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اعداد: بداح العنزي

اوصت جلنة االحمدي خالل 
اجتماعها امس باطالق اس���م 
النوخذة عوض اخلضير على 

احد شوارع الفحيحيل.
وقال رئيس اللجنة م. مانع 
العجم���ي: مت���ت املوافقة على 
اقتراح العضو الس���ابق هشام 
البغلي بش���أن زيادة نس���بة 
مساحة مواقف السيارات اخلاصة 
القضيبي  مبس���جد س���ليمان 
مبنطق���ة اخلي���ران، كما متت 
احالة الطلبات التالية لالدارة: 
اقتراح العض���و فهيد العجمي 
بشأن اس���تحداث مدخل فرعي 

الى الفنطاس من طريق الفحيحيل السريع، وطلب 
بنك الكويت الوطني نقل البنك القائم ضمن مركز 
ضاحية الصباحية الى موق���ع آخر بديل ضمن 

القطعة 5 بالصباحية، كذلك طلب 
مجموعة من اهالي منطقة املنقف 
القطعة 2 انش���اء طريق 7 في 

نفس القطعة.
اللجنة اجلت  ان  واض���اف 
بحث اقتراح العضو الس���ابق 
فهيد العجمي بشأن استحداث 
مداخل ومخارج على اجلس���ر 
الذي يربط بني منطقتي العقيلة 
والفنطاس وذلك حلني تزويد 
اللجن���ة باملخطط���ات من قبل 
وزارة االشغال، كما متت احالة 
شكوى بشأن املسجد املخصص 
مبنطقة الشريط الساحلي مقابل 
منطقة املهبولة الى االدارة القانونية ألخذ الرأي 
القانوني ومخاطبة اجلهاز التنفيذي لوزارة االوقاف 

بخصوص الشكوى.

قال نائب املدير العام لقطاع 
الفروانية واالحمدي  محافظتي 
م.فيصل اجلمعة ان بلدية الكويت 
طلبت من وزارة الكهرباء واملاء 
إعادة كتب بشأن طلبات إيصال 
الكهربائ����ي الصادرة من  التيار 
بلدي����ة األحم����دي ال����ى الوزارة 
لقسائم س����كنية في منطقة فهد 
األحمد بعد ان لوحظ في اآلونة 
االخيرة كثرة املخالفات والتعديات 

في املنطقة.
وأوضح اجلمعة ان املخالفات 
تتمثل ف����ي البناء غير املرخص 
حيث يقوم مكتب قطاع الفروانية 

واالحمدي بإعادة الكشف على تلك البيوت والتأكد من 
خلوها من املخالفات ومن ثم مخاطبة وزارة الكهرباء 

مرة اخرى إليصال التيار الكهربائي لها.

البلدية س����تتخذ  ان  وق����ال 
القانوني����ة بح����ق  االج����راءات 
التجاوزات  املتس����ببني في هذه 
س����واء كان املكتب الهندسي او 
ش����ركة املقاوالت املنفذة ومالك 
العقار وكذلك محاسبة من عمل 
تقرير بيانات غير صحيحة من 

املوظفني.
ودعا اجلمعة جميع من لديهم 
كتب إيصال تيار كهربائي في تلك 
املنطقة الى مراجعة مكتب رئيس 
قطاع الفروانية واألحمدي الكائن 
الش����ويخ الستكمال  في منطقة 
االجراءات إليصال التيار الكهربائي 
حيث س����يتم التدقيق وإعادة الكشف وتطبيق تلك 
االج����راءات على جميع املناطق للتأكد من س����المة 

االجراءات.

مخالفة إدارية تؤجل قرار تدوير رؤساء فرق الطوارئ
ذكرت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن قرار التدوير املتوقع بني رؤساء 
فرق الط���وارئ في احملافظات مت تأجيله لوجود مخالفة إدارية تتمثل 

في أن فرق الطوارئ ليست موجودة اصال بالهيكل.
وبينت املصادر أن القرار كان يشمل التالي: نقل علي القويضي للعمل 
رئيسا لفريق طوارئ اجلهراء، رياض الربيع لفريق طوارئ حولي، طارق 
القط���ان لفريق طوارئ العاصمة، عبداهلل اللميع ملبارك الكبير، دعيج 

السنافي لطوارئ الفروانية ومشعل الصافي لطوارئ االحمدي.
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عبداملجيد لل�ساعات
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كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

