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اعداد: بداح العنزي

يستقبل مدير عام البلدية 
م.احم���د الصبي���ح املهنئني 
بس���امته مس���اء اليوم بعد 
العشاء وذلك بديوان الصبيح - 

كيفان – قطعة 3 شارع 36.

الصبيح يستقبل
 المهنئين اليوم

خالل رعايته الندوة التوعوية بثانوية صالح الدين

صفر: االحتفال بمرور 80 عاماً على إنشاء البلدية 5 أبريل المقبل

أحالت تخصيص مرفأ بحري بأبوحليفة للجنة الفنية

لجنة األحمدي: إطالق اسمي 
الحقان والمجيبل على شارعين في الفنطاس

الحريص: »البلدية« تناقش تفاصيل
 نقل سوق الخضار والفاكهة اليوم

الحشان يدعو المواطنين إلى إزالة المخيمات نهاية الجاري

أكد على دور القطاع الخاص ودعا لتسهيل إجراءاته

المفرج: إقرار القوانين ضرورة لدفع عملية التنمية

يتوقع سحب التعديالت على قانون البلدية

»البلدي« يبحث زيادة مساحة مشروع مدينة المطالع السكنية
عمل جس���ر مش���اة يربط بني 
منطقة بيان ومنطقة مش���رف، 
املقدمة من العضو  االقتراحات 
مانع فهد العجمي بش���أن نقل 
املوقع املخصص ملواقف كراج 
ش���ركة املواصات باملنقف الى 
موقع آخر، وآخر بشأن تسليم 
عدد 130 قسيمة مبنطقة ابوحليفة 
العامة للرعاية  الى املؤسس���ة 
املقدم  السكنية، كذلك االقتراح 
من العضو فرز املطيري بشأن 
عمل جسر علوي اعلى الدائري 
السادس وذلك باجتاه املسيلة 
للتيسير على املواطنني وتخفيف 
الزحم���ة وكذلك لتقليل حدوث 

احلوادث في املنطقة.

تخصيص منطقة لاستعماالت 
احلكومية مبنطقة الشدادية غرب 
طري���ق الدائري الس���ابع، طلب 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
تخصيص موقع النشاء مستودع 
للمحروقات مبنطقة شمال املطاع، 
طلب االحت���اد الكويتي لتجارة 
التجارية واملستعملة  السيارات 
واالجرة بش���أن استثناء مكاتب 
الس���يارات م���ن احل���د االقصى 
الس���تعمال الرصيف امام احملل 
عن 10م والسماح لهم بترخيص 
الس���احات االمامي���ة واجلانبية 
مساواة بأصحاب املطاعم واملقاهي، 
املقدم من نائب رئيس  االقتراح 
املجلس ش���ايع الش���ايع بشأن 

50 × 60م ضمن مدينة جابر االحمد 
 ،AS � B االس���كانية بالقطاع���ني

بشأن تزويده بتقرير جلنة تقصي 
االدارة  احلقائق حول خس���ارة 
القانونية 77 مليون دينار، كتاب 
مدير عام البلدية بش���أن تزويد 
الوزارة بتخصيص���ات املواقع 
لشركات االتصاالت، السؤال املقدم 
من العضو م.جنان بوشهري بشأن 
القرار ال���وزاري رقم 2009/428 
بإعادة تشكيل اللجنة القانونية 
باالدارة القانونية، طلب املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية اعتماد 
املخطط الهيكل���ي ملدينة »جابر 
االحمد السكنية التابع للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية«، اعتماد 
مواقع محطات التحويل الرئيسية 
وعددها 5 محطات ابعاد كل منها 

يبحث املجل���س البلدي في 
جلس���ته العادية صباح اليوم 
برئاس���ة زيد العازمي توصية 
الفنية بطلب املؤسسة  اللجنة 
العامة للرعاية السكنية تخصيص 
مساحة اضافية ملشروع مدينة 
املطاع الس���كنية تبلغ 39.45 

كيلومترا مربعا.
ويتضم���ن ج���دول االعمال 
التعديات املقترحة على قانون 
البلدية 2005/5 واملتوقع سحبها 
اللجنة لوجود  من قبل رئيس 
كتاب سيعلن بهذا اخلصوص.

