
البلدي
المجلس

االربعاء
15  سبتمبر 2010

15
اعداد: بداح العنزي

قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي اقتراحا بالسماح 
بإقام����ة اخليام الربيعية في حدائق املنازل في الس����كن 
اخلاص. وقال العازمي في اقتراحه: نظرا لقرب موس����م 
املخيمات الربيعية وحلاجة العديد من كبار السن وفئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة للتمتع مبوسم املخيمات الربيعية 

وبعد موافقة مجلس الوزراء على الئحة الزراعة.
لذا اقتراح: السماح بإقامة اخليام الربيعية داخل احلدائق 

املنزلية مبناطق السكن اخلاص العتبارها املتنفس الوحيد 
لكبار السن وفئة ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يودون 
التمتع مبوسم املخيمات. وخاصة انه يصعب انتقالهم 
إلى املناطق البرية حيث متنعهم ظروفه الصحية نظرا 
إلعاقتهم او كبر سنهم، وان تكون متنفسا وتكرميا لهم 
وأن يتزامن موعد اقامتها مع موسم املخيمات الربيعية 

وازالتها.

وافق مجل���س الوزراء على 
اعت�����راض وزير األش�����غال 
الع�ام��ة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية بش���أن رف���ض قراري 
البل�دي المتض��منين  المجلس 

اطالق اس�����م عب��دال�محس���ن 
الزين ع�لى احد الش���وارع في 
الش���ويخ، وإطالق اسم محمد 
البس���ام على احد الشوارع في 

منطقة الشامية.

مجلس الوزراء يعتمداعتراض وزير البلدية على إطالقالعازمي يقترح خيامًا ربيعية أمام المنازل في السكن الخاص
اسمي عبدالمحسن الزين ومحمد البسام على شارعين

صفر: البدء في وضع المعالم الرئيسية للمخطط الهيكلي الرابع للدولة
خالل استقباله ورئيس المجلس البلدي المهنئين بعيد الفطر

الشلايع: المرحلة المقبلة حاسلمة في عملر البلدي والجهلاز الفنيالعازمي: متفائلل بالتعاون مع الجهاز الفني خلالل المرحلة المقبلة

)فريال حماد(د.فاضل صفر متوسطا عددا من الصحافيني زيد العازمي مستقبال شايع الشايعد.فاضل صفر مستقبال قيادات »البلدية«

ذكر وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ان املجلس البلدي شريك اساسي 
في عملية التنمية نظرا لإلجنازات 
احلالية أو السابقة، معربا عن شكره 
جلميع األعضاء سواء في املجلس 

احلالي أو املجالس السابقة.
ودع���ا د.صف���ر ف���ي تصريح 
صحاف���ي بعد اس���تقبال املهنئني 
بعي���د الفطر امس ال���ى التعاون 
البلدي،  واالجناز م���ع املجل���س 
متمنيا من االعضاء ان ينتهوا من 
اقرار باقي املواضيع املدرجة على 
جدول اعمالهم واخلاصة مبشاريع 

التنمية التي يأتي من ابرزها تنظيم 
منطقتي بنيد القار وخيطان.

وبني أن ادارة املخطط الهيكلي 
ف���ي البلدية بدأت وض���ع املعالم 
الرئيسية للمخطط الهيكلي الرابع 
للدولة مش���يرا الى قيام البلدية 
خالل الفترة االخيرة بتوقيع بعض 
العقود واالتفاقيات التي اخذت وقتا 

طويال إلقرارها.
وأشار د.صفر الى ان لدى البلدية 
عدة مشاريع مازالت موجودة في 
جلنة البيوت االستشارية متهيدا 
لوصول كتب املوافقة عليها قريبا، 
مستدركا بان تأخير اقرار الكثير من 

مشاريع البلدية سببه طول الدورة 
املستندية سواء من داخل البلدية 
أو من بعض االجهزة احلكومية في 
انه مت  الوزارات االخرى وخاصة 
توقيع خمسة عقود والباقي منها 

سيتم اقراره قريبا.
واضاف ان البلدية تعطي اولوية 
إلجناز مشاريع معاجلة النفايات 
في ثالثة مواقع بصورة مناسبة 
والئقة وذلك ضمن عقود مت طرحها 
على جلنة ال� B.O.T لترتيبها مع 
الش���ركات املتخصصة مبينا أنه 
قد مت حتصيص 3 مواقع ملعاجلة 
النفايات ش���مال وغرب وجنوب 

البالد حيث ستعمل تلك املشاريع 
على اجراء نقلة نوعية في معاجلة 

النفايات.
وأشار د.صفر الى ان لدى البلدية 
مش���روعني هامني وهم���ا تطوير 
مشاريع عبداهلل األحمد الترفيهي 
الطرق  ومراك���ز اخلدمات عل���ى 
الس���ريعة، معربا عن تطلعه الى 
تنفيذ البرنامج خاصة ان التحدي 
أمامنا ويستدعي تضافر  موجود 

جميع اجلهود.
من جهته نفى رئيس املجلس 
البل���دي زيد العازم���ي ورود أي 
معام���الت ملش���اريع تنموية الى 

املجلس حتى اآلن.
ف���ي تصريح  العازمي  وأك���د 
صحافي بعد استقبال املهنئني أمس 
حرص أعضاء املجلس على اجناز 
املشاريع التي تصلهم من اجلهاز 
الفني معربا عن تفاؤله بالتعاون 
مع اجلهاز التنفيذي خالل املرحلة 
املقبلة إلقرار املشاريع التنموية.

