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اعداد: بداح العنزي

أعرب عضو املجلس البلدي محمد املفرج 
عن ش���كره وتقديره إلى وزي���ر التجارة 
اله�����ارون لتعليماته  والصناع��ة أحم��د 
بتش���ديد الرقابة على جت���ار اخلضراوات 
والفاكهة واملواد الغذائية والذين يحاولون 
اس���تغال املس���تهلكني م���ن خ���ال رفع 

أسعارها.
وقال املفرج في تصريح صحافي ان مبادرة 
الوزير الهارون مبنع تخزين اخلضراوات 
والفاكهة بكميات كبيرة في البرادات كانت 
جيدة وساهمت في تخفيض األسعار، مشيرا 
الى ان اجلوالت التفتيشية املستمرة سواء 
ملراقبي وزارة التجارة أو البلدية ضرورية 
ف���ي هذا الوق���ت من اج���ل مكافحة الغش 
والقضاء على عملية حصر املنتجات عند 

بعض التجار.
وبني ان تعليمات الوزير الهارون بضرورة 
عمل مزاد على األس���ماك في سوق السمك 

ساهمت أيضا في تخفيض األسعار، مشيرا الى ان نظام  حجز 
السال كان سببا في ارتفاعها.

كما أشاد املفرج بدور نائب املدير العام لشؤون بلديتي محافظتي 
العاصمة واجله���راء م.محمد احلريص ومدير اإلدارة في بلدية 
العاصمة مبارك جوهر في تشديد الرقابة على سامة األسماك 

الواردة الى سوق السمك وزيادة املفتشني 
في مختلف األسواق ملنع تسريب اي مواد 

غذائية تضر بصحة املستهلكني.
وعبر املفرج عن شكره الى وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر على ق���راره بإيقاف منح التراخيص 
لبن���اء منازل األرامل واملطلقات في منطقة 
كيفان قطعة 2 والتابعة للديوان األميري، 
مشيرا الى ان املجلس البلدي كان قد رفض 

السماح بإعادة بناء هذه املنازل.
وقال املف���رج ان قرار الوزير صفر كان 
هدفه احلرص عل���ى املصلحة العامة التي 
ينشدها اجلميع، خصوصا أعضاء املجلس 
البلدي الذين رفضوا بناء هذه املنازل حتى 

ال يتضرر أهالي املنطقة.
كما قدم املفرج االقت���راح التالي: نظرا 
لوجود وثائق ش���رعية ألصحاب القسائم 
جنوب خيطان، ومضى عليها سنوات طويلة 
وال يس���تطيع أصحابها استثمار او اس���تغال عقاراتهم لعدم 
وجود البنية التحتية، لذل���ك أقترح ان تقوم وزارات اخلدمات 
املختلفة بتوفير خدماتها املختلفة لهذه املنطقة من خال رصد 
امليزانيات الازمة لهذه اخلدمات ضمن امليزانية اجلديدة القادمة 

ان أمكن.

الشايع: كيف ترفض الحكومة تسمية شوارع بأسماء أقرها البلدي وتعتمد أخرى؟
أعلن رئيس جلنة التسميات 
في املجلس البلدي شايع الشايع 
ان أعضاء اللجنة طلبوا مقابلة 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
لبحث أس���باب رفض مجلس 
الوزراء لألس���ماء التي اعتمد 
املجلس البل���دي إطاقها على 
بع���ض الش���وارع، بعد ان مت 
املادة 14 بش���أنها  اس���تخدام 
بعد رفض وزير البلدية لهذه 

القرارات.
الشايع أستغرب من  وقال 
قيام مجلس الوزراء بإرس���ال 
أس���ماء يطل���ب املوافقة على 
اطاقه���ا على الش���وارع وفي 
املقابل يرفض قرارات البلدي، 
مشيرا الى ان تسميات الشوارع 
والضواحي اختصاص أصيل 

للمجلس البلدي.
وأضاف انه لم يرد اي كتاب 
ال���وزراء للبلدية  من مجلس 
بشأن ايقاف التسميات، مؤكدا ان 

الش���يخ جابر االحمد اجلابر 
الصباح على طريق العبدلي من 
تقاطع طريق اجلهراء وطريق 
الى منف���ذ احلدودي  الصبية 