كما يتضمن اجلدول املعامات 
التالي���ة: كتاب نائ���ب رئيس 
املجلس البلدي ش���ايع الشايع 

شدد عضو املجلس البلدي محمد املفرج 
على ضرورة التعاون بني جميع اجلهات 
املعنية في الب���اد إلجناح خطة التنمية، 
مشيرا الى انه في حالة السير بهذه اخلطة 
بطريقة صحيحة وعلى جميع األنشطة فإنها 
ستنعكس ايجابيا على معيشة املواطنني 
واملقيمني في الباد. وقال املفرج ان اعضاء 
املجلس البلدي استمعوا خال حضورهم 
االجتماع الذي ترأسه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد وبحضور 
قياديي اجلهات احلكومية يوم اخلميس 
املاضي لشرح خطة العمل السنوية واخلطة 
اخلمسية للدولة بانها تعتبر خطة طموح، 
داعيا املس���ؤولني في ال���وزارات املعنية 
وغير القادرين على العمل الى ان يتنحوا 
ويتركوا املج���ال لآلخرين وخصوصا ان 

املرحلة املقبلة تتطلب 
وجود مسؤولني أصحاب 
قرار وغير مترددين أو 
يهابون االس���تجوابات. 
وتوق���ع ان حتدث هذه 
اخلطة نقلة نوعية في 
عمل األجهزة احلكومية 
املختلفة من خال تسهيل 
االجراءات وعدم تعطيل 
املعام���ات وركنها في 
أدراج املسؤولني، مشيرا 
الى ان تطبيق احلكومة 
االلكترونية اصبح مطلبا 
ضروريا في عمل جميع 

اجهزة الدولة من خال التراسل االلكتروني 
واالبتعاد عن »كتابنا وكتابكم«. وأكد حرص 

البلدي  اعضاء املجلس 
على تس���خير جهودهم 
الجن���اح ه���ذه اخلطة 
من خال ع���دم تعطيل 
الى  ال���واردة  املعامات 
جلانه املختلفة سواء في 
تخصيص األراضي التي 
الدولة إلقامة  حتتاجها 
التنمية عليها  مشاريع 
التي  اللوائح  اق���رار  او 
تس���اهم في دفع عجلة 
التنمية الى األمام. وقال 
القط���اع اخلاص له  ان 
دور كبير في تقدم عجلة 
التنمية ولذلك البد من تس���هيل اجراءاته 
وخصوص���ا ان لديه الق���درة على اجناز 

املشاريع الضخمة لوجود امليزانيات الازمة 
لديه لعمل املشاريع، كما ان لديه العمالة 
الفنية املدربة وباعتباره شريكا مهما في 
التنمية، مشيرا الى ان القطاع اخلاص كان 
له الدور الكبير والريادي في تطوير الباد 
منذ نشأتها ومن خال مؤسساته املختلفة. 
ودعا السلطتني التشريعية والتنفيذية الى 
التعاون في املرحلة املقبلة ملا فيه مصلحة 
الباد واملواطنني واالبتعاد عن كل ما يعكر 
صفو العاقة بينهما واقرار القوانني التي 
تساهم في دفع عجلة التنمية الى األمام.

ومتنى املفرج من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ان يتم السير 
بهذه اخلطة س���واء بالوزراء احلاليني او 
عند عمل اي تعديل وزاري مقبل حتى ال 

تعطل املشاريع في مكاتبهم.

األستاذ يحّذر من خطورة شروخ المباني
استعرض املستش����ار الفني في املجلس البلدي 

عبداللطيف االستاذ الشروخ اخلطيرة في املباني.
وقال: اذا كانت الشروخ مائلة ورأسية، يزيد اتساعها 
على 1 سم، كذلك شروخ املنشآت اخلرسانية والتي 
تسبب تصدعا واضحا في اعضاء املبنى، اضافة الى 
حدوث شروخ كبيرة بسبب صدأ التسليح في األعمدة 
واألساسات ويكون عرضها أكبر من 5 ميليميترات، 
وأخرى من جراء قص وانحناء في الكمرات )اجلسور( 
نتيجة فروق الهبوط بسبب االهتزازات القوية، كما ان 

الشروخ النافذة في األعمدة وخاصة الشروخ األفقية 
وكذلك اذا حدث كسر أفقي في العمود.

