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اعداد: بداح العنزي

يحتفل عض���و املجلس 
البلدي مانع العجمي مساء 
اليوم بزفاف شقيقه عبداهلل 
وذلك في قاعة عالم التراث بني 
منطقتي الرقة وفهد األحمد 

مقابل بيت التمويل.

العجمي يحتفل 
بزفاف شقيقه

اقتراح بإلغاء قرار تعديل 
حديقة إشبيلية

اقترح العضو احمد البغيلي 
وجسار اجلس����ار الغاء قرار 
املجلس البلدي بشأن تعديل 
ف����ي منطقة  وض����ع حديقة 
اش����بيلية. وق����ال العضوان 
آثار  اقتراحهم����ا كان من  في 
هذا القرار ان تضرر اصحاب 
القسائم املجاورة للحديقة بعد 
ان مت تعديل مواقف السيارات 
للحديقة وملا كان املواطنون 
املواجهون للحديقة قد قاموا 
بش����راء قس����ائمهم بناء على 
املخطط املساحي رقم )37877 
أ( وحيث ان التعديل يفقدهم 
حقهم الذي مت الش����راء على 
اساس����ه وبالنظ����ر الى ما مت 
تقدميه منهم من تظلم بشأن 
الغاء  اقت����رح  لذا  املوضوع، 
القرار واالبق����اء على الوضع 
وفق املخططات املعتمدة والتي 

مت الشراء على اساسها.

محمد املفرج

عيد اخلالديد.فاضل صفر

مهلهل اخلالد

المفرج: »البلدي« حريص على المشاركة 
في إقرار المشاريع التنموية

أكد عضو املجلس البلدي محمد املفرج اس����تعداد 
املجلس لتشجيع القطاع اخلاص على تسهيل اجراءاته 
بشأن إنشاء مشاريعه التي تساهم في تطوير البالد. 
وقال املفرج في تصريح صحافي ان مبادرة صاحب 
السمو األمير في حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري 
ال تنطوي على املش����اريع احلكومية فقط، بل تشمل 
مشاريع ومشاركة القطاع اخلاص التي لها دور كبير 
في عملية التنمية، مشيرا الى ان جلان املجلس على 

استعداد لبحث أي مشروع أو مقترح يساهم في جتميل 
البالد. وأضاف ان املجلس البلدي سيقوم فور وصول 
أي معاملة تخص مش����اريع التنمية بإجنازها فورا، 
وذلك من اجل املساهمة مع احلكومة في تطوير البالد، 
خصوصا ان القطاع اخلاص ميلك االمكانيات والقدرات 
وامليزانيات الالزمة إلنشاء املشاريع الكبرى، مؤكدا ان 
هناك الكثير من االفكار التي ميكن طرحها ومناقشتها 

مع االعضاء متهيدا إلقرارها والعمل فيها فورا.

تبحث جلنة العاصمة خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة مهلهل اخلالد طلب الكنيسة الكاثوليكية 
استئجار قطعة ارض للكنيسة، ويتضمن جدول 
االعمال املعامالت التالية: شكوى اهالي القطعة 
1 مبنطقة الشامية واعتراض على جسر املشاة 
سيتم انشاؤه من مشروع تطوير طريق الدائري 
االول � املرحلة االولى، طلب املؤسس���ة العامة 
للموانئ املوافقة على توس���عة ميناء الشويخ 
بالبحر من اجلهة الشمالية الشرقية بعمل دفان 
البحر الستخدامه في التخزين ومراس لسفن 
احلاويات، طلب وزارة الكهرباء واملاء تخصيص 
عدد 2 موقع محطة حتويل 2 مبنطقة املنصورية 
قطع���ة 1 و2، االقتراح املقدم من العضو محمد 
املفرج بشأن كتاب االمانة العامة للمجلس البلدي 

رقم 1991 بش���أن تقرير ديوان احملاس���بة عن 
الس���نة املالية 2009/2008، االقتراح املقدم من 
العضوين مهلل اخلالد ومحمد املفرج بش���أن 
كت���اب االمانة العامة للمجلس البلدي بش���أن 
إلغاء محكمة اجلنح املستأنفة تعويض البلدية 
مبلغ 12.549.600 دينار، تخصيص عدد 1 موقع 
محطة حتويل ثانوية بابعاد »16.5م × 12.5م« 
مبنطقة القادسية ق 1، طلب تخصيص مساحة 
من االرض مبنطقة الدوحة مقابل قطعة 4 على 
الطريق الساحلي لتركيب برج اتصاالت لوزارة 
املواصالت، تخصيص عدد 3 مواقع محطة حتويل 
ثانوية بأبعاد »16.5م × 12.5م« مبنطقة الدعية 
في القطعتني )2 و4(، املوافقة على مش���روع 

حديقة اطفال النزهة قطعة 2.