رقم 80.
3 - اطاق اسم املغفور له 
الشيخ سعد العبداهلل السالم 
الصباح على طريق الصبية من 

وذكر أن اللجنة مس���تمرة 
التوصيات  في عملها وإصدار 
بإطاق األسماء حلني وصول 
كتاب من مجلس الوزراء يطلب 

االيقاف.
واشار الى ان اللجنة أوصت 
باملوافق���ة على اضافة اس���م 
الرفاعي الى ش���ارع سيد علي 
سيد الرفاعي في منطقة ضاحية 

عبداهلل السالم.
من جان���ب آخر أحال نائب 
املدي���ر العام لش���ؤون قطاع 
املشاريع م.يوسف املناور كتابا 
الوزراء  يتضمن قرار مجلس 
باملوافقة على اطاق اسماء 115 
شخصية على الشوارع، وقال 

في كتابه:
باالشارة الى الكتاب الوارد 
إلين���ا م���ن مجلس ال���وزراء 
وبخصوص قرار مجلس الوزراء 
رقم 536 والقاضي »بالعلم بأمر 
صاحب السمو األمير بإطاق 

جزء من ش���ارع وه���ران من 
الدائ���ري االول الى الدوار بني 
قطعة 2 و10 في منطقة الشامية 

رقم 100.
8 - اطاق اسم املغفور له 
جاسم حمد الصقر على اجلزء 
االول من ش���ارع الشامية من 
الدائري الثاني الى الدوار بني 
قطعة 7 و8 في منطقة الشامية 
رقم 200 علما بأنه ورد في كتاب 
مجلس الوزراء جاس���م محمد 
الصقر ومت تعديله الى جاسم 
حم���د الصقر بناء على املكاملة 
الهاتفية من وزير الدولة لشؤون 

البلدية.
9 - اطاق اسم املغفور له 
الرومي  عبدالرحمن يوس���ف 
على الش���ارع الواقع بني بنيد 
القار ودسمان ومير بجمعيات 
احملامني واخلريجني واملهندسني 
ومن اشارة تقاطع الدائري االول 
الى شارع  الس���ور  مع شارع 

األعضاء على استعداد لتعديل 
الائحة في حال���ة وجود أي 
ماحظات، كما مت املوافقة على 
اطاق اسم املرحوم عبدالوهاب 
احلمود على شارع في قرطبة 
اقت���راح العضو مهلهل  كذلك 
اخلال���د اطاق اس���م املرحوم 
عيس���ى محمد املخيزمي على 
احد الش���وارع في القادس���ية 
كما مت احال���ة اقتراح العضو 
الس���ابق عادل اخلرافي بشأن 
اطاق اسم عبدالعزيز الفليج 
على احد الشوارع الى االدارة 
إلعداد تقري���ر، وكذلك احالة 
اقتراح العض���و فرز املطيري 
بشأن اطاق اسم املرحوم مهنا 
العدواني على ش���ارع حديقة 
العمري���ة ال���ى االدارة إلعداد 
تقرير، مشيرا الى ان األسماء 
حددها بحي���ث تكون اما على 
شارع او مدرسة او مدينة وال 

يكون هناك تكرار.

تقاطع طريق اجلهراء وطريق 
الصبية الى مركز البحرة عند 
دوار مس���جد الفت���وح طريق 

.801
4 - اطاق اسم املغفور له 
الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح 
على طريق البحيث من مركز 
البحرة عند دوار مسجد الفتوح 
الى منطقة البحيث جنوب ام 

قصر.
5 - اطاق اسم املغفور له 
ناصر عبدالوهاب القطامي على 
شارع عكا الذي مير في قطعة 3 

من منطقة النزهة رقم 103.
6 - اطاق اسم املغفور له 
حمد صال���ح احلميضي على 
اجلزء االول من شارع الشويخ 
من الدائري الثاني الى الدوار بني 
قطعة 4 و5 في منطقة الشويخ 

رقم 75.
7 - اطاق اسم املغفور له 
يوسف صالح احلميضي على 

اس���ماء املغفور لهم بإذن اهلل 
تعالى على ش���وارع الكويت« 
وعليه اص���در قراره رقم 373 

