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أكد أن 31 مارس اجلاري آخر موعد إلقامة املخيمات الربيعية

صفر يدعو لتحسني اخلدمات وتطويرها وإقامة 
معرض للفرص الوظيفية الستقطاب املهندسني

الربيعية، داعيا جميع نواب 
املدير العام لشؤون احملافظات 

الى االلتزام بهذا املوعد.
وأكد ان هناك اجتماعات 
مس����تمرة بش����أن إجن����اح 
مشروع أرشفة ملفات البلدية 
االلكتروني من خالل ترشيح 
موظف����ني م����ن كل القطاعات 
لتدريبهم على هذا املشروع 

احليوي.
وبني أن نسبة الردود على 
اسئلة اعضاء مجلسي االمة 
والبلدي بلغت نسبتها حوالي 
91% على أسئلة النواب و%78 
على اسئلة واقتراحات اعضاء 

املجلس البلدي.
بداح العنزي  ٭

تخصي����ص موقع مس����جد 
مبنطقة االندلس مقابل قطعة 
4، طلب اطالق اسم املرحوم 
علي فهد الدويلة على شارع 
املطافئ بالفروانية االقتراحات 
املقدمة من األعضاء: بش����أن 
جتديد تراخيص احملالت بغرب 
أبوفطيرة محافظة االحمدي، 
االقتراحات املقدمة من العضو 
م.محمد الهدية بشأن استحداث 
الفحيحيل  مخرج من طريق 
الس����ريع الى ش����ارع سلوى 
وش����ارع املس����جد االقصى، 
وآخر بش����أن تسمية منشأة 
رياضية أو مدرسة أو شارع 
باسم )الشيخ خالد اليوسف 
الصباح(، االقتراح املقدم من 
العضو العجمي بشأن كشف 
الغذائية في  امل����واد  فس����اد 
الكوي����ت، االقتراح املقدم من 
زيد العازمي بشأن تسمية أحد 
شوارع مدينة الكويت )باسم 
املغفور له بإذن اهلل النوخذة 

يعقوب خلف اليتامى(.
واقتراح تغيير اسم النادي 
االهلي بأم الهيمان الى نادي 
الرياض����ي مبدينة  الصباح 

صباح االحمد )وإشهاره(.

الوزير حسن عبدالكرمي الى ان 
الوزير صفر أشاد بالتوصيات 
الصادرة عن االجتماع الوزاري 
الذي عقد في اململكة العربية 
السعودية، وحسن الترحيب 

والترتيب إلجناح املؤمتر.
الوزير صفر  وأضاف ان 
اكد اجناح برنامج الدفع اآللي 
في مراكز البلدية املختلفة من 
اجل التسهيل على املراجعني 
في مختلف املراكز، مشددا على 
قيام املس����ؤولني في االجهزة 
املختلفة بتذليل الصعوبات 

أمام استخدام هذه االجهزة.
وقال ان وزير البلدية شدد 
على أن يكون 31 اجلاري هو 
املوع����د النهائ����ي للمخيمات 

املوافق����ة التنظيمي����ة ملبنى 
الهيئ����ة العام����ة للمعلومات 
املدنية )فرع اجلهراء( مبنطقة 
اقتراح  اجلهراء قطع����ة 93، 
العنزي  العضو م.عب����داهلل 
بشأن استحداث جسر مشاة 
بني: منطقة الواحة واملنطقة 
الواحة  االستثمارية، منطقة 
ومنطقة العيون، طلب وزارة 
الداخلية توسعة موقع مخفر 
شرطة تيماء ومخفر شرطة 
الصليبية السكنية الستغاللهما 
حلجز املركبات، طلب وزارة 
االوقاف توسعة موقع مسجد 
مخصص مبنطقة القطر قطعة 
4أ، اعتماد قرار مجلس الوزراء 
اخلاص بتخصي����ص املوقع 
احلالي ملركز خفر السواحل 
في منطق����ة الصبية )مدينة 
احلرير( ليكون موقعا بصفة 
دائمة والتابع لوزارة الداخلية، 
املوقع B املقترح بصفة مؤقتة 
مبنطق����ة أرحي����ة بديال عن 
س����كراب االهالي في أمغرة، 
دراس����ة وتطوير طريق كبد 
احلالي ليصبح بحرم طريق 
100م بدال من 50م، طلب وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 

دعا وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر الى ضرورة رفع 
أداء العاملني في جميع االجهزة 
والعمل عل����ى اقامة معرض 
للفرص الوظيفية الستقطاب 
املهندسني حتى تكون البلدية 

بيئة جاذبة لهذه الفئة.
مؤك����دا ض����رورة قي����ام 
القطاعات بتحسني اخلدمات 
املقدمة للمراجعني وتطويرها 
ملواكب����ة العصر م����ن خالل 
اس����تخدام الطرق والتقنيات 

