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تستضيف منظمة املدن العربية في 
احلادية عشرة والنصف من صباح 
اليوم مؤمت���را صحافيا عن محاور 
وأنشطة املؤمتر العام اخلامس عشر 
ملنظمة املدن العربية الذي يقام حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

اقترح عضو املجلس البلدي فرز املطيري اطالق اس���م املرحوم 
مهنا عيسى الصليبي العدواني على أحد الشوارع، وقال في اقتراحه 
ان املرح���وم من رجاالت الكويت األوائل الذين س���اهموا في نهضة 
الكويت، من خالل مساهمته الفاعلة في عملية إيصال التيار الكهربائي 
ملنطقة العمرية، كونه من أوائل قاطني املنطقة الرابعة، وباألخص 
في منطقة العمرية الت���ي كان له بها أول دواوين املنطقة، وهو من 
مواليد العام 1905، لذلك وتقديرا لدوره ومس���يرته التي يشهد لها 
باألخالق والكرم واإلصالح، نقترح اطالق اسمه على شارع العمرية 
الرئيسي )شارع حديقة العمرية( وذلك تخليدا لذكراه العطرة التي 

ساهمت في خدمة املنطقة.

مؤتمر صحافي لمنظمة المدن

د. فاضل صفر

م.عبداللطيف األستاذ

م.أحمد الصبيح

فرز املطيري

المفرج يسأل عن المشاريع 
المنجزة في خطة التنمية

العجمي: ضرورة إنشاء حديقة 
عامة في قطعة7 بالمنقف

طال���ب رئيس جلنة 
األحمدي ف���ي املجلس 
البلدي مان���ع العجمي 
شركة نفط الكويت بأن 
الس���ابق  بالقرار  تلتزم 
البل���دي  للمجل���س 
الصادر في 2008 حول 
إنش���اء حديقة عامة في 
منطق���ة املنق���ف قطعة 
7 والت���ي حتتوي على 
فرع للجمعية ومسجد 
ومواقف للسيارات شاملة 
لتخدم مكونات املشروع 

وأهالي املنطقة.
واضاف العجمي أن 

الشركة قد فاجأتنا بأنها اتبعت أسلوب االنتقائية واملزاجية في 
اختيار وتطبيق البنود الصادرة في القرار وذلك بأنها امتنعت 
عن تنفيذ احلديقة والفرع واجتهت إلصدار املوافقة على إنشاء 
املس���جد مما يحرم املواطنني من املتنفس القريب من منازلهم 
وحني سؤالهم عن عدم تنفيذ باقي مكونات املشروع حتججوا 
بأن هناك دواعي أمنية تقتصر على مالصقة املوقع للس���ياج 
األمني اخلاص بالبايب النفطي. واستغرب في الوقت نفسه أنها 
تتناقض في قراراتها فهل اخلطر أو الدواعي األمنية ال تش���مل 
قرب هذا املوقع؟ موضحا أن هناك شكاوى لدى وزير البلدية 

بشأن العمل على إقرار البنود املوجودة.

ق���دم عضوا املجلس البلدي محم���د املفرج ومهلهل اخلالد 
سؤاال حول املشاريع التنموية.

وقال املفرج واخلالد في سؤالهما: أعلن كل من وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح عن اجناز العديد من مشاريع اخلطة 
التنموية. نرجو تزويدنا بجميع املشاريع التي أجنزتها البلدية 

ضمن خطة التنمية 2011/2010 وحتى تقدمي هذا السؤال.

مجلس الوزراء يرفض استمالك القطعة 10 في أبرق خيطان الشمالي

اعتمد مجلس الوزراء 3 قرارات مت االعتراض 
عليها من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية.

وأوضح كتاب مجلس الوزراء التالي باإلشارة 
الى قرار املجلس البلدي املذكور ونفيد بأن مجلس 
الوزراء اصدر قراره باجتماعه رقم 2010/43 املنعقد 

بتاريخ 2010/8/30 الذي ينص على التالي:
املوافقة على اعتراض وزير الدولة لش���ؤون 

البلدية على قرار املجل���س البلدي رقم م ب/ل 
ف2010/10/179/3 بش���أن املوافقة على االقتراح 
املقدم من العضو أحمد الرشيدي باستمالك كامل 

القطعة 10 مبنطقة ابرق خيطان الشمالي.
كذلك املوافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون 
البلدية على ق���راري املجلس البلدي الصادرين 
عن اجتماعه رقم 2010/9 لدور االنعقاد العاشر 

املنعقد بتاريخ 2010/5/17 التاليني:
1� القرار رقم م ب/ل ح2010/9/150/3 اخلاص 
باملوافق���ة على إلغاء تخصي���ص موقع محطة 
التحويل البالغ مساحتها 144م2 والواقعة ضمن 
حدود القس���يمتني 82 و85 بالقطعة 2 مبنطقة 
الس���املية على ان يخصص موق���ع بديل بأبعاد 
12.5 × 16.5م2 مبساحة 206.25م2 حسب طلب 

وزارة الكهرباء واملاء.
2� القرار رقم م ب/ل د2010/9/161/5 اخلاص 
باملوافقة عل���ى الطلب املقدم من ش���ركة النقل 
العام الكويتية بتوس���عة مساحة املطعم القائم 
مبحطة خطوط باصات منطقة الفحيحيل والبالغ 
مساحتها 25م2 لتصبح املساحة الكلية للمطعم 

66.30م2.

