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قّدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي اقتراحا 
باإلس���راع باس���تكمال خدمات منطقتي املهبولة 

واملنقف.
وقال العازمي في اقتراحه: رغم ما تشهده دولتنا 
احلبيبة الكويت من تطور عمراني والذي يسبقه 
عم���ل البنية التحتية كاملة جلمي���ع املناطق، إال 
ان منطقت���ي املهبولة واملنق���ف يعاني أهلهما من 

عدم اكتم���ال البنية التحتية لهما ولم تس���تكمل 
باقي اخلدمات وأصبح ذلك مأساة ألهالي منطقتي 
املهبولة واملنقف. لذا نقترح اآلتي: االستعجال في 
تنفيذ واستكمال البنية التحتية واخلدمات املكملة 
ملنطقة املهبولة حملافظة مبارك الكبير حتى تخفف 
معاناة أهالي منطقتي املهبولة واملنقف مبحافظة 

األحمدي.

العازمي لالستعجال باستكمال خدمات منطقتي المهبولة والمنقف

م. أحمد الصبيح وفراج العرادة يتوسطان املكرمني واملكرمات من نقابة البلدية

زيد العازمي

منازل مخالفة

إنذار بضرورة اإلزالة

سواتر ترابية أمام املناطق املخالفة

مؤتمر العمل البلدي المشترك 18 الجاري
أثلج اخلطاب الذي وجهه وزير األش����غال 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر 
عبر الهاتف ص����دور احملتفى بهم من املكرمني 
خالل حفل التكرمي الذي أقامته نقابة العاملني 
في بلدية الكويت لكوكبة من موظفي وموظفات 
إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة األحمدي والذي أقيم حتت رعايته 
مبقر النقابة، وأناب عنه باحلضور مدير عام 
البلدية م.احمد الصبيح نظرا الرتباطه بالعمل 
وأبى إال أن يخاطبهم هاتفيا حيث كان لكلماته 
التي وقعت على مس����امع احلضور تأثير بالغ 
األهمية نظرا الهتم����ام اإلدارة العليا بالبلدية 

مبوظفيها رغم ارتباطها في العمل.
وأثنى د.صفر في كلمته على جهود نقابة 
العاملني في البلدية الرامية الى حتفيز املوظفني 
وتقدير جهودهم املتميزة، مشيرا الى ان املكسب 
احلقيقي هو عندما يستش����عر املوظفون بأن 
هناك من يقدر جهودهم ويكافئهم على تفانيهم 
وإخالصهم ف����ي العمل. وقال هناك الكثير من 

موظفي وموظفات البلدية املخلصني في عملهم 
في مختلف قطاع����ات وإدارات البلدية، داعيا 
املسؤولني الى تكرميهم وخلق فرص التنافس 
الشريف بينهم حتى يكونوا مثاال يحتذى لبقية 

املوظفني. 
من جانبه، أكد مدير ع����ام البلدية م.أحمد 
الصبيح ان اإلدارة العليا بالبلدية حترص على 
مكافأة املجتهدين بعملهم وهي معهم قلبا وقالبا 
وتدعمهم ماديا ومعنويا، مشيرا الى انه ال ميكن 
متييز موظفي البلدية الذين يصل عددهم الى 
م����ا فوق ال� 10 آالف موظف إال من خالل العمل 
الدؤوب وتفانيهم بالعمل داعيا رؤساء القطاعات 
الى حتديد األكفاء واملخلصني في عملهم ودعم 

مساواتهم باملوظفني اآلخرين.
ومن جهة اخرى يرعى وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، 
انشطة املؤمتر اخلامس للعمل البلدي املشترك، 
في 18 اجلاري، والذي تستمر انشطته على مدى 
ثالثة ايام مبش����اركة نخبة من قيادات العمل 

البلدي ف����ي دول مجلس التعاون واملختصني 
واملهتمني، بالتعاون مع بلدية الكويت واالمانة 
العام����ة لدول مجلس التع����اون لدول اخلليج 

العربية، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت.
ويتناول املؤمتر عددا من االوراق العملية التي 
تناقش اربعة محاور مهمة مت وضعها بعناية 
لتشمل العديد من القضايا ذات العالقة، وهي 
دور القطاع اخلاص في تنفيذ مشاريع البلدية، 
واألمن الغذائي والس����المة، واملخطط الهيكلي 

للدولة، والبيئة وتدوير النفايات.
ويستعرض املؤمتر خالل جلساته مبشاركة 
م����ا يقارب من مائتي باحث ودارس من جميع 
دول مجلس التعاون، جتربة الكويت وجتارب 
الدول االعضاء فيما يتعلق بالعمل البلدي متمثلة 
في صورة املصادر التي يناقشها املؤمتر، فضال 
عن تلقي املساهمات من الدول املشاركة حول 
الرؤية واملفهوم واسلوب االفساد ونتائجه في 
موضوعات احملاور التي سيقدمها املؤمتر على 

شكل اوراق عمل.

قال منسق فرق اإلزالة العميد الركن 
املتقاعد سعود اخلترش ان وزارة األشغال 
العامة اس���تعانت باللجن���ة وإمكاناتها 
اآللي���ة إلزال���ة املخالفات الت���ي ارتكبها 
بعض املواطنني من سكان منطقة تيماء 

السكنية.
وأوضح اخلترش في تصريح صحافي 
ان وزارة األشغال تقوم حاليا باستكمال 
مراحل مشروع إنش���اء وإجناز وتنفيذ 
أعمال البنية التحتي���ة للقطعتني 3 و4 
في منطقة النس���يم، وحيث ان جزءا من 
الطرق الرئيسية للمشروع مير مبنطقة 
تيماء فإن تعدي���ات بعض املواطنني من 
سكان هذه املنطقة تعوق أعمال التنفيذ 

لهذا املشروع.
وبنّي اخلترش ان 64 مواطنا في املنطقة 
جتاوزوا حدود بيوتهم بعشرات األمتار 
ومبساحات فاقت مساحات منازلهم، وأقاموا 
على أراض مملوكة للدولة منشآت متنوعة 
غير مرخصة من الشينكو والكيربي والشبك 
مثل غرف خدم ومشاغل ودواوين ومطابخ 

وأقاموا أسوارا خارجية حولها.
وعلى ضوء ذلك بنّي اخلترش انه أعطى 
تعليماته ألعضاء فريق اإلزالة املوجود في 
محافظة اجلهراء بتوزيع اإلنذارات على 
أصحاب البيوت املخالفة إلزالة تعدياتهم 
خالل فترة ال تتجاوز 25 أبريل اجلاري 
حت���ى ال تضطر اللجنة الى االس���تعانة 
بآلياتها إلزالة املخالفات، مؤكدا انه وعلى 
الرغم من ان فترة االس���بوعني املمنوحة 
ألصحاب البيوت املخالف���ة طويلة وقد 
تؤخر مراحل تنفيذ مشروع البنية التحتية 
وقد تتسبب بخسائر ملنفذ املشروع، إال 
ان اللجنة ارتأت اتباع اس���لوبها املعتاد 
في تقدمي اإلنذارات ومنح املواطنني فترة 

كافية إلزالة املنشآت املخالفة.

صفر: على مسؤولي البلدية تكريم الموظفين المخلصين وخلق فرص التنافس الشريف بينهم

»إزالة التعديات« تنذر المنازل المخالفة في تيماء إلعاقتها أعمال »البنية التحتية« للنسيم
»األشغال« تستعين باللجنة إلزالة المعوقات الواقعة في طريق المشروع