واملتضمن التالي:
1 - اطاق اسم املغفور له 
الشيخ صباح السالم الصباح 

على طريق الساملي رقم 70.
2 - اطاق اسم املغفور له 

اخلليج العربي.
10 - اطاق اس���م املغفور 
له يوسف ابراهيم الغامن على 
اجلزء الثاني من شارع الشامية 
من الدوار مركز الضاحية في 
منطقة الش���امية بني قطع 3) 

و6( رقم 200.
11 - اطاق اسم املغفور له 
حمود زيد اخلالد على ش���ارع 
هارون الرش���يد ف���ي منطقة 
الساملية قطاع 11 رقم 128 املمتد 
من شارع اخلليج العربي الى 
املبارك، نظرا  ش���ارع س���الم 
لوجود شارع الرشيد مبنطقة 

الدسمة.
كما بعث نائب املدير العام 
لقطاع املشاريع بالوكالة م.احمد 
املنفوحي بكتاب بشأن موافقة 
مجلس الوزراء على اطاق اسم 
املرح���وم مطلق فهد العدواني 
على شارع البدوية )شارع رقم 

106( في منطقة الفحيحيل.

مجلس الوزراء اعتمد 12 اسمًا جديدًا.. وأعضاء لجنة التسميات يطلبون لقاء سمو الرئيس

محمد املفرج

م.يوسف املناورشايع الشايع

)محمد ماهر(إتالف 3 أطنان من معجون الطماطم النتهاء صالحيتها

ضبط شاحنة من الطحني املدعوم تباع في األسواق

لجنة الجهراء تبحث تخصيص موقع حديقة حيوان
تبحث جلنة محافظة اجلهراء في املجلس البلدي االحد املقبل 
برئاس���ة م.عبداهلل العنزي طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية تخصيص موقع حلديقة حيوان كبرى ضمن موقع 

مخيمات الربيع في اجلهراء، ويتضمن جدول االعمال التالي:
طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص 
موق���ع حراج لبيع االبل جنوب الدائري الس���ادس جنوب مدينة 
اجلهراء جنوب غرب موقع زرائب االبل، االقتراح املقدم من العضو 
م.عبداهلل العنزي بشأن انشاء ناد رياضي ملدينة سعد العبداهلل، 
طلب جلنة النظافة العامة التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين 
معدات اآلليات وس���كن عمال مبنطقة الصليبية »مشروع منطقة 
جتميع مقاولي مشاريع الدولة« لشركات النظافة التي لها عقود 
مع البلدية، العقد رقم »ه� ط/ 126« انشاء واجناز وصيانة طرق 
ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى لطريق الصبية السريع، 
بخصوص: طلب وزارة االش���غال العامة تخصيص عدد 2 موقع 

آلبار مياه جوفية اضافية مبحاذاة طريق الصبية السريع، االقتراح 
املقدم من العضو م.عبداهلل العنزي بش���أن انشاء مستشفى عام 
يخدم مناطق سعد العبداهلل، وجابر االحمد، والقيروان، والنهضة، 
االقتراح املقدم من العضو م.عبداهلل العنزي بش���أن اس���تحداث 
مدخل جدي���د الى منطقة اجلهراء من ناحي���ة طريق 80 املتجهة 
الى املطاع يؤدي الى شارع »طريق مضخة املياه«، طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع محرقة 
مبنطقة العبدلي الزراعية، االقتراح املقدم من العضو م.عبداهلل 
العنزي، بشأن استحداث جسر مشاة بني منطقة الواحة واملنطقة 
االستثمارية، طلب وزارة االوقاف والشؤون االسامية ترخيص 
اقامة مصلى مؤقت منوذج جلنة االزاالت التابعة ملجلس الوزراء 
»بضاحي���ة الواحة« ق 4 مبنطقة اجله���راء، طلب وزارة االوقاف 
والشؤون االس���امية ترخيص اقامة مصلى مؤقت منوذج جلنة 

االزاالت التابعة ملجلس الوزراء مبنطقة الدوحة قطعة 4.

