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اوصت جلنة محافظ���ة الفروانية في املجلس 
البلدي باملوافقة على اقتراح رئيس اللجنة احمد 
البغيلي باستمالك القطعة 10 مبنطقة أبرق خيطان 

الشمالي.
وأوضح رئيس اللجنة احمد البغيلي انه متت 
املوافقة على طلب وزارة األشغال العامة التصريح 
بترخيص مكاتب مؤقتة وتش���وين مواد مبنطقة 
الش���دادية، ووافقت على طلب جمعية الفردوس 
التعاونية ترخيص مساحة أمام السوق املركزي 

لوضع حاجز زجاجي كحماية ملدخل السوق.
كما مت���ت املوافقة على طل���ب وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية جتديد الفترة الزمنية بشأن 
تخصيص موقع مسجد باحلديقة الكائنة مبنطقة 
اشبيلية قطعة 4، وكذلك املوافقة على طلب وزارة 

الكهرباء واملاء تخصيص موقع مقترح حملطة حتويل في القطعة 4 
مبنطقة العميرية في محافظة الفروانية.

وبني ان اللجنة وافقت أيض���ا على اقتراح العضو فرز املطيري 
بشأن معاجلة دوار الضجيج عبر استحداث مخرج فقط مقابل سجن 
طلح���ة على طريق املطار، ووافقت على طلب وزارة الصحة العامة 

توسعة املركز الصحي في منطقة جليب الشيوخ 
اجلنوبي.

وأش���ار الى ان اللجنة أقرت اس���تحداث جسر 
للمشاة مقابل مستشفى الفروانية فوق الطريق رقم 
)602( كما حفظت الكتاب املقدم من أهالي منطقة 
صباح الناصر اجلديدة قطعة )6( بشأن الطريق 

غير القائم ومدرسة غير قائمة.
كم��ا ت��م تأجيل االقتراح املق��دم م��ن العض��و 
فرز املطيري بشأن استحداث طرق ومداخل ملنطقة 
صباح الناصر، فيما أبق���ت اللجنة على اجلدول 
االقتراح املقدم من العضوين احمد البغيلي وفرز 
املطيري باستحداث دوار مقابل النقل البري يشمل 

منطقتي صباح الناصر والفردوس.
وأوض���ح ان اللجنة أحالت ال���ى اجلهاز الفني 
ش���ك��وى مقدم��ة م��ن مواطن بشأن وقوع ظلم علي��ه دون ارتكابه 
فعال مخالفا وذلك في القسيمتني الكائنتني مبنطقة الفروانية، فيما 
أحالت الى اللجنة الفنية اقتراح العضو فرز املطيري بشأن حتويل 
القطع )1 و2 و3 و4 و13 و21( مبنطقة جليب الش���يوخ من س���كن 

خاص الى استثماري.

أوصت جلنة االحمدي خالل اجتماعها امس 
باملوافقة عل���ى طلب وزارة االش���غال العامة 
استحداث مدخل ومخرج من طريق خادم احلرمني 

الشريفني لضاحية الظهر.
وقال رئيس اللجنة مانع العجمي ان اللجنة 
وافق���ت على طلب وزارة الداخلية بتخصيص 
موقع مبنطقة االحمدي، كذلك طلب وزارة االشغال 
استحداث طريق يربط طريق الوفرة مع الزور 
بناء على طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية وطلب ش���ركة النقل العام الكويتية 
توسعة مساحة مطعم ضمن موقع نهاية خطوط 

الباصات بالفحيحيل.

وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على طلب وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية تخصيص موقع 
مسجد مبنطقة العقيلة قطعة »1« كما مت االبقاء 
عل��ى اجلدول لطلب بعض سكان القطعة »1« 
بشأن عم��ل منحنى للشارع الرئيسي بارتداد 
15 مترا، اضاف��ة الى حفظ طلب احدى الشركات 
زيادة موق��ع مكاتب مؤقتة وتش���وين معدات 
وآلي���ات ضمن عقد مبنطقة ميناء عبداهلل كما 
طلب���ت بحث طلب بنك الكوي���ت الوطني نقل 
ف���رع البنك القائم ضم���ن ضاحية الصباحية 
الى موقع آخر بديل ضمن القطعة »5« مبنطقة 

الصباحية.

قدم��ت عضو املجلس البلدي م.منى بورسلي 
اقتراحا بتسليم جزء من الواجهة البحرية لشركة 

املشروعات السياحية.
وقال��ت م.بورسل��ي في اقتراحها: نفذت بلدية 
الكويت واشرفت على مشروع تطوير الواجهة 
البحرية في منطقة الوطية في مدينة الكويت، 
واستمرت في االشراف عليها الى تاريخه، كما 
صدر قرار للمجلس البلدي بتسليم موقع قرية 
البحار لوزارة االعالم، ومن معالم هذا اجلزء من 
الواجهة البحرية وجود ممرات للمشاة مناسبة 
لكثير من املواطنني وروادها، كما ان هناك مواقع 
حيوي���ة ومهمة تطل على هذا الس���احل، فالى 

جان��ب مجل��س ال���وزراء ومجلس االمة، تقع 
املباني التاريخية والهمية املوقع فإنني اقترح 
ان يخص���ص املجلس البلدي ه���ذا اجلزء من 
الواجهة البحرية ويسلمه لشركة املشروعات 

السياحية.
واوضحت ان السبب وراء اختيار الشركة 
هو اختصاصها مبثل هذه املشاريع واستمرارا 
الشرافها وادارتها لالجزاء االخرى من الواجهة 
البحري���ة ف���ي الكويت، هذا بخ���الف احلاجة 
الضرورية الستمرار صيانة وتوفير عدد من 
املرافق احليوية لرواد الواجهة وتطوير خدماتها 

بالشكل املناسب.

