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هنــأ نائـــب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع صاحب السمو 
األميــر الشـــــيخ صبـــاح األحــمد وســــــمو ولـــي العهد الشيخ 
نواف األحمــد وســـــمو رئيــس مجلس الوزراء الشـــــيخ ناصر 
احملمد واحلكــومة وأعضاء مجلــسي األمـــة والبلـــدي واملواطنني 
والوافدين بحلول شـــهر رمضان املبارك، متمنيـــا ان يعيده اهلل 
عليهم باليمن واخلير والبـــركات وأن يحفظ اهلل الكويت وأهلها 

من كل مكروه.

يســـتقبل عضو املجلس 
البلدي جسار اجلسار املهنئني 
بشـــهر رمضان املبارك األول 
والثاني من رمضان بعد صالة 
التراويح في ديوانه بالفروانية 

قطعة 2.

الجسار يستقبل المهنئين الشايع يهنئ القيادة السياسية بحلول رمضان
في رمضان

البغيلي إلقامة الصاالت المغطاة المكيفة داخل الحدائق
طالب عضـــو املجلس البلدي 
رئيـــس جلنـــة الفروانيـــة أحمد 
البغيلي اجلهات املعنية بضرورة 
اقامة الصاالت املغطاة املكيفة داخل 
احلدائق العامـــة في جميع أنحاء 
مناطق الكويت التي تعتبر املتنفس 
الوحيد للعائالت داخل احملافظات 
الست، مشيرا الى ان هذه احلدائق 
جتدد النشاط لدى روادها وتكسر 
روتني امللل لديهم. وأوضح البغيلي 
ان احلدائق العامة يرتادها الكثير 
مـــن املواطنني واملقيمـــني للراحة 

واالستجمام لكي يحصلوا على اجلو 
املالئم والهواء النقي، مؤكدا انه يجب 
االهتمام بنظافتها والشكل الداخلي 
واخلارجي واالعتنـــاء بها بصفة 
دورية خاصة فيما يتعلق باملظهر 
اجلمالي لها ابتداء من عمل تصميمات 
مختلفة األشكال بحيث يجعل كل 
حديقة عامة متميزة عن األخرى، 
مضيفا ان هناك حدائق عامة يدخل 
في تصميماتها األدراج والساللم 
اجلميلة التي يكســـوها العشـــب 
مـــن كل جانب مع ضرورة وجود 

الشالالت االصطناعية بها باالضافة 
الى املداخل الدائرية احملاطة بالورد 
والعشب الطبيعي، مضيفا انه يجب 
توفير األمـــن الداخلي واخلارجي 
كما كان في السابق وذلك من أجل 
العامة  حماية األهالي واملمتلكات 
من التلف. وبني ان الهدف من اقامة 
مشروع الصاالت املغطاة املكيفة هو 
حماية املواطنني من أشعة الشمس 
احلارقة، مستغربا في نفس الوقت 
مما نـــراه من اإلهمال الكبير الذي 

تشهده احلدائق العامة. أحمد البغيلي

المضف تسأل عن حرائق مناجر األخشاب في المناطق الصناعية
قدمت عضو املجلس البلدي م.أشواق املضف سؤاال 
بشأن حرائق مناجر االخشاب في املناطق الصناعية. 
وقالت املضف في سؤالها: حدثت في اآلونة االخيرة 
العديــــد من احلرائق داخل املناطــــق الصناعية في 
الشويخ والفحيحيل والري وشرق. وكنت تقدمت 
بسؤال الى اجلهاز التنفيذي بعنوان »ضعف الرقابة 
على ورش االخشاب وتكدس السيارات املهملة«، وذلك 
بتاريخ 2009/12/28 وذلك لالستفسار عن مخلفات 
ورش االخشــــاب ومدى خطورتها باعتبارها قابلة 
لالشتعال، موضحة مدى خطورة تلك املواد من الناحية 
البيئية واألمنية والتي تتسبب في حدوث احلرائق 
والتي كان آخرها حريق )احدى عشرة( منجرة في 
منطقتي الشويخ الصناعية والري، حيث ان هاتني 
املنطقتني تكثر فيهما املخالفات من حيث التخزين 

اخلاطئ والعشوائيات وانعدام اشتراطات األمن والسالمة.
 وتابعت: وعليه فإننــــي أطالب مدير عام البلدية بتكثيف اجلوالت 
التفتيشية على تلك املناجر والكراجات في املناطق الصناعية بالشويخ 
والفحيحيل واجلهراء والري ومنطقة شرق واملناطق االخرى. وسأقوم 
بجولة تفقدية مع الصحافة على هذه املناجر والكراجات الصناعية في 

هذه املناطق للوقوف على مدى انضباط والتزام أصحاب 
تلك الورش واملناجر باشتراطات األمن والسالمة ملنع 
حدوث مثل تلك احلرائق في املستقبل، ونظرا خلطورة 
هــــذه املناطق الصناعية وتكرار حدوث احلرائق فيها 
أرجو من املسؤولني في اجلهاز التنفيذي بالبلدية الرد 

على االسئلة اآلتية خالل املدة احملددة في الالئحة:
هل هناك رقابة على مناجر وورش االخشــــاب في 
املناطق الصناعية؟ وما مدى االستعدادات األمنية في 
مواجهة مثل تلك احلرائق؟ ومن املسؤول عن متابعة 
مخلفات ورش االخشاب التي تسببت في هذه احلرائق؟ 
وهل مت التأكد من تراخيص هذه الورش واملناجر؟ هل مت 
التأكد من أن اصحاب تلك املناجر ملتزمون باشتراطات 
األمن والســــالمة ونوعية املهنة والصناعات احملددة 
لهم حســــب التراخيص الصادرة لتلك الورش؟ وهل 
مت تسجيل أي مخالفات أو حترير محاضر ملثل هذه املناجر والورش؟ 
وهل صحيح ما مت نشــــره في بعض الصحف على لســــان مدير االدارة 
العامة لالطفاء بأن ادارة االطفاء طلبت من البلدية منذ خمس ســــنوات 
التحرك لوقف املخالفات التي تتسبب في اندالع احلرائق، اال ان البلدية 

لم تتحرك لوقف تلك املخالفات؟

م.أشواق املضف