العدواني: تحرير 177 مخالفة 
وإتالف 37 رأسًا لعدم صالحيتها

كش����ف مدير ادارة التدقيق ومتابعة اخلدم����ات البلدية بفرع بلدية 
محافظة حولي بالوكالة ضيدان العدواني ان فريق املفتش����ني مبراقبة 
االغذية واالسواق متكنوا من حترير 177 مخالفة وغلق 9 محالت اداريا 
واتالف 41 كلغ من املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي خالل 
اجلوالت التفتيش����ية التي مت تنفيذها والتي شملت 307 محالت خالل 
شهر ديسمبر املاضي. وقال العدواني في تصريح صحافي: شملت حترير 
69 مخالفة للعمل قبل احلصول على ش����هادة صحية أو كونها منتهية 
الصالحية و56 مخالفة لتشغيل عامل قبل احلصول على شهادة صحية 
أو انها منتهية الصالحية، و14 مخالفة للسكن واملبيت باحملل، الى جانب 
حترير 12 مخالفة لفتح محل من دون ترخيص أو كونه منتهي الصالحية 
و7 مخالف����ات لعدم االلتزام بقواعد النظافة العامة و4 مخالفات لعرض 

وبيع مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي.
وفي احملور املتعلق بإجنازات املسلخ التابع لفرع بلدية محافظة حولي 
قال العدواني: لقد بلغ عدد املذبوحات من اخلراف البرية واالس����ترالي 
واملاعز واالبقار واجلمال 13229 رأس����ا، الى جانب اتالف 37 رأسا لعدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي، مشيرا الى ان اجمالي وزنها بلغ 750 كلغ، 

فيما متكن مفتشو النوبات )أ( و)ب( و)ج( من حترير 11 مخالفة.

تطوير منطقة صبحان وإيجاد حلول قانونية لمشكلة إصدار التراخيص بأسواق القرين
املياه املوج����ودة باملوقع معاجلة 
ثالثية، علما أن الطاقة الكهربائية 
واملياه املعاجلة ال تتم لالستفادة 
منها لصعوبة حتويلها الى وزارة 

الكهرباء واملاء.
الى  التوصية  اللجن����ة  ورأت 

املجلس البلدي باآلتي:
تطوي���ر منطق���ة صبحان، 
تخصيص القطعة رقم 4 مخازن، 
نقل املنطقة العسكرية في صبحان 
خارج املنطقة احلضرية، اعادة 
تأهيل سكن العمال ليكون صالح 
لالستخدام اآلدمي، ايجاد حلول 
قانونية ملشكلة اصدار التراخيص 
للمستثمرين في اسواق القرين، 
تخصيص مواقع للمختارين في 
جميع مناطق احملافظة، تخصيص 
موقع للمخفر واملستوصف في 
املناطق التي تفتقر لهذه املرافق، 
االهتم���ام مبس���توى النظاف���ة 
باملنطقة، انشاء مستشفى حملافظة 

مبارك الكبير.

احالت للجهاز التنفيذي طلبا مقدما 
م����ن وزارة الداخلية طلب مختار 
منطقة املسيلة وابواحلصانية لضم 
املنطقتني للدراس����ة وان املجلس 
احلالي وافق على تخصيص موقع 
اللجان  إلقامة ستاد رياضي وان 
املختصة في املجلس البلدي بصدد 
عمل ورش����ة عمل خاصة بأبراج 

االتصاالت.
وقال العضو مانع العجمي ان 
الكبير وحولي  محافظتي مبارك 
اوليات احملافظات في عملية  من 
ازالة ابراج االتصاالت غير املرخصة 
وشكر اجلهاز التنفيذي مبحافظتي 
مبارك الكبير وحولي على ما بذلوه 

من جهد.
كما زار االعض����اء موقع ردم 
النفايات في احملافظة واستمعوا 
الى شرح بشأن كيفية االستفادة من 
النفايات من خالل استخراج الغازات 
منها وانتاج طاقة كهربائية تكفي 
ملا يقارب ثمانني منزل ومعاجلة 

محافظة مبارك الكبير سيعمل على 
تطوير احملافظة احلديثة العهد.

وايدت العضو م.جنان بوشهري 
ما تطرق اليه اعضاء اللجنة وكافة 
اجلوانب التي تناولوها وان تلك 
الزي����ارة لالس����تماع ال����ى جميع 
املعوقات واملش����كالت ومحاولة 
تذليله����ا. وبدأ املختارون بعرض 
مالحظاتهم باملناطق حيث انها تفتقر 
الى تخصيص مواقع ملخفر شرطة 
ومستوصف ومواقع للمختارين 
)مؤقتة( واهمي����ة احلرص على 
مس����توى النظافة وااللتفات الى 
التجاوزات املوج����ودة باملنطقة 
ابراج  وايجاد احلل����ول ملوضوع 

االتصاالت املوجودة باملناطق.
وقام اعض����اء اللجن����ة بالرد 
على جميع تلك املش����كالت حيث 
انها تعترض  اوضحت م.املضف 
على تخصيص مواقع بصفة مؤقتة 
وسيتم دراسة هذا الطلب على ان 
يكون املوقع دائما واكدت ان اللجنة 

وثقة املواطنني بالبلدية والقائمني 
عليها واوضح ان بعض املواطنني 
يتذمرون من اجراءات البلدية في 
بعض االمور وانهم يستبشرون 
خي����را في املجل����س احلالي حلل 