واع���رب عن ش���كره وتقديره 
ألعضاء املجلس على جهودهم في 
سرعة بحث املعامالت الواردة اليهم 
وخاصة املشاريع الكبرى من أجل 

تطوير البالد.
م���ن جانبه أك���د نائب رئيس 

املجلس البلدي شايع الشايع حرص 
األعضاء على اجناز جميع الطلبات 
الواردة من اجلهاز التنفيذي سواء 
كانت حكومة أو شركات أو أفراد، 
مشيرا الى ان األعضاء ال يفرقون 
بني املعام���الت ألن هدفهم تذليل 
العقبات التي تواجه املواطنني أو 

الشركات.
وأوض���ح الش���ايع ان املرحلة 
املقبل���ة تعتبر حاس���مة في عمر 
املجلس البلدي واجلهاز الفني وذلك 
البالد وحتويلها  من أجل تطوير 
الى مركز مالي وجتاري من خالل 

إقرار املشاريع التنموية.

الخرافي يقترح إطالق اسم 
المرحوم عبدالعزيز الفليج 

على أحد الشوارع

ق����دم عضو املجل����س البلدي 
اقتراحا  السابق م.عادل اخلرافي 
باطالق اسم املرحوم عبدالعزيز 

الفليج على احد الشوارع.
وقال اخلرافي ف����ي  اقتراحه: 
كان املغف����ور له ب����إذن اهلل علما 
من أع����الم املجتمع الكويتي ومن 
رموزها األفاضل ملا قدمه من بعض 
املساهمات التي يشار لها بالبنان، 
وكان من الرواد الذين تركوا بصمة 

واضحة في سجل الكويت.
وكان للفقي����د الراحل مآثر في 
خدمة الش����أن العام ملا تركه من 
اجن����ازات إدارية ملموس����ة ومن 
خدمات جليلة قدمها لوطننا احلبيب 
الكويت، حيث كان للفقيد الراحل 
سجل ناصع في االخالق وحسن 
التعامل مع اآلخرين، وايضا كان 
للفقيد مناقب ومواقف مشرفة من 
خالل ما قدمه طوال مسيرة حياته، 
فق����د انتخب عض����وا في مجلس 
األمة عام 1967 عن دائرة »القبلة« 
وعضوا في املجلس البلدي ملدة ست 
سنوات، وتولى وزارة الصحة من 
يناير 1965 الى فبراير 1971 وجرى 
تكرميه عام 1999 مع الوزراء الذين 

تولوا »الصحة«.
عرف بش����غفه للقراءة، وكان 
من االشخاص البارعني في رواية 
االحداث االدبية والتاريخية، كان 
له حض����ور مميز ف����ي الدواوين 
وكان محبوب����ا من اجلميع، وكان 
مميزا واالكثر حرصا على املشاركة 
والقيام بعمله التطوعي، وكان فعاال 
في العمل بانشطة املجلس البلدي 

ويثري اجلميع في اطروحاته.
وملا كان املغفور له صاحب دور 
متقدم خلدمة ه����ذا الوطن وعمال 
بنص املادة 12 من قانون 5 لسنة 
2005 في شأن بلدية الكويت في 
امل����ادة الثامنة الت����ي تنص على 
النظر ف����ي االقتراحات التي تقدم 
من احلكومة او املواطنني او اعضاء 
البلدي، لذا اتقدم بهذا االقتراح بشأن 
اطالق اسم املغفور له عبدالعزيز 
ابراهيم الفليج على احد الشوارع 

بالكويت.

تهنئة للقيادة السياسية بالعيد
عبر وزير األشغـال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضــل صــفر ورئيس املجلس البلدي 
ــايع عن  ــايع الش ــد العازمـي ونائب الرئيس ش زي
ــيخ صباح  ــمو األمير الش تهنئتهم الى صاحب الس
ــيخ نواف األحمد  ــــمو ولي العهد الش األحمد وس
ورئيـس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس 
ــد والوزراء  ــيخ ناصر احملم ــوزراء الش مجلس ال

والنواب واملواطنني واملقيمني بعيد الفطر.
ــني من اهلل أن يعيده على اجلميع بالصحة  متمن
ــان على  ــه األمن واألم ــم بنعمت ــة وان يت والعافي

الكويت.

م.عادل اخلرافي


