
الطائفية والقبلية من أجل مصاحلهم الشخصية. ومتنى 
من السلطتني التشريعية والتنفيذية التفرغ الى مشاريع 

البالد وحل مش���اكل املواطنني من 
نقص في اخلدمات وتوفير السكن 
املالئم لهم في ظل وجود ما يزيد على 
80 ألف طلب إسكاني لدى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية. وطلب من 
احلكومة االيعاز إلى املسؤولني في 
البلدية واملخطط الهيكلي الى توفير 
أراض إس���كانية جديدة تستوعب 
إنشاء حوالي 30 ألف وحدة سكنية 
بدال م���ن 10 آالف وحدة من خالل 
تغيير القانون الصادر عن مجلس 
األمة بهذا الشأن على أن يتم طرحها 
للقطاع اخلاص ليقوم باعمال البنية 
التحتية باملناطق اجلديدة، متمنيا 
من النواب أن يلتفتوا إلى مش���اكل أبناء الوطن الذين 
أوصلوهم الى كرس���ي البرملان من أجل حتقيق الرفاه 
لهم بدال من التفرغ للمشاحنات واالستجوابات والتي ال 
يستفيد منها املواطن وتقضي على التنمية في البالد.

صرح نائب املدير العام لشؤون الثروة السمكية 
د.حي���در مراد بأنه خالل االجتماع األخير للجنة 
التنسيقية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية بني قطاع الثروة الس���مكية واالحتاد 
الكويتي لصيادي األسماك شركات االسماك الوطنية 
والهيئات واملؤسس���ات العلمية املعنية بالثروة 
السمكية، متت مناقشة موسم صيد الروبيان على 
أن يب���دأ حظر صيد الروبيان في املياه الكويتية 
اإلقليمية للموس���م احلالي في الفترة من 1 يناير 
وحتى سبتمبر املقبل، مؤكدا أن هذا القرار يأتي 
في إطار سياسات الهيئة التنموية التي تهدف في 

املقام األول إلى حتقيق التنمية السمكية املستدامة 
والتي تعتمد على حماية املخازن السمكية وإتاحة 
الفرصة املناسبة أمام الروبيان للتكاثر والنمو.

وأضاف د.مراد أن مناخ التعاون الذي س���اد 
الفت���رة املاضية والتنس���يق املنتظم بني الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واجلهات 
املعنية األخرى والثروة السمكية ساعد على دعم 
اجلهود املبذولة حلماية وتنمية مخزون الروبيان 
في املياه االقليمية الكويتية واحملافظة عليه من 
االس���تغالل غير الرشيد والصيد اجلائر من قبل 

العاملني في نشاط الصيد.

دش����ن وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر صباح امس مشروع نظام البصمة في بلدية محافظة حولي.

وقد اطلع الوزير د.صفر على البرنامج الجديد المتعلق بالتراخيص 
الهندسية واصدارها عبر االنترنت.

وقال نائب المدير العام لقطاع التطوير والتدريب م.احمد المنفوحي 
ل� »األنب����اء« ان هذا النظام يمنع قبول اي اس����تثناءات حتى لو كانت 

معتمدة من اي مسؤول في البلدية.
واضاف ان البرنامج يشترط اس����تكمال واستيفاء جميع المرفقات 
الالزمة قبل اصدار الترخيص، مش����يرا الى ان ه����ذا البرنامج يحتوي 
على العديد من المميزات بحيث يتم اصدار التراخيص وينتقل الملف 
االلكتروني بما يحتويه من مرفقات الى ادارة الرقابة الهندس����ية التي 
تقوم بدورها بتس����لم الحدود وتوكيل المقاول وتعهد االشراف بحيث 

يتم الكترونيا وال تكون هناك حاجة للملف الورقي المعتاد.

جسار اجلسار

محمد املفرج

م.احمد املنفوحي

الوزير مصطفى الشمالي خالل لقائه وفد االحتاد الكويتي للمزارعني

حترير مخالفة

بالوكالة ضي���دان العدواني 
ان تكثيف االج���راءات على 
مح���ال بيع امل���واد الغذائية 
باخت���الف انواعها ومصانع 
االغذية واجلمعيات التعاونية 
يجس���د حرص البلدية على 
تفعيل اللوائح واألنظمة ضد 
املخالفني، مشيرا الى ان تتابع 
احلمالت التفتيشية يأتي في 
اطار املتابعة الدقيقة واحلثيثة 
لس���ير األمور ووضعها في 
نصابه���ا الصحيح وهي من 
أولوياتنا التي نحرص على 

