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أصدر وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر القرار التالي يندب باالضافة 
الى عمله مدير ادارة الرقابة املالية واالدارية بقطاع 
الرقابة والتفتيش ناصر العجمي للقيام بأعمال الوكيل 
املساعد م.وليد خليفة اجلاسم رئيس قطاع الرقابة 
والتفتيش التابع لوزير الدولة وحلني عودته من 
اجازته الدورية والتي تبدأ بتاريخ 4 يوليو اجلاري. 

كما اصدر القرار التالي يندب باالضافة لعمله نائب 
املدير العام لشؤون قطاع فرعي البلدية مبحافظتي 
حولي ومبارك الكبير م. اسامة الدعيج للقيام بأعباء 
وظيفة مس����اعد املدير العام لشؤون فرعي البلدية 
مبحافظتي الفروانية واالحمدي وحلني عودة م.فيصل 
صادق اجلمعة من املهمة الرسمية املكلف بها خارج 

البالد والتي تبدأ من تاريخ 2010/6/23.

العجمي رئيساً للتفتيش والرقابة والدعيج لفرعي الفروانية واألحمدي

زيد العازمي وأعضاء »البلدي« خالل اجلولة في شبرة الصليبية

خالل جولة قام بها مع أعضاء »البلدي«

العازمي: شبرة الخضار في الصليبية مفخرة للكويت 
الرقبة: 300 ألف م2 مساحة السوق واالنطالقة اليوم

البلدي  أكد رئيس املجل���س 
زيد العازمي ان س���وق ش���برة 
اخلضار اجلديد ف���ي الصليبية 
مفخرة للكوي���ت ونحن اعضاء 
املجلس البلدي نشجع مثل هذه 
املشاريع التي تعتبر مميزة وتخدم 

املواطنني.
وقال عل���ى هامش جولة قام 
بها مع ع���دد من اعضاء املجلس 
البلدي صباح امس في »الفرضة« 
ان ما ش���اهدناه عل���ى الطبيعة 
في املش���روع كان للتكنولوجيا 
النصيب الوافر فيه، الفتا الى ان 
اصحاب الش���احنات سيكونون 
مرتاحني للنظام الذي مت وضعه 
انزال  ف���ي  املزارع  كذلك م���الك 
بضائعهم بشكل منظم وميسر. 
متمني���ا من أصحاب املش���اريع 
االخرى ان يحذوا حذو القائمني 
عل���ى »الفرضة« في اس���تخدام 
التكنولوجيا احلديثة ملا لها من 

آثار ايجابية على املستهلك.
وأشار الى انه يشعر بالفخر 
بوج���ود مثل هذا املش���روع في 
الكويت، موضحا ان هذا الصرح 
جزء بسيط نقدمه للكويت كتقدير 
منا لها وتوفير متطلبات املواطنني، 
خصوصا ان هذا املشروع يعمل 
على احملافظة على البيئة من خالل 
الكهربائ���ي خالل اطفاء  النظام 

محرك شاحنات النقل.
من جهته، هنأ عضو املجلس 
البلدي ورئي���س اللجنة الفنية 
م.عب���داهلل العنزي اهل الكويت 
بهذا املش���روع احليوي النوعي 
الذي يعتبر مشروعا تنمويا يهم 
البالد وضمن املشاريع التي يفخر 
بها املواطن واملقيم على حد سواء، 
مؤكدا ان املواطن يفتقر دائما ملثل 

بعض املعوقات التي حالت دون 
االسراع في تنفيذه.

وذكر ان املجلس البلدي يدعم 
املش���اريع التنموية وهو املبادر 
بهذا املشروع ويسجل هذا االجناز 
للمجل���س البلدي ف���ي الدورات 
السابقة، السيما أن املجلس البلدي 
يعتبر عصب املشاريع احليوية 
في البالد، وذلك من خالل دراسته 

للمشاريع والبت فيها.
من جهته، أعلن مدير ش����ركة 
الوافر للخدمات التسويقية م.علي 
الرقبة ان العمل التشغيلي للسوق 
سيبدأ اليوم، مشيرا الى ان السوق 
مكيف ويحتوي على جميع اخلدمات 
الشاملة التي يحتاج اليه السوق 
واملواط����ن مثل وح����دة الطوارئ 
الطبية على سبيل املثال باالضافة 
ان  الى املطاعم واملقاه����ي. وذكر 
مس����احة السوق هي 300 ألف م2 
مت طرحها في 2000 من قبل بلدية 
ال�B.O.T ويتكون  الكويت بنظام 
املشروع من 72 ألف م2 مساحات 
تأجيرية مقس����مة الى 42 ألف م2 
من البسطات، 2500 م2 مساحات 
ملطاعم وكافي شوب، ويتكون من 
15 ألف م2 ثالجات تبريد في مواقع 
مختلفة، مؤكدا ان املشروع يستقبل 
الشاحنات من املنتج احمللي سواء 
من البر أو عن طريق البحر أو حتى 
اجلو، وهذا املشروع يستوعب أكثر 
من 600 شاحنة، مجهزة جتهيزا 
كامال، بحيث مت االخذ باالعتبارات 
الشاحنة  البيئية به بحيث تقف 
ويتم اطفاء احملرك ويتم ايصالها 
مبآخذ من الكهرباء حتى يتم التبريد 
دون احلاجة لتش����غيل احملرك أو 
حتى دون انبع����اث امللوثات من 