»العاصمة« تبحث طلب الكنيسة الكاثوليكية استئجار أرض
تنظر في طلب »الموانئ« توسعة ميناء الشويخ

وزراء بلديات »التعاون« يعتمدون الدليل االسترشادي ومنظومة المباني الخضراء
حتتض���ن الكوي���ت اليوم 
االجتماع الرابع عشر للوزراء 
املعنيني بشؤون البلديات بدول 
مجلس التعاون اخلليجي وذلك 
القرار التوصيات الصادرة عن 
االجتماع احلادي والعش���رين 

لكبار مسؤولي البلديات.
وقال مدي���ر ادارة البلديات 
واالسكان في األمانة العامة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي عيد 
اخلالدي بعد نهاي���ة اجتماع 
البلديات امس  كبار مسؤولي 
مت رفع عدد من التوصيات الى 

البلديات لبحثها خالل  وزراء 
اجتماعهم الي���وم ومنها اقرار 
العام لالس���تراتيجية  االطار 

العمرانية املوحدة.
وأضاف في تصريح صحافي 
ان املشاركني في االجتماع حددوا 
البيئة احلضرية وفق  مفهوم 
مجال العمل البلدي مع حتديد 
مج���االت التعاون ف���ي الدول 
األعضاء وخصوصا منظومة 
املباني اخلضراء ودور البلديات 

في تطبيقها.
وأضاف انه مت التأكيد على 

املتكاملة للنفايات من  االدارة 
ال���دول االعضاء  خالل اخ���ذ 
املشروع بشكل متكامل وليس 
التخصص في نق���ل النفايات 
فقط، مش���يرا الى ان املطالبة 
بتجديد مج���االت التعاون مع 
املنظمات الدولية )الهابيتات( 
فيما يتعلق بالتخطيط العمراني 
وتأهيل الكوادر وعقد مؤمترات 

مشتركة تخص البلدية.
الى ان  وأش���ار اخلال���دي 
املسؤولني شددوا على التدريب 
اخلليجي املوحد من خالل العمل 

ضمن أهداف ومجاالت مشتركة 
وأهمية االس���تفادة من املراكز 
التدريبية في مملكة البحرين 
وتعميم جتربتها حلني االنتهاء 
من املركز املزمع انش���اؤه في 

الكويت.
وكش���ف عن اعتماد الدليل 
االسترش���ادي للمواصف���ات 
واملعايي���ر للوحات االعالنية، 
مش���يرا ال���ى حتقي���ق الدول 
اخلليجية 10 اهداف ضمن العمل 

البلدي.
وبنينّ ان املجتمعني أكدوا على 

دعم جلنة س���المة األغذية في 
دول املجلس مع تكليف األمانة 
بتفعيل توصياتها، مشيرا الى 
انه تق���رر عقد اجتماع لوكالء 
ال���وزارات ف���ي ماي���و املقبل 
مبقر األمانة العامة لوض�����ع 
أهداف العمل البلدي وتطوير 
آلية العم�������ل في جلنة كبار 

املسؤولني.
وقدم عضو مجلس الشورى 
ورئيس اللجنة الوطنية لكود 
البناء الس���عودي م.محمد بن 
حامد النقاوي عرضا أمام كبار 

البناء  املسؤولني يوضح كود 
الس���عودي من خالل تعريف 
الكود الذي يعتبر نظاما يحكم 
تصميم وتنفيذ وصيانة املباني 
لتحقيق احل���د األدنى املقبول 
من مقاييس السالمة والصحة 

العامة.
الى كودات ونظم  وأش���ار 
التاري���خ وكود  البناء عب���ر 
الس���عودي واخلطة  البن���اء 
العامة للجنة الوطنية وأهدافها 
واس���تراتيجيتها واملراج���ع 

املعتمدة وأنواعها.

يعقدون اجتماعهم الـ 14 اليوم إلقرار توصيات وكالء البلدية

العنزي: »البلدية« و»الداخلية« تتحمالن مسؤولية 
انتشار ظاهرة الفتيات في مقاهي الشيشة بالجهراء

هنلاك تقصير فلي أداء هاتيلن الوزارتين في الرقابلة والتفتيش على هلذه المقاهي وإغلالق المخالف
عبر عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي عن استيائه الشديد 
من انتش���ار ظاهرة الس���يدات والفتيات الالتي يجلسن في مقاهي 
الشيش���ة في محافظة اجلهراء، مؤكدا ان هذه الظاهرة دخيلة على 
املجتمع الكويتي ومنافية للقيم واملبادئ الشرقية واالسالمية التي 
تربينا عليها، وال نقبل بها كش���رقيني ومجتمع محافظ يتخذ الدين 

االسالمي منهاجا في حياته وتعامالته وسلوكياته.
وأكد العنزي ان هناك عالمات اس���تفهام كبيرة على أداء وزارتي 
البلدية والداخلية في هذا االمر، فهناك تقصير واضح في أداء هاتني 
الوزارتني في الرقاب���ة والتفتيش على هذه املقاهي واغالق املخالف 
منها، مؤكدا ان املسؤولني في هاتني الوزارتني يتحملون املسؤولية 
كاملة أمام املجتمع الكويتي عن تفشي هذا االمر، مشددا على ضرورة 
اتخاذ قرارات حازمة وصارمة جتاه هذه الظاهرة ومحاصرتها وحماية 
مجتمعن���ا من هذه اآلفة التي تقوض أركانه، فنحن مجتمع معروف 