وزاد بأن الشروخ تكون ايضا في االعمدة التي بها 
انبعاج واضح وشروخ وانحناء، مشيرا الى خطورة 
شروخ اجلسور او باطات السلم فتقدر حسب مكانها 
واتس����اعها وكذلك املائلة والواس����عة في احلائط قد 
حتد من قدرة احلائط على حمل األحمال الرأس����ية، 
واالنفصالية لألرضي����ات عند التقائها باحلوائط قد 

تسبب في سقوط السقف.

أحال���ت جلنة األحمدي خال 
اجتماعه���ا أمس برئاس���ة مانع 
العجمي طلب شركة نفط الكويت 
تخصيص موقع إلنش���اء مرفأ 
بحري خلدم���ة مرافق التصدير 
اجلدي���دة مبنطقة أبوحليفة الى 

اللجنة الفنية.
اللجنة  ان  العجم���ي  وقال 
وافقت على اقتراح العضوين 
السابقني عادل اخلرافي وفهيد 
العجمي بإطاق اسم عبداهلل بن 
حقان على أحد شوارع الفنطاس 
اقتراح  املوافقة على  كما متت 
العجمي  السابق فهيد  العضو 

تسمية شارع بالفنطاس باسم عيد املجيبل.
وذك���ر أن اللجنة وافقت أيضا على طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل تغيير قرار تخصيص 

ادارة عم���ل محافظ���ة األحمدي 
ليصبح ق���رار تخصيص مركز 
التأهيل املهني للمعاقني مبنطقة 
جنوب الصباحي���ة، كذلك طلب 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
توسعة السوق املركزي جلمعية 
الرق���ة التعاوني���ة ضمن مركز 
الضاحي���ة قطعة 5. واضاف: مت 
تأجيل بحث طلب وزارة األشغال 
العامة عم���ل مدخل ومخرج من 
طريق خادم احلرمني الشريفني 
لضاحية الظهر، كما أقرت طلب 
وزارة الكهرباء واملاء تخصيص 
موقع حملطة حتويل مبنطقة الرقة 
ضمن القطعة 1 في منطقة هدية، كما حفظت طلب 
بشأن اعادة النظر بشأن تخصيص مسجد مبنطقة 

الصباحية قطعة 3 بجانب صالة أفراح احلباج.

التسوق  اجلديد س����يعزز متعة 
لدى املرتادي����ن خاصة مع توقع 
ادخال املزيد من اخلدمات الترفيهية 

واخلدمية الضرورية.
وع����ن أبرز مكونات الس����وق 
اجلديد، أش����ار احلريص الى انها 
تعد نقلة نوعية ومفخرة للكويت، 
مش����يرا الى ان السوق سيغطي 
العديد من النش����اطات احليوية، 
باعتباره س����وقا مركزي����ا لبيع 
اخلضار والفواكه باجلملة واملفرق، 

وبيع اللحوم والدواجن.
ومضى قائا: سيحتوي السوق 
على ب����رادات ضخم����ة ألغراض 
التخزين، الفتا الى توفير قاعات 
املواد  خاص����ة للمزايدات عل����ى 
الس����وق  ان  الى  الغذائية، ونوه 
س����يكون مغطى السقف ومكيفا، 
مبا يحقق متعة تسوق املرتادين 
ويحفظ سامة املواد الغذائية من 
التلف. وعبر عن استعداد القطاع 
التابع له ملباشرة مهامه بعد اكتمال 
جميع االجراءات، مش����يرا الى ان 
فرع بلدية اجلهراء سيتولى الرقابة 
عل����ى املرفق احلي����وي وجتهيز 
كادر اشرافي خاص ملتابعة املهام 
االشرافية والرقابية عند تفعيل 

السوق وافتتاحه رسميا.