السيارات.

هذه املشاريع النوعية الضخمة 
والكبيرة وتع���ود باملنافع على 

الوطن واملواطن.
ومتنى العنزي ان تكون جميع 
املشاريع التي تطرح بهذه النوعية 
امامنا،  الت���ي نراه���ا  واجلودة 
السيما أننا نرى في هذا املشروع 
التكنولوجيا املتقدمة واملعمارية، 
مبينا ان احلس الوطني من اكبر 
مقومات هذا املشروع، واالطالع 
عل���ى جتربة فريدة م���ن نوعها 
ولعلنا نس���بق به���ذه التجربة 
الفريدة الكثير من الدول املجاورة 
لنا، حتى لو كانت شبرة أو فرضة 
خضار لكنها متميزة، متمنيا ان 
يكون نفس هذا الفكر والطموح 
موجودا، ولكن على مستوى اكبر 
على ان تكون هذه االنشطة في 
مكان واحد خلدمة املواطن واملقيم 

على حد سواء.
من جانبه، اعرب عضو املجلس 
البلدي جسار اجلسار عن سعادته 

الغامرة بهذا املش���روع، السيما 
ان هذا املش���روع يخ���دم الكثير 
من املواطنني والشارع الكويتي، 
موضحا ان هذا املشروع مفخرة 
كبيرة للمواطنني ويعتبر مشروعا 
تكنولوجيا حيويا كبيرا يخدم 

الكويت بأكملها.
وبني ان هذا املشروع باكورة 
مش���اريع نظام ال� B.O.T حيث 
الفكرة كويتية  اكتشفنا ان هذه 
بحت���ة، والش���باب الكويتي هو 
الذي قام بابتكار االفكار املوجودة 
وكانت نقلة نوعية كبيرة لسوق 
الفرضة ف���ي الكويت من ناحية 
االتزان والتنظيم املوجود، ورأينا 
ان هذه الفكرة تقوم بخدمة البيئة 
الكويتية وقوائم السيارات الكبيرة 
الت���ي تقوم بنق���ل اخلضراوات 
من خالل اطف���اء احملرك، وذلك 
للمحافظة عل���ى البيئة ولديهم 
اجهزة كهربائية تقوم بتشغيل 
الكهرب���اء لدى ثالجات  مولدات 

نقل اخلضار، وذلك يعتبر تقليال 
للتلوث البيئي.

بدوره، قال عض���و املجلس 
البلدي د.عبدالكرمي سليم ان املبنى 
وتصميمه مفخرة للكويت، السيما 
ان هن���اك الكثير م���ن اخلدمات 
املتطورة عامليا موجودة في هذا 
التعاون  ان  املشروع، خصوصا 
مع الشاحنات القادمة من اخلارج 
والداخل وأسلوب توقفها واسلوب 
تعامله���ا مع املنت���ج والتنزيل 
والتوزيع يتم بشكل ممتاز وبنظام 

عاملي جيد جدا.
وأعرب د.سليم عن اسفه الن 
الكثير من املشاريع احليوية التي 
تهم البالد مثل هذا املش���روع لم 
يتم تنفيذها الى اآلن وذلك نتيجة 
البيروقراطية والدورة املستندية 
لبعض اجله���ات احلكومية في 
الب���الد، موضحا ان ه���ذا املوقع 
كان جاهزا منذ س���نتني تقريبا 
ومت تأخير هذا املشروع نتيجة 