المفرج: إجراءات وزير التجارة أسهمت
في مكافحة الغالء ومواجهة الغش التجاري

بلدية الفروانية أتلفت 3 أطنان
من معجون الطماطم انتهت مدة صالحيتها

الفروانية  قام���ت بلدي���ة 
بجوالت تفتيشية أسفرت عن 
اتاف 3 أطنان من املواد الغذائية 
ورفع سيارات، وقال مدير ادارة 
النظافة د.سعد اجلاوي ان هذه 
احلملة جاءت لتكون باكورة 
التفتيشية  لسلسلة احلمات 
التي أعدتها ادارة النظافة العامة 
واشغاالت الطرق التابعة لفرع 
بلدية محافظة الفروانية ضمن 
البرنام���ج اخل���اص ملواجهة 
ظاهرة الباعة املتجولني، مبينا 
ان احلملة التي ش���نها فريق 
العمل ش���هدت تعامل الفريق 
مع العديد من التجاوزات التي 
متثلت في استغال العديد من 
الساحات العامة غير املرخصة، 
من قبل الباعة املتجولني للعمل 
على استغالها جتاريا ما بني 
عرض وبيع السيارات وبعض 
التروي���ج لبعض  عملي���ات 
الغذائية غير الصاحلة  املواد 
لاستهاك اآلدمي، لتكون رادعا 
لكل مخالف اميانا وحرصا منها 
على سامة املستهلك، السيما 
من خال تطبيقها لنظم ولوائح 

البلدية التي تنظم أعمالها.
وأوضح  اجلاوي ان احلملة 
أسفرت عن رفع عدد 17 ما بني 
ن���وع تريلة ونس���اف عملت 
على استغال الساحات العامة 
كمواقف لتسوق من خالها بيع 
االسفنج التي ينجم عنها رمي 
العديد من املخلفات، وحجز عدد 
6 سيارات تشرع في بيع االثاث 
املستعمل في الساحات الترابية، 
اضافة الى التحفظ على كميات 

من الطحني املدعوم الذي يروج 
الى املطاع���م، واتاف كمية 3 
أطنان م���ن معجون الطماطم 

منتهي الصاحي���ة، مبينا ان 
الفريق تعامل مع عدد من انشطة 
احلرفية املستغلة للساحات 

العامة باالس���تغال التجاري 
من خال عرض منتجاتها في 
الساحات املقابلة لها التي جاءت 
على هامش احلملة لتكون رادعا 

لكل مخالف.
ادارة  العم���ل: مدير  فريق 
النظاف���ة العامة واش���غاالت 
الطرق د.سعد اجلاوي، مراقب 
عام اش���غاالت الط���رق خالد 
الهبيدة، مس���اعد مراقب عام 
النظافة واشغاالت الطرق مطلق 
احلميدي، رئيس فريق الباعة 
املتجولني هزاع املطيري، هزاع 
مسعود اجلميرة، ذاعر مسعود 
اجلميرة، طال عبيد اجلميرة، 
ضاحي العلي )ادارة العاقات 
العامة(، جراح املطيرات )ادارة 
العاقات العامة(، وأنور حميد 

)ادارة العاقات العامة(.

أثنى على قرار إيقاف بناء منازل األرامل في كيفان

تحفظت على كميات من الطحين المدعوم تباع في األسواق

زيد العازمي

يرعى رئيس املجلس البلدي زيد العازمي امللتقى الثقافي 
الثاني ألبناء قبيلة العوازم مساء االثنني املقبل بقاعة التراث 
بضاحية فهد األحمد مقابل صالة الشهيد فهد األحمد. ويشارك 
في هذا امللتقى نخبة من الشعراء واألدباء من جميع القبائل، 
حيث تقدم القصائ����د املتعلقة بالتراث والعادات والتقاليد 
والتي تؤكد على اثراء وتشجيع احلس واالنتماء الوطني، 

اضافة الى احلث على التقيد بتعاليم الدين احلنيف.

رئيس البلدي يرعى ملتقى العوازم

فرز املطيري

قدم رئيس اللجنة القانونية واملالية فرز املطيري اقتراحا يقضي 
بعدم تخصيص أراض ألي أنشطة مبنطقة العارضية التخزينية، 
والعمل على استغال مساحات االراضي املتبقية في املنطقة كمواقف 
سيارات متعددة األدوار، وقال ان االقتراح يساهم في ايجاد احللول 
التي من شأنها القضاء على االزدحامات املرورية، التي جاءت نتيجة 
عدم توافر مواقف للسيارات في املنطقة، ووقوف السيارات على 

جانب الطرق التي يسفر عنها شل احلركة املرورية في املنطقة.

المطيري لعدم تخصيص أراض بالعارضية التخزينية