تنفيذها.
وأضاف: بلغ عدد املخالفات 
التي مت حتريرها خالل شهر 
نوفمبر املاضي 217 مخالفة، 
مشيرا الى انه مت حترير 27 
مخالفة لفتح محل بترخيص 
صح���ي منت���ه و97 مخالفة 
للعمل قب���ل احلصول على 
او كونها  ش���هادة صحي���ة 
منتهي���ة الصالحي���ة و58 
مخالفة لتشغيل العمال قبل 
احلصول على شهادة صحية 
او كونها منتهية الصالحية و7 
مخالفات لعدم االلتزام بقواعد 
النظافة العامة، باالضافة الى 
حترير 10 مخالفات للسكن 
واملبي���ت باحملل ومخالفتني 
لعرض وبيع م���واد غذائية 
ضارة بالصحة العامة وحترير 
مخالفة واحدة لكل من عرض 
وبيع مواد غذائية محظورة 
وع���دم توافر االش���تراطات 
الصحية، مشيرا الى ان عدد 
احملالت التي شملتها اجلوالت 
التفتيش���ية بلغ عددها 288 

محال.

أعدت ادارة العالقات العامة 
الكويت احصائية عن  ببلدية 
اجنازات االجهزة الرقابية خالل 
نوفمبر املاضي كشفت فيها عن 
متكن مراقبة االغذية واالسواق 
بفرع بلدية محافظة حولي من 
حترير 217 مخالفة، مش���يرة 
الى ان الرقابة مس���تمرة على 
مدار الساعة مبختلف املجاالت 
املتعلقة بجهاز البلدية حرصا 
املواطنني  على صحة وسالمة 
واملقيم���ني واتخ���اذ جمي���ع 
القانوني���ة بحق  االج���راءات 

املتجاوزين.
وقال مدي���ر ادارة التدقيق 
البلدية  ومتابع���ة اخلدم���ات 
بفرع بلدي���ة محافظة حولي 

الشمالي: »المالية« مستعدة لصرف الدعم المتأخر للمزارعين
أعلن عن تعويضهم بسبب خسائر الصقيع قريبًا

يجب ان ينتظر ان يحول املزارعني 
الى قائمة القاء القبض واالحضار 
لدى وزارة الداخلية وعلى اجلميع 
ان يعرف ان املزارعني لهم كرامات 
وحقوق على البلد ألن الدعم موجود 
في جميع دول العالم. وأكد العرادة 
ان وزي����ر املالية اصدر توجيهاته 
امليزانيات  ملوظفي وزارته وادارة 
امللحقة بارس����ال كتاب على وجه 
السرعة الى هيئة الزراعة يحثهم 
فيه على تفصيل هذه املبالغ للدعم 
املطل����وب وملن تذهب هذه االموال 
حتى يتسنى لوزارة املالية اعتماد 
هذه املبالغ وصرفها وان ظل لغز 
توافر 4 ماليني دينار في ميزانية 
الهيئة ومطالبتها في الوقت نفسه 
ب� 6 ماليني دينار لدعم وتعويض 
املزارعني لغزا قائما يحتاج الى رد 
توضيحي من الهيئة لبيان سبب 
ممانعتها في صرف الدعم من فائض 
ميزانيتها الس����نوية دون احلاجة 
الى كل هذه املراسالت بينها وبني 

وزارة املالية.
وب����نينّ وزير املالي����ة في نهاية 
اللقاء ان هناك مزارع ال تس����تحق 
الدعم وق����د صرف لها الدعم وهذا 
مخال����ف للقانون، وأكد ان االخوة 
في هيئة الزراع����ة ميلكون مبالغ 
املالية  في حسابهم ويطلبون من 
دع����م املزارعني بكت����ب متأخرة ال 
جدوى منها كما امر الوزير الشمالي 
بتزويد االحتاد بنسخة من الكتاب 
الذي س����يخاطب به هيئة الزراعة 

لتزويدهم بالتفصيالت.