بوشهري: التزام أعضاء البلدي
بالالئحة الداخلية يحقق اإلنجازات

إغالق محلين من دون ترخيص باألحمدي
كشف مدير فرع بلدية محافظة االحمدي م.فهد 
العتيبي النقاب عن متكن االدارات واالجهزة الرقابية 
من حتقيق العديد من االجنازات امللموس���ة على 
جميع املس���تويات املتعلقة بعملها، س���واء في 
الرقابة الصحي���ة وتراخيص اخلدمات  مجاالت 
او النظافة العام���ة والرقابة الغذائية الى جانب 
املتابعة الهندسية وذلك خالل شهر مايو املاضي. 
جاء ذلك خالل التقرير الشهري الذي اعدته ادارة 
العالقات العامة بالبلدي���ة عن اجنازات مختلف 
االجهزة الرقابي���ة وتصديها للتجاوزات واتخاذ 
كل االجراءات القانونية بح���ق املخالفني للنظم 

واللوائح التي شرعتها البلدية.
وقال م.العتيبي: متكن املفتش���ون الصحيون 

مبراقبة االغذية واالسواق من حترير 101 مخالفة 
وغلق محلني غلقا اداريا وضبط محلني يعمالن من 
دون ترخيص من البلدية الى جانب اتالف طنني 
و720 كلغ من اللح���وم والدواجن غير الصاحلة 
لالستهالك اآلدمي وذلك خالل اجلوالت التفتيشية 
التي ش���ملت 720 محال فيما بلغ عدد املذبوحات 
باملسلخ التابع للمحافظة 24104 رؤوس الى جانب 
اتالف 27 رأس���ا بوزن 940 كلغ لعدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي. واضاف: بلغ عدد احملالت التي 
مت التفتيش عليها من قبل مفتشي مراقبة احملالت 
واالعالن���ات 199 محال واس���فرت عن حترير 22 
مخالف���ة وحترير 24 انذارا، فيما متت ازالة 1088 

اعالنا مخالفا من الطرق العامة واحملالت.

اعربت عضو املجلس البلدي 
م.جنان بوشهري عن عدم رضاها 
عما دار في جلسة املجلس البلدي 
االخيرة والتي ستعقبها االجازة 
السنوية للمجلس حيث غلب 
على تلك اجللسة االستعجال في 
طرح بعض املعامالت التي كان 
ينبغي على املجلس ان يتأنى 
في دراستها التخاذ القرار الذي 
يتالءم م���ع طبيعة كل معاملة 
كما اضفت اجللسة االخيرة على 
االعضاء عند اتخاذ قرارهم حالة 
يغلب عليها صفة االستعجال 
انهاء معامالت  واالصرار على 

اللجان. وتابع: كما شاب اجللسة قدر من التراجع 
عن قرارات وتوصيات مت اتخاذها في اجللسات 
السابقة، حيث قرر املجلس سابقا ان يعقد جلسة 
خاصة لبند االس���ئلة والردود يتم خاللها ابداء 
وجه���ات النظر في الردود الواردة على اس���ئلة 
واقتراحات االعض���اء املوجهة للجهاز التنفيذي 
والتي متث���ل جزءا من الرقاب���ة املنوطة باعمال 
املجلس بحكم القانون ولقد فوجئ اجلميع على 
الرغم من اجلدول املكتظ باملعامالت بالرجوع عن 
القرار املشار اليه وضم بند االسئلة والردود ضمن 
اجللسة االخيرة علما بأنه لم يتم تناولها بالبحث 
والدراسة ضمن هذه اجللسة مما ادى الى الرجوع 

مرة اخرى الى القرار الس���ابق 
وتأجيلها جللس���ة خاصة عند 
عودة املجلس من اجازته، واكدت 
بوشهري ان بند ما يستجد من 
اعمال قد ادرج فيه من املعامالت 
التي مت اتخاذ قرارات بشأنها دون 
بحثها بعناية ودقة خاصة ان 
اجلميع في هذه احلالة يصبح 
مس���ؤوال عن اتخاذ القرار ايا 
كانت نتائجه او اثاره لذلك كنا 
نتمنى ان يقتصر هذا البند على 
املعامالت التي ال حتتمل التأخير 
دون غيرها من املعامالت، وكان 
م���ن االجدى في هذه احلالة ان 
تتم الدعوة لعقد اجتماع غير عادي ملناقشة كل 
ما مت ادراجه على عجالة على بند ما يستجد من 
اعمال خاصة ان اجازة املجلس س���تبدأ بتاريخ 

.2010/7/11
واختتمت بوشهري بضرورة ان نستشعر جميعا 
التوافق بني املسؤولية امللقاة على عاتق االعضاء 
جتاه املواطنني واملسؤولية التي يقتضيها سلوك 
العم���ل العام ومتنت كذلك ان يعود املجلس بعد 
تلك االجازة عودا محمودا يتم من خالله تالشي 
الس���لبيات وااللتزام مبا جاء بالالئحة الداخلية 
لتنظيم اعمال املجلس البلدي لتحقيق مزيد من 

االجنازات.

م.جنان بوشهري