تسارع بلدية الكويت وبخطى 
حثيث����ة نح����و حتدي����ث قطاع 
األس����واق مبا من ش����أنه حتقيق 
أغراضها املنش����ودة مبس����ايرة 
التط����ور واالرتق����اء بخدماته����ا 
املقدمة للجمهور. وكش����ف نائب 
املدير العام لشؤون أفرع البلدية 
العاصمة واجلهراء  مبحافظت����ي 
م.محمد احلريص النقاب عن عقد 
اليوم للوقوف  اجتماع تنسيقي 
على االستعدادات اخلاصة بنقل 
شبرة سوق اخلضار والفاكهة من 
منطقة الشويخ اخلدمية مبحافظة 
العاصمة الى منطقة الصليبية في 

محافظة اجلهراء.
ف����ي بيان  واش����ار احلريص 
صحافي الى ان االجتماع سيضم 
ممثل����ني من قطاع املش����اريع في 
ف����ي محافظتي  البلدية وممثلني 
العاصم����ة واجلهراء والش����ركة 
املستثمرة في املشروع واجلهات 

األخرى املعنية.
ال����ى ان  ولف����ت احلري����ص 
االجتم����اع س����يتطرق الى خطة 
الشركة املستثمرة لنقل السوق 
الى س����وق »الفرضة« للخضار 
والفاكه����ة اجلديد في الصليبية، 
موضحا أن خطة النقل التي سيتم 

الوقوف على تفاصيلها من شأنها 
تفعيل دور كل جهة واملطلوب منها 

على التحديد.
وب����ني ان املش����روع الذي مت 
 B.O.T �تدش����ينه وفقا لنظ����ام ال
يعد منهجية عمل تس����ير عليها 
البلدية في الكثير من املشروعات 
احليوية الكبرى التي باتت تسند 
الى القط����اع اخلاص، متوقعا ان 
يش����كل نقلة نوعية في اخلدمات 

املقدمة في قطاع األسواق.
الرؤي����ة  وق����ال: ان اضف����اء 
احلضارية على عملية التسوق على 
شبرة اخلضار والفاكهة بشكلها 

ادارة  دعا مدير 
العامة  العاق����ات 
ببلدي����ة الكوي����ت 
راشد احلشان رواد 
املخيمات الربيعية 
املقامة في مناطق 
الب����ر املختلفة الى 
مراعاة  ض����رورة 
قرار مجلس الوزراء 
بالعمل  القاض����ي 
بتوصي����ة جلن����ة 
الق����رارات األمنية 
بتقليص فترة اقامة 
املخيمات الربيعية 
الت����ي مت حتديدها 

بخمسة اش����هر اعتبارا من االول من 
شهر نوفمبر حتى نهاية شهر مارس من 
كل عام. وقال ان فترة اقامة املخيمات 
الربيعية تنتهي وفقا لهذا القرار االربعاء 
31 مارس، مشيرا الى ضرورة تعاون 
املواطن����ني مع جهاز البلدية من خال 
س����رعة اخاء مواقع مخيماتهم قبل 
نهاية الش����هر اجلاري، مؤكدا ان فرق 
الطوارئ بالبلدية قد استكملت جميع 

استعداداتها الزالة 
املخيمات  جمي����ع 
املخالف����ة للنظ����م 

واللوائح.
مرتادي  وحث 
الب����ر واخليم����ات 
الربيعي����ة عل����ى 
ض����رورة تنظيف 
مواقع  وتس����وية 
مخيماته����م بع����د 
ازالته����ا، مؤكدا ان 
اسهامهم في تنظيف 
هذه املواقع يعكس 
الصورة احلضارية 
للمجتم����ع ورقيه 
ويحافظ على صاحيتها لارتياد في 
االعوام املقبلة، باالضافة الى احملافظة 
على البيئة الكويتية. كما شكر املواطنني 
على تعاونهم مع جهاز البلدية خال 
االعوام املاضية من خال استجابتهم 
الزالة مخيماته����م وتنظيف مواقعها، 
معربا عن امله في ان يستمر تعاونهم 
على الدوام لتحقيق الهدف الذي يرمي 

لصالح الوطن واملواطنني.

يذكر ان البلدية قدمت شرحا عن 
كيفية التعرف على سامة االغذية 
قبل تناولها كاللحوم التي يكون 
اجليد منها ذا اللون األحمر الفاحت 
والرائحة اجليدة وامللمس املتماسك، 
والتي يكون الفاس����د منها ذا لون 
احمر غامق ورائحة عفنة وملمس 
رخوي، السيما ان التأكد من فساد 
اللحم يكون من خال وضع قطعة 
صغيرة منه في اناء به ماء مغلي 
اللحمية  فإذا تصاع����دت رائحته 
الكريهة بوضوح يكون فاس����دا، 
ناهيك عن كيفي����ة التعرف على 
صاحية كل من البيض واالسماك 
كما وضحت ما يتوجب التأكد منه 
عند شراء األطعمة املغلفة واملعلبة 
قبل الش����راء من خ����ال التدقيق 
على بطاقة البيان وتاريخ انتاج 
امل����ادة الغذائية وتاري����خ انتهاء 
صاحياتها، ويفضل شراء املواد 
التي بقي على انتهاء صاحياتها 
اكثر من ثلث الفترة الزمنية احملددة 
انتاجها وحتى تاريخ  من تاريخ 
انتهاء صاحياتها، اضافة الى شراء 
األغذية التي حتتوي اغلفتها على 
معلومات وتفاصيل علمية حقيقية 
عن محتوي����ات ومكونات عبوات 