استقبل وزير املالية مصطفى 
الشمالي رئيس واعضاء مجلس 
ادارة االحتاد الكويتي للمزارعني، 
حيث بحث الطرفان قضية الدعم 
املنق����وص والصقيع الذي حلق 
البالد  مبزارع ش����مال وجنوب 
مم����ا ادى الى خس����ائر فادحة، 
وأكد الشمالي ان السبب في عدم 
صرف الدعم املنقوص والصقيع 
هو الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية التي لديها فائض 
ميزانية ضم����ن الباب اخلامس 
ميكنها من صرف الدعم املتأخر 
للمزارعني اضافة الى تعويضهم 
عن اخلسائر التي سببها صقيع 
العام املاض����ي، ومع ذلك اعرب 
عن استعداد وزارة املالية صرف 
هذين البندين بوقت قصير جدا 
وقياسي اذا التزمت الهيئة بتقدمي 
طلب الدعم بالتفصيل الالزم الذي 
يوضح بدقة الى اين ستذهب هذه 
االموال ومن املستفيد منها ألنه 
حريص على امل����ال العام وأمني 
عليه، كما اش����ار وزي����ر املالية 
الش����مالي الى تأخر طلب هيئة 
الزراعة للدعم عدة اش����هر بعد 
انقضاء السنة املالية مما يتعذر 
معه ان تقوم ال����وزارة بصرف 
هذه املبالغ ملس����تحقيها ملخالفة 
الطلب لوائح وأنظمة وزارة املالية 
والتي تعمل م����ن خاللها جميع 
اجهزة الدولة وان جميع طلبات 
تعزيز امليزانيات يجب ان تكون 
في حينه����ا ولدى اجلميع العلم 

الزراعة وطلب األرقام املفصلة لدى 
ادارات وأقس����ام وزارة املالية وان 
املوضوع تأخر بش����كل كبير وان 
هناك م����ن املزارعني من مت احلاق 
الضرر به جراء هذا التأخير وفيهم 
من عزف ع����ن الزراعة ومنهم من 
حول املزرعة الى برك لتربية البط 
واملنتزهات وخالف عقد املزرعة، كما 
ان باقي املزارعني املنتجني فوجئوا 
بأن األموال التي وعدتهم بها احلكومة 
نظير تعبهم ومثابرتهم وفوزهم 
باالنت����اج اجليد واملثم����ر ونقلهم 
احملصول لشبرة الشويخ للوزن 
والتشيني من قبل موظفي الهيئة 
ال تكفي ليتمتعوا بصرفها ومعاودة 
صرفها على املزرعة للموسم الذي 
يليه وهكذا دواليك، كما اشار رئيس 

احتاد املزارعني سعود العرادة الى 
معاناة املزارعني من اثار الصقيع 
وعدم صرف التعويضات املستحقة 
لهم منذ يناير املاضي 2009، مشيرا 
الى ان وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
قد شاهد بنفسه الدمار الذي حل على 
املزروعات وتعهد بعمل الالزم امام 
الصحف احمللية ووسائل اإلعالم 
األخرى ابان زيارته ملنطقة العبدلي 
املنكوبة في ذلك الوقت وكذلك حترك 
املسؤولني من هيئة الزراعة وقاموا 
بحصر اخلسائر على قدر اجتهادهم، 
وبني العرادة في االجتماع ان االخوان 
في هيئة الزراعة والبلدية ومسؤولي 
وزارة املالية حكومة واحدة ويعمل 
اجلميع حتت مظلة علم الكويت وال 

بذلك ووجه وزير املالية الشمالي 
عتبه الشديد إلى هيئة الزراعة ألنها 
تقوم بطلب مبالغ كبيرة غير مقيدة 
وأشاد باحتاد املزارعني الذي قدم له 
طلب زيادة الدعم مقيدة به االرقام 
لدعم الورقيات والثمريات والنخيل 
واألعالف اخلضراء لكي تعرف ادارة 
امليزانيات في الوزارة عملها وتضع 
ما تراه مناس����با لتلك الفئات على 
العكس من االرقام املالية الكبيرة 
وغير املقيدة واملبينة مثلما حصل 

من االخوان في هيئة الزراعة.
من جانبه، أكد رئيس االحتاد 
للمزارعني س����عود العرادة لوزير 
املالية مصطفى الشمالي ان املزارع 
الكويت����ي يج����ب اال يبخس حقه 
ويضيع ب����ني األرقام املالية لهيئة 

عطلة عيد الميالد
في السفارة األميركية

تغلق سفارة الواليات املتحدة األميركية بالكويت أبوابها 
اعتبارا من الس��اعة 12 ظهر الي��وم وغدا 24 اجلاري، وذلك 
مبناس��بة عطلة عيد امليالد على ان تع��اود العمل األحد 27 
اجلاري. علما ان س��اعات الدوام الرسمية بالسفارة هي من 
الس��اعة 8 صباحا وحتى الس��اعة 4.30 مساء من األحد الى 
اخلميس، تلفون السفارة 22591001 والفاكس: 25380280.


