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اقت���رح عضو املجلس 
البلدي فرز املطيري حتويل 
القطعة 5 في منطقة جليب 
الشيوخ من السكن اخلاص 

الى السكن االستثماري، 

المطيري لتحويل ق 5 
بالجليب الستثماري

العازمي نرفض أي تعديالت على قانون البلدية

»فنية البلدي« تبحث تخصيص مليون متر للمدينة الطبية 
تناقش طلب إصدار صيغ استمالك 5 قسائم تاريخية بالمنطقة التجارية الرابعة

تبحث اللجنة الفنية خالل اجتماعها غدا 
برئاسة عبداهلل العنزي اعتماد املخطط العام 
ملش���روع أنظمة النقل السريع واخلطوط 

الدولية. وتضمن جدول األعمال طلب إصدار 
صيغ استمالك 5 قسائم تاريخية باملنطقة 
التجارية الرابعة داخل املدينة، طلب املؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية والعمل إقامة 
مدينة طبية للمتقاعدين غرب منطقة الشدادية 

مبساحة مليون متر مربع.

رفض رئي���س املجلس البلدي زي���د العازمي 
محاوالت بعض النواب ادخال تعديالت على قانون 

البلدية هدفها القضاء على املجلس البلدي.
وقال العازمي في تصريح صحافي انه يفترض 
م���ن جلنة املرافق العامة ف���ي مجلس االمة خالل 
اجتماعاتها ملناقش���ة تعديل في قان���ون البلدية 
دعوة اعضاء املجلس البلدي ألخذ آرائهم في هذه 
التعديالت، وخصوصا اننا طلبنا بعقد هذا االجتماع 
مع الن���واب وذلك من اجل املصلحة العامة اال انه 

لم يتم هذا اللقاء.
واكد العازمي ح���رص اعضاء املجلس البلدي 
على تطبي���ق كل ما يفيد البالد حتى في التعديل 
على قانون البلدية اذا كانت هناك مصلحة للبلد 

شريطة عدم القضاء على مرفق هام وهو املجلس 
البلدي الذي يعتبر املجلس الدميوقراطي األول في 

البالد واملوجود قبل مجلس االمة.
واعلن أنه سيتقدم بالتعديالت التي اقرها اعضاء 
املجلس البلدي على قانون البلدية الى وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية واعضاء مجلس 
األمة لألخذ بها عند مناقشتهم تعديل قانون البلدية 

وذلك من اجل انصاف اعضاء املجلس البلدي.
وبني ان مكتب املجلس البلدي قرر عقد اجتماع 
دوري كل شهر ملناقشة جميع املواضيع املطروحة 
على جدول اعماله، مش���يرا الى انه باالمكان عقد 
اجتماع اس���تثنائي في حال ورود طلبات حتتاج 

الى مناقشتها بصورة عاجلة.

ألنها تهدف للقضاء على المجلس البلدي

زيد العازمي

بوشهري: إقامة مراكز إلعادة تأهيل أجهزة 
الحاسب اآللي والتبرع بها للمؤسسات الخيرية

في ظل النمو السريع لتكنولوجيا المعلومات 

السليم: احالة الموافقة للمجلس البلدي

لجنة التسميات تعتمد إطالق اسم الفضالة 
والعدواني على شارعين بالخالدية والفحيحيل

قدمت عضو املجلس البلدي 
م.أشواق املضف اقتراحا بتبني 
البلدية إقامة مراكز الستقبال 
وصيانة أجهزة احلاسب اآللي 
وملحقاتها التي مت االستغناء 
عنها للتبرع بها للمؤسسات 