العلمية احلديثة.
جاء ذل����ك بعد ترؤس����ه 
التنسيقي لقياديي  االجتماع 
البلدية، حيث أشار مدير مكتب 

البلدي  يبحث املجل����س 
اليوم  خالل اجتماعه صباح 
برئاس����ة زيد العازمي طلب 
االمانة العامة ملجلس الوزراء 
تأسيس شركات تطوير وتنفيذ 
املستودعات واملنافذ احلدودية 

في الساملي.
ويتضمن جدول األعمال 

املعامالت التالية:
االقتراح املقدم من العضو 
محمد املفرج بشأن انارة املداخل 
الشمالية واجلنوبية في البالد، 
طلب وزارة االش����غال العامة 
اعادة النظر بشأن قرار املجلس 
البلدي باشتراط املدة احملددة 
لتنفي����ذ املواق����ع املخصصة 
للمشاريع احلكومية، اقتراح 
العضو م.عب����داهلل العنزي، 
انش����اء ناد رياضي  بش����أن 
العبداهلل، طلب  ملدينة سعد 
وزارة املواصالت تخصيص 
موقع إلقام����ة محطة لتقوية 
االرسال واالستقبال مبنطقة 
الرخام � طريق الصبية، وطلب 
تخصيص موقع إلقامة محطة 
لتقوية االرسال واالستقبال 
 ،MP1951 مبنطقة اجله����راء
طلب وزارة االش����غال العامة 

د.فاضل صفر

زيد العازمي

البلدي بحث تأسيس شركات لتطوير وتنفيذ املستودعات

املضف: السحب أو اإلبقاء
على املواقع احلكومية في مبارك الكبير

اخلالد: إنشاء مراكز ثقافية
ودار لألوبرا في ساحة العلم

إعداد: بداح العنزي

دورات تدريبية لتنمية املوظفني
أعلنت بلدية الكويت عن تنفيذها ممثلة في إدارة التطوير والتدريب 
سلس���لة دورات تدريبية في ش���هر مارس اجلاري لتنمية املهارات 

وتطوير العمل الوظيفي ملوظفي البلدية.
وق���ال املدير العام للبلدية م.أحمد الصبي���ح ل� »كونا« أمس ان 
الدورات اش���تملت على عدد من البرامج التدريبية احمللية االدارية 
والهندسية واحلاسب اآللي متحورت حول فن صناعة االهداف وتقييم 

االداء الوظيفي ومحترف مشاريع )بي.أم.بي( وغيرها.
وأضاف م.الصبيح ان الدورات اشتملت ايضا على مفهوم االدارة 
االلكترونية لتنمية املهارات مبشاركة 78 موظفا من العاملني بالوظائف 
اإلشرافية والقطاعات الهندسية ومديري املكاتب وغيرهم ممن تتطلب 
أعمالهم االملام مبفاهيم االدارة االلكترونية الى جانب املديرين واملراقبني 
ورؤساء االقسام لالرتقاء باألداء الوظيفي وإكسابهم اخلبرات بغية 

تطوير العمل.

طالبت جلنة مبارك الكبير ف���ي املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس برئاسة م.أشواق املضف جميع اجلهات احلكومية بعقد ورشة 
عم���ل لبيان جميع قرارات التخصيص لألراضي وتقدمي تقرير لكل 
موقع حتى يتم إتخاذ قرار من املجلس البلدي سواء بسحب املوقع 

أو اإلبقاء عليه.
وقالت بأن ورش���ة العمل ناقش���ت 
تخصيص مواقع للجهات احلكومية في 
ضاحية مبارك الكبير، حيث مت الطلب 
من تلك اجلهات تقدمي اخلطة املستقبلية 
لكل جهة حكومية، متهيدا لعقد ورشة 
عمل لتلك اجلهات معربة عن أسفها لغياب 
اجلهاز الفني ف���ي البلدية عن حضور 
االجتماع رغم انه املعني بعملية تخصيص 

األراضي.
وبينت أنه مت بحث تخصيص أراض 
للهيئة العامة للرياضة، حيث اش���ارت 
الهيئة الى أنه مت تخصيص موقع بالقرين 
وتتراوح مساحته بني 120 – 150 ألف متر، 

مطالبة بضرورة تخصيص األرض من قبل املجلس.
وذك���رت ان الهيئة العامة للبيئة طلب���ت عدم تخصيص أراض 
للرعاية الس���كنية قبل موافقة الهيئة العامة للبيئة حتى ال تتكرر 
أخطاء منطقتي الظهر وجابر األحمد، كما مت بحث احتياجات الهيئة 
العامة للصناعة من األراضي املتعلقة باس���تخراج الصلبوخ فقط 
لبعد موقع النويصيب عن الشعيبة حيث يطلبون أن تكون مساحة 