من املتوقع ان يعقد نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الش���ايع ورئيس اللجنة الفنية م.عبداهلل 
العنزي واملقررة أشواق املضف مؤمترا صحافيا 
األح���د املقبل للحدي���ث عن اجن���ازات املجلس 
البلدي واملش���اريع التنموي���ة وطلبات اجلهات 
احلكومية اضافة الى ورش العمل املقررة اقامتها 

مستقبال.

عرض إنجازات »البلدي« في مؤتمر صحافي األحد

مانع العجميأحمد البغيلي

منى بورسلي

طالل العلي

البغيلي: استمالك القطعة 10 في أبرق خيطان
لجنة الفروانية وافقت على توسعة مركز الجليب الصحي الجنوبي

.. ويقترح ديوانية لخدمة كبار السن في الفردوس
قدم العضو أحم����د البغيلي اقتراحا 
بإنش����اء ديوانية متكاملة خلدمة كبار 

السن في الفردوس.
وقال البغيلي في اقتراحه: نظرا ألن 
خدمة كبار السن من املواطنني حق علينا، 
فهم آباؤنا وآب����اء إخواننا ولقد وصانا 
اهلل في كتابه بهم خيرا، وألن االهتمام 
بخدمة كبار الس����ن واجب أخالقي قبل 
ان يك����ون واجب ديني وهو س����مة من 
س����مات العالم املتحضر، وألن منطقة 

الفردوس بحاجة ماس����ة لعمل ديوانية 
خلدمة كبار الس����ن حتى تكون مبثابة 
ربط املاض����ي باحلاضر وربط األصالة 
باملس����تقبل، املاضي واألصالة متمثالن 
في اآلباء واألجداد واحلاضر واملستقبل 

نحن واألبناء.
ومما يدع����م هذا الرابط ب����ني اآلباء 
واألبناء هو إنشاء مثل هذه الديوانيات 
اخلاصة بكبار السن إذ انها حتافظ على 
تراث اآلباء والعادات والقيم التي تعلمناها 

منهم، ويجب اال ننسى ان هؤالء األجداد 
هم مبنزلة كتب التاريخ لهذا البلد فهم 
يحمل����ون بني طي����ات صدورهم تاريخ 
الكويت وأعالمهم وبطوالتهم ومواقفهم 
املشرفة، باالضافة الى انها عالمة على 
شكرنا على مجهوداتهم التي بذلوها في 

السابق من أجلنا.
لذا أقترح إنشاء ديوانية متكاملة خلدمة 
كبار السن داخل منطقة الفردوس، وذلك 

للحفاظ على تراث اآلباء واألجداد.

العجمي الستحداث مدخل ومخرج
من طريق خادم الحرمين لضاحية الظهر

بورسلي تقترح تسليم جزء من الواجهة
البحرية لشركة المشروعات السياحية

العلي: تحرير 204 
مخالفات في الفروانية

كش��ف مدي��ر ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدم��ات البلدية بفرع 
بلدية محافظة الفروانية طالل العلي 
النقاب عن متكن فريق املفتشني 
مبراقبة االغذية واالس��واق من 
حترير 204 مخالفات واتالف 17 
طنا و705 كلغ من املواد الغذائية 
غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي 
خالل اجلوالت التفتيشية التي مت 
تنفيذها خالل شهر ابريل املاضي 
والتي شملت 1050 محال في نطاق 

احملافظة.
وق��ال العل��ي ف��ي تصريح 
صحافي: لقد اشتملت املخالفات 
على عرض م��واد غذائية ضارة 
بالصح��ة واخرى غي��ر مطابقة 
للمواصفات باالضافة الى االجتار 
بسلع غير محددة وعرض وبيع 
مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك 
اآلدمي وفتح محل بدون ترخيص 
أو كونه منتهي الصالحية وعدم 
التقيد بقواعد النظافة العامة الى 
جانب مخالفات العمل قبل احلصول 
على شهادة صحية أو كونها منتهية 
الصالحية وتش��غيل عامل قبل 
احلصول على شهادة صحية أو 

انها منتهية الصالحية.
وذك��ر التقرير ال��ذي أعدته 
ادارة العالقات العامة بالبلدية ان 
هذه احلمالت التفتيشية املتتابعة 
واملس��تمرة تأت��ي ف��ي س��ياق 
التوجيه��ات املباش��رة من وزير 
االش��غال العامة ووزي��ر الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لش��ؤون 
واملتابعة الدقيقة م��ن مدير عام 
لتطبيق  الصبيح  البلدية م.احمد 
االنظم��ة واللوائ��ح على اجلميع 
دون استثناء في مختلف املجاالت 
واالنشطة املتعلقة بجهاز البلدية 
واتخاذ كل االج��راءات القانونية 
بحق املتجاوزين حفاظا على صحة 
وسالمة املستهلكني حيث يأتي ذلك 
على رأس ه��رم أولويات االدارة 

العليا بالبلدية.
وفي احملور املتعلق بإجنازات 
املسلخ التابع لفرع بلدية محافظة 
الفرواني��ة قال العل��ي: بلغ عدد 
العربي  املذبوحات من اخل��راف 
واالس��ترالي واملاع��ز واالبق��ار 
واجلمال 29280 رأسا الى جانب 
اتالف 192 رأسا لعدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي، مشيرا الى ان 
عملية االتالف تتم مبعرفة جلنة 

من االطباء البيطريني.