املشكالت التي تعيقهم.
وبدأت م.اشواق املضف رئيسة 
اللجنة باحلديث حيث اعربت فيه 
عن ش����كرها على احلف����اوة التي 
اس����تقبلها بها احملافظ واكدت ان 
احملافظة تفتقر الى اخلدمات علما 
أنها من اهم احملافظات ملا تتمتع به 
من مساحة ووجود خدمات هامة 
بها كاملنطقة العسكرية ومنطقة 
صبحان الصناعية ومطار الكويت 
الدولي واهم اخلدمات التي تفتقر 
إليها املنطقة عدم وجود مستشفى 
خلدمة اهالي املنطقة. وأكد مقرر 
اللجنة العضو مانع العجمي اهمية 
هذه احملافظة ملا حتمله من اس����م 
له وقع خاص على نفوس اجلميع 
وان املجلس احلالي وخاصة جلنة 

والعمل وعدم اص����دار تراخيص 
اعالن����ات وتراخيص صحية من 

قبل البلدية.
كما التقى االعضاء محافظ مبارك 
الكبير الشيخ علي العبداهلل ورحب 
باالعضاء والوفد املرافق وهنأهم 
البلدي واشار  بعضوية املجلس 
الى اهمية البلدية واملجلس البلدي 

صبحان وذلك للحفاظ على املظهر 
اجلمالي للمنطقة، وشاهد االعضاء 
التي عليها املوقع  املزرية  احلالة 
والسلبيات والتجاوزات املوجودة 

به.
واب����دى  االعض����اء انزعاجهم 
من املخالفات املوجودة باملنطقة 
التي تعتبر من املناطق الصناعية 
واحليوية لقربها من مطار الكويت 

الدولي.
ثانيا: املنطقة احلرفية بغرب 

ابو فطيرة )اسواق القرين(
وبعد ذلك زار االعضاء املنطقة 
احلرفية الصناعية بغرب ابو فطيرة 
القرين( وخالل تفقدهم  )اسواق 
للموقع التقوا بعدد من املستثمرين 
واستمعوا الى املشكالت والعراقيل 
التي تواجهه����م والتي تتمثل في 
اصدار تراخيص ملزاولة انش����طة 
داخل املنطقة احلرفية الصناعية 
من قبل وزارة التجارة والصناعة 
الش����ؤون االجتماعي����ة  ووزارة 

نقل اي مح����ول كهربائي لوجود 
قرارات من املجلس البلدي السابق 
بوقف نقل احملوالت واحالة طلب 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
بشأن تنفيذ اس����وار مساجد في 
منطقة صباح السالم الى االدارة 
لتحديد هذه االسوار مشيرة الى 
انه تقرر دع����وة وزارة الداخلية 
لشرح طلبهم اخلاص بضم املوقع 
املخصص ملستشفى الشرطة الى 
املوقع املخصص لقطاع الشؤون 

املالية واالدارية شمال صبحان.
واس����تعرض االعضاء تقريرا 
بش����أن اجلولة امليدانية حملافظة 

مبارك الكبير واملتضمن التالي:
صبح����ان  منطق����ة  اوال: 

الصناعية
موق����ع جتمع آلي����ات النظافة 
العامة واطلعت اللجنة على مواقع 
مت تخصيصها من قبل البلدية حيث 
رأت رئيسة اللجنة م.اشواق علي 
املضف ض����رورة تطوير منطقة 

كشفت رئيس����ة جلنة مبارك 
الكبير م.اشواق املضف أنه تقرر 
عقد ورشة عمل لدراسة نقل املنطقة 
العس����كرية في صبح����ان خارج 

املنطقة احلضرية.
وقالت املضف ان اللجنة اوصت 
باملوافق����ة على تطوي����ر منطقة 
صبحان وتخصي����ص القطعة 4 

كمخازن.
واضافت أنه تقرر اعادة تأهيل 
س����كن العم����ال ليك����ون صاحلا 
لالستخدام االدمي وايجاد حلول 
قانونية ملشكلة اصدار التراخيص 

للمستثمرين في اسواق القرين.
واضاف انه تق����رر ايضا عقد 
ورش عمل بشأن تخصيص مواقع 
للمختاري����ن في جمي����ع مناطق 
محافظ����ة مب����ارك الكبير وموقع 
للمخفر واملس����توصف واالهتمام 
مبستوى النظافة وانشاء مستشفى 

للمحافظة.
اللجنة رفضت  ان  واوضحت 

لجنة مبارك الكبير توصي بعقد ورش عمل لتخصيص مواقع للمختارين

م.اشواق املضف

م.مانع العجمي م.فيصل اجلمعة

لجنة األحمدي أوصت بإطالق اسم النوخذة
عوض الخضير على أحد شوارع الفحيحيل

»البلدية« تطلب من »الكهرباء« إعادة طلبات
إيصال التيار الكهربائي لقسائم في »فهد األحمد«