املوقع بني 500 الف ومليون متر مربع.
وأش���ارت الى انه مت التطرق الى انش���اء مالعب احلدائق العامة 
وتس���ليمها الى الرعاية الس���كنية الدارتها من قب���ل الهيئة العامة 
للزراعة، مشيرة الى أن هيئة الزراعة أبلغتنا بأنه مت تسلم حديقة 
في مبارك الكبير، واضافت انه مت بحث قضية سوء الصيانة وعدم 
تنفيذ احلدائق املدرجة ضمن خطة التنمية مع املسؤولني في الهيئة 

العامة للزراعة لبيان األسباب.
وبينت املضف أنه مت مناقشة موضوع أسواق القرين في حضور 
مسؤولي بلدية مبارك الكبير وادارة التنظيم واالدارة القانونية في 
ظل وجود تنازع على احدى األراضي والتي قامت البلدية بتخصيص 
موقع عليها إلقامة مجمع محاكم ومسرح وكذلك متت مناقشة املشاكل 
التي تعترض البلدية في عملية االغذية الفاس���دة لتذليل العقبات 

اضافة الى بحث عملية النظافة في مناطق احملافظة.

أوصت جلنة العاصمة في املجلس البلدي خالل اجتماعها أمس 
برئاسة مهلهل اخلالد بانشاء مراكز ثقافية ومسرح ودار لألوبرا 

في ساحة العلم.
وقال اخلالد ان اللجنة وافقت على اقتراح األعضاء: محمد املفرج 
وشايع الشايع ومهلهل اخلالد، بش���أن نقل مركز العيون القائم 

مبنطقة قرطبة الى موقع بديل.
 كما متت املوافقة على طل����ب وزارة 
الكهرباء توس���عة احملط���ة املوجودة 
بالقطع���ة 2 في منطقة ش���رق، كذلك 
متت املوافقة عل���ى اقت����راح العضو 
عبدالك���رمي الس���ليم بإع���ادة تنظيم 
حديق�����ة احلزام األخضر، وطلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل تخصيص 
جزء أمام السوق املركزي التابع جلمعية 
العديلية التعاونية مبساحة 127.8 مترا 

مربعا لوضع عربات السوق.
وقال ان اللجنة رفضت اقتراح العضو 
أحمد املعوشرجي بشأن إنشاء مخرج 

فرعي للجسر املمتد بني منطقة السرة ومنطقة اجلابرية، كما مت 
رفض اقتراح العضو م.جس���ار اجلسار بشأن الش�����ارع املم�تد 
من الدوار الى االش���ارة الضوئي�����ة واستبدال االشارة الضوئية 
بدوار وعدم اقامة مشاريع مستقبلية أمام سكن من����ازل املواطنني 

املطلة على شارع أبوظبي الساحلي.
 كم���ا مت رفض اقتراح العضو م.جنان بوش���هري االبقاء على 

موقع التموين في منطقة اجلابرية قطعة 7.
وأض����اف ان اللجنة أبق������ت على اجلدول مش���روع حديقة 

أطفال في منطقة النزه�����ة قطعة 2.
كذلك اقتراح نائب رئيس املجلس البل���دي ش���اي����ع الشايع 
بش���أن ازالة احملول القائ����م بالشارع الثالث في قطعة 1 مبنطقة 

قرطبة.

مهلهل اخلالد

إجراءات وقائية لضمان سالمة 
األغذية القادمة من اليابان

طلب عضو املجلس البلدي مانع العجمي البلدية اتخاذ االجراءات 
الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وسالمة االغذية من االشعاع 

النووي في اليابان.
وقال العجمي في كتابه الى رئيس املجلس ان ذلك يأتي بس���بب 
ارتفاع مس���توى االشعاعات النووية في اليابان وذلك بعد تصريح 

بلدية طوكيو وانه فاق املستوى الطبيعي 
وخطورتها على صحة االنسان.

كما قدم اقتراحا بتسمية احد شوارع 
منطق���ة املنقف باس���م عب���داهلل حمد 
الهاش���مي عضو مجلس االمة الس���ابق 
نظرا العماله اجلليلة وخدمته لوطننا 

احلبيب الكويت.

م.أشواق املضف

مانع العجمي

حتـت رعـايـــة

ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى

حفظه اهلل ورعاه

تنظم جامعة الكويت حفلها ال�سنوي

لأوائـل اخلريجـني
)الدفعة الأربعون(

للعام اجلامعي 2010/2009

وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف 

من �سباح يوم الإثنني املوافق 2011/3/21

على م�سرح عبداهلل اجلابر ال�سباح 

يف احلرم اجلامعي بال�سويخ

مالحظة: على جميع اأوائل  اخلريجني اللتزام باحل�سور قبل موعد احلفل ب�ساعتني.