عنه متسكه بالقيم والتقاليد وتعاليم الدين االسالمي احلنيف.
وأضاف ان هناك الكثير من املقاهي بها من التجاوزات واملخالفات 
م���ا مين���ع أي أحد من اجلل���وس فيها، فكيف يكون احل���ال اذا كان 
اجلالس باملقهى سيدات أو فتيات ويجلسن لفترات طويلة ولساعات 
متأخرة من الليل؟ فكثير من املقاهي ينتش���ر بها احلرام وأصبحت 
مرتعا ومأوى للعاطلني وللهاربني من القانون ومأوى لبائعي احلرام 
ومروجي الرذيلة، لذا البد من تش���ديد الرقاب���ة عليها ومحاصرتها 

حماية ألهل الكويت.
وطالب جميع اجلهات املعنية بتنسيق اجلهود فيما بينها وتشكيل 
حمالت مكثفة وعدم التراخي في بتر كل من يخالف القانون ويساهم 
في إدخال عادات ال نقبل بها وال نرتضيها في مجتمعنا املسلم احملافظ، 
فخير لهؤالء السهارى بالليل أن يأووا الى بيوتهم ويهتموا بأطفالهم 

وأزواجهم من اجل مجتمع نظيف وفاعل ومنتج.

شدد على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة وصارمة وحماية مجتمعنا من هذه اآلفة التي تقوض أركانه

م.عبداهلل العنزي

عمادي: ثبتنا 660 موقعًا 
وسلمناها للجهات الحكومية

أكد مس����اعد مدير عام البلدية 
لشؤون قطاع املساحة م.عبداهلل 
عمادي ان القطاع متكن في الفترة 
السابقة من حتويل اكثر من %90 
الورقية  من املخططات املساحية 
الى آلية فضال عن االستمرار في 
حتويل كل املعلوم����ات املتوافرة 
بالقطاع الى النظ����ام اآللي وذلك 
من خالل استحداث قاعدة بيانات 
متكاملة حتوي جميع املعلومات 
العقارية واملساحية رغم املعوقات 
التي تواجه القطاع. واعلن ان قطاع 
املس����احة بالبلدية ق����ام بتثبيت 
وتس����ليم 660 موقعا مشيرا الى 

ان هذه املواقع مت تس����ليمها للجهات احلكومية بعد 
تخصيصها من قبل املجلس البلدي، والبلدية ثبتتها 
وسلمتها منذ بداية شهر يناير من العام احلالي 2010 
وحتى نهاية شهر سبتمبر املاضي. من جانبه عرض 
مدير ادارة املساحة بالبلدية هشام الطليحي تفاصيل 
املواقع التي مت تثبيتها وتسليمها للجهات احلكومية، 

فأشار الى ان الديوان االميري تسلم 
موقعي »توس����عة قصر السيف 
العامر« كما تسلم مجلس الوزراء 
موقعي »احلكومة مول«، والعدل 
خمس����ة مواقع بينما كان نصيب 
االشغال هو االكثر حيث بلغ 158 
موقعا وتلتها االوقاف 138 موقعا ثم 
الكهرباء 111 والشؤون 62 والداخلية 
18 والتربي����ة والتعليم العالي 16 
واملالية 7 والنفط 4 واملواصالت 37 
والصحة 18 وكل من االدارة العامة 
لالطفاء والهيئة العامة للصناعة 8 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
9 والدفاع 1 وكل من الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للشباب والرياضة 5، واالمانة 
العامة لالوقاف 2، والهيئة العامة لش����ؤون القصر 1 
وكل من شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول 
الوطنية 5 واالدارة العامة للجمارك 2، واملؤسس����ة 
العامة للموانئ 1، والهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 

والثروة السمكية 30.

من روائع جنيف للساعات

ا�س���توحت Aigner األ���وان �س���اعتها اجلدي���دة 

Ravello م���ن الل���ون الذهبي لأ�س���عة ال�س���م�س 
واللون الأبي�س حلرارة ال�سيف حيث يجئ اللون 

الذهب���ي يف عق���ارب ال�س���اعة م���ع مل�س���ة اأنثوية 

ب�س���عار A يعك�س جاذبية Aigner، بينما يظهر 

اللوم الأبي�س يف حزام ال�س���اعة ليعطي تفا�سيل 

 ،Ravello مميزة و�سخ�س���ية لهذه ال�ساعة، مع

�ستجعل مع�سمك متاألقاً طوال ال�سيف. 

جتدونها ل���دى حمالت روائع جنيف لل�س���اعات 

وجتدونه���ا بكامل ت�س���كيالتها ل���دى فرع جممع 

بريوت، حويل.

  Ravello
White Rose

م.عبداهلل عمادي