األغذية.

أعل����ن وزير األش����غال العامة 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد سيرعى 
الكبير عل����ى مرور 80  االحتفال 
عاما على انشاء البلدية وذلك في 

اخلامس من شهر ابريل املقبل.
وق����ال صفر ان احلفل ش����مل 
التي  تكرمي عدد من الشخصيات 
شغلت مناصب قيادية في البلدية 
واملجلس وهو تك����رمي ملا قدموه 

للبلد في العمل البلدي.
وأضاف د.صف����ر خال ندوة 
االسبوع التوعوي للبلدية مبدرسة 
صاح الدين الثانوية في منطقة 
الزهراء ان االنشطة تأتي استكماال 
ملا بدأته البلدية قبل 80 عاما من 
البيئ����ة والنظافة  احملافظة على 
والنواحي اجلمالية في البلد، مشيرا 
الى ان بث هذه الروح في الطلبة 
والنشء هو استمرار ملا عمله اآلباء 
واألجداد في اجليل احلالي في جميع 
مناحي البلدي����ة، وان نظام عمل 
البلدية يشمل العديد من النواحي 

االجتماعية.
وأشار د.صفر الى ان النظافة 
التربية  سلوك مكتس����ب نتيجة 
العام تبني  وهي على املس����توى 

لذل����ك، اضافة ال����ى الوصول الى 
اجلهات املنوطة بها اعمال الرقابة 
على املواد الغذائية. وأعرب العتيبي 
عن ش����كره للوزير د.صفر الذي 
واف����ق على ان تنطلق احلملة من 
خال فرع بلدية حولي، متمنيا ان 
تعود الفائدة على الطلبة من خال 
هذه الندوة خصوصا وانهم رجال 
املس����تقبل وعماد األمة وأملها في 
االرتقاء مبصير كويتنا احلبيبة.

اآلدمي وتلك غير الصاحلة ومعرفة 
األلوان املضاف����ة للمادة الغذائية 
والتمييز بني االلوان املسموح بها 
دوليا وغير املس����موح بها والتي 
تسبب اخطارا صحية ملتناوليها 
ابنائنا، ناهيك عن  وذلك لسامة 
معرفة اجراءات الكشف على املواد 
الغذائية وكيفية فحصها ظاهريا 
قبل شرائها، وكذلك كيفية حفظ 
املادة الغذائية والظروف املائمة 

بلدية حولي رأت ان تخاطب ابناءنا 
الطلبة وان توجه رسالة احلملة 
التوعوية لهم مباشرة، ولعل اهم ما 
نتطرق اليه خال هذه احلملة هو 
نبذة مختصرة عن االعمال املنوطة 
في اعمال بلدية الكويت بش����كل 
عام، وكيفية احلفاظ على نظافة 
الكلفة  املناطق السكنية وتوفير 
املالية على الدولة، وكيفية معرفة 
املواد الغذائية الصاحلة لاستهاك 

املظهر العام واجلمالي للبلد وهي 
تعتبر سلوكا من السلوكيات التي 
تثبت حب الوطن، ويجب ان يزرع 
ويترعرع هذا السلوك في بناء هذا 
الوطن، كما يجب ان يكون هناك 
وضع للتشريعات الصارمة حلماية 
البيئة م����ن التلوث ضمن قرارات 

ولوائح تنفيذية.
وبدوره ق����ال مدير فرع بلدية 
د.فاضل صفر محاضرامحافظة حول����ي فهد العتيبي ان 

إزالة املخيمات نهاية اجلاري

جانب من الطلبة

م.محمد احلريص

محمد املفرج

زيد العازمي

مانع العجمي

راشد احلشان