بعد الموافقة على اعتراض وزير البلدية ضمن 3 قرارات

مانع العجمي

األستاذ: ضرورة أخذ 
االحتياطات في المباني 

ضد الحرائق الصبيح: استحداث مدخل ومخرج
غرب الجليب والدائري السابع

المطيري يقترح إطالق اسم العدواني
على شارع في منطقة العمرية

أوض���ح مدير ع���ام البلدية 
م.أحمد الصبيح ان اس���تحداث 
مدخل ومخرج يصل بني ضاحية 
عبداهلل املبارك الصباح )غرب 
السابع هو  اجلليب( والدائري 
ضمن االتفاقية رقم )أ/ه�/100( 
إلنشاء واجناز عدد 15 تقاطعا 
الرئيس���ية لربط  الطرق  على 

املناطق اجلديدة.
وبني الصبيح خالل رده على 
اقتراح األعضاء م.جسار اجلسار 
ود.عبدالك���رمي س���ليم وأحمد 
املعوشرجي انه بناء على الكتاب 
الصادر م���ن األمانة العامة في 
املجلس البلدي رقم 680 اخلاص 
باقتراح األعضاء املذكورين بشأن 
فتح طريق يوصل بني ضاحية 
عبداهلل املبارك الصباح والدائري 
السابع والذي مت احالته باجللسة 

.2009/9

وأف���اد الصبي���ح من خالل 
الكت���اب بانه ج���ار األخذ في 
االعتبار استحداث مدخل ومخرج 
يصل بني ضاحية عبداهلل املبارك 
الصباح )غرب اجلليب( والدائري 

الس���ابع وذلك ضم���ن أولوية 
وزارة األش���غال ف���ي االتفاقية 
إلنشاء واجناز 15 تقاطعا على 
الطرق الرئيسية لربط املناطق 

اجلديدة.
من جانبه، أكد عضو املجلس 
انه  البلدي م.جس���ار اجلسار 
تقدم به���ذا االقتراح لنقص في 
املداخل واملخ���ارج في منطقة 
عبداهلل املبارك )غرب اجلليب( 
خصوصا على الدائريني السادس 
والس���ابع، موضحا انه يشكر 
البلدية  ف���ي  التنفيذي  اجلهاز 
وعلى رأس���هم وزير األشغال 
العامة والبلدية د.فاضل صفر 
العام م.أحمد الصبيح  واملدير 
حلرصهم على الردود على أسئلة 
األعضاء والسعي وراء حتقيق 
مطالب املواطن���ني في مختلف 

احملافظات.

إنشاء 15 تقاطعاً لربط المناطق الجديدة

أكد املستشار الفني في املجلس 
البلدي م.عبداللطيف األس����تاذ ان 
حوادث احلرائق املؤسفة التي تقع 
بش����كل متكرر وتتسبب في وقوع 
ضحايا تستدعي أخذ االحتياطات 
الالزمة في املباني سواء من ناحية 
التصمي����م أو باس����تخدام امل����واد 
اإلنشائية. وقال األستاذ ل� »كونا«: ان 
بعض احلرائق التي تندلع في املباني 
مبختلف أش����كالها واستخداماتها 
تنتشر بسرعة كبيرة وتؤدي الى 
خسائر في األرواح واملمتلكات ألنها 
غير مصممة ملقاومة النيران. واضاف 
ان املباني املقاومة للحريق تختلف 
باختالف مواقع انشائها والغرض 
الذي تخصص من أجله فمثال هناك 
جدران تقاوم النيران ملدة 4 ساعات 
وبالتالي يؤدي ذلك الى زيادة نسبة 
حماية األرواح واملمتلكات. وأوضح 
ان تلك املباني ينبغي ان تضم مداخل 
ومصاع����د اضافية ميك����ن لرجال 
اإلطفاء استخدامها سواء للمعدات 
أو للوصول الى الطوابق خصوصا 
إذا كان����ت املباني مرتفعة. وأكد ان 
عمليات التهوية في املباني العالية 
يجب ان تكون بشكل أفقي لئال تؤثر 
األدخنة على الطوابق العليا منها.

صفر اعترض علىإلغاء تخصيص موقع محطة تحويل بمساحة 144م2 في منطقة السالمية