التعليمية واخليرية.
ف���ي  وقال���ت بوش���هري 
اقتراحها: ان النمو الس���ريع 
ف���ي تكنولوجي���ا املعلومات 
واالتصاالت س���اهم بش���كل 
كبير في حتسني قدرات أجهزة 
احلاس���ب اآلل���ي وملحقاتها 
بصورة س���ريعة ومستمرة، 
م���ا أدى الى زي���ادة كمية ما 
يعرف بالنفايات اإللكترونية 
املرتبطة بأجهزة احلاس���ب 
اآلل���ي وملحقاتها، وتعد هذه 
النفايات مصدرا أساسيا لتلوث 
البيئة باملعادن الثقيلة اخلطرة 
كالزئبق والرصاص وغيرهما، 
ونظرا ملا حتمله هذه النفايات 
من آثار سلبية جسيمة على 
البيئ���ة، إذا مت التعامل معها 
بصورة غير صحيحة، وهذا ما 
هو معمول به حاليا، لألسف، 
في الكويت حيث يتم التخلص 
منها مع النفايات البلدية في 
مرادم غير مهيأة الس���تقبال 
النفاي���ات اإللكترونية، وفي 
ظل عدم وجود أي مش���اريع 
خاصة بأنشطة إعادة تدوير 

هذا النوع من النفايات.
فإنن���ي أقت���رح أن تتبنى 
البلدية إقامة مش���روع بيئي 
خيري قائم على فكرة إنشاء 
مراك���ز بجمي���ع احملافظات 
الس���تقبال أجهزة احلاس���ب 
اآلل���ي وملحقاته���ا التي يتم 
االس���تغناء عنه���ا � من قبل 
اجله���ات احلكومية والقطاع 

أوصت جلنة التس����ميات في 
املجل����س البلدي خالل اجتماعها 
اللجنة  امس برئاس����ة رئي����س 
بالوكال����ة د.عبدالكرمي الس����ليم 
باملوافق������ة عل��ى اطالق اس����م 
املرح����وم علي صال����ح الفضالة 
على شارع الفردوس في منطقة 

اخلالدية.
وقال سليم في تصريح صحافي 
ان األعض����اء قرروا املوافقة على 
اقتراح مجل����س الوزراء باطالق 
اسم املرحوم مطلق فهد العدواني 
على ش����ارع البدوية في منطقة 
الفحيحيل، مشيرا الى احالة هذه 
املوافق����ات الى املجل����س البلدي 

القرارها.
وأضاف سليم ان اللجنة قررت 
فيما يخص األسماء املقترح اطالقها 
وعددها 47 اسما اعادتها للجهاز 
الفني لتقدمي تقرير عن كل اسم 
مت اقتراحه ف����ي املجلس البلدي 
السابق وحتى اآلن ووضع األسماء 
املقترحة قبل ذلك في قائمة أخرى 
للعرض عل����ى األعضاء في حال 
رغب����ة أحدهم تبني االس����م من 

جديد. 

م.جنان بوشهري

د.عبدالكرمي السليم

اخل���اص واألف���راد � والعمل 
على صيانتها وإعادة تأهيلها 
ومن ثم التبرع بها للمؤسسات 
التعليمي���ة واخليرية داخل 
وخارج الكويت، وهذا املقترح 
من شأنه تعزيز الدور الريادي 
لبلدية الكويت في احملافظة على 
البيئة، كما يساهم في تفعيل 
مشاركة البلدية في األنشطة 
اخليرية، علما ان بلدية دبي 
هي م���ن البلديات التي قامت 
بتطبيق فكرة هذا املشروع، 

والقت جناحا كبيرا.
ولضمان جناح فكرة هذا 
املقت���رح وفي ظل اإلمكانيات 
احملدودة لدى اجلهاز التنفيذي 
بالبلدية، فإنني أقترح ان تتم 
إقامة تلك املراكز بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
العالق���ة ومؤسس���ات  ذات 
املجتم���ع املدن���ي كجمعي���ة 
الكويتية، جمعية  املهندسني 
البيئ���ة واجلمعية  حماي���ة 
الكويتية لتقنية املعلومات، 
الفنية  الكوادر  وذلك لتوفير 
والبشرية الالزمة للقيام باملهام 

املطلوبة للمشروع.

وبنينّ ان اللجنة طلبت تأجيل 
بحث مجموعة من األسماء لعدم 
وجود السيرة الذاتية الصحابها 
في مركز البحوث والدراس����ات 
الكويتية وحلني احلصول على 

السيرة الذاتية لهم.
وقال ان األعضاء طلبوا إحالة 
طلب مختار منطقتي املسيلة وأبو 
احلصانية دمجهما حتت مسمى 
املسيلة، وطلب تسمية شارع باسم 
فهد العبدالوهاب الى اجلهاز الفني 

إلعداد تقرير.


