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في جلسة طالب مانع العجمي بعمل صندوق للتبرعات لألبرياء في سورية

»البلدي«: شهر لتقدمي تقرير نهائي عن أوضاع أسواق القرين

األعضاء خالل اجللسة

حديث بني الرئيس زيد العازمي وموسى الصراف ومنى بورسلي  )فريال حماد(

عبداهلل العنزي وجسار اجلسار

البلدي  حدد اعضاء املجلس 
شهرا للجنة تقصي احلقائق لتقدمي 
النهائي بشأن معاجلة  تقريرها 

الوضع احلالي للمحالت.
وكانت اجللسة قد بدأت حيث 
تناوب على رئاستها كل من زيد 
العازمي ونائبه جسار اجلسار، 
حي����ث طالب بتوفي����ر صندوق 
للتبرع����ات لدع����م االبرياء في 

سورية.
وواف����ق املجل����س على طلب 
وزارة الداخلية تخصيص موقع 
مؤقت للفحص الفني مبساحة 7 
آالف متر مربع مبنطقة صبحان 
الصناعية ملدة ثالث سنوات بدءا 

من تاريخ تسلم املوقع.
واق����ر املجلس اطالق اس����م 
املرحوم يوسف النصراهلل على 
11 مبنطقة  ش����ارع 63 بالقطعة 
ابواحلصانية )ابوفطيرة(، وفيما 

يلي تفاصيل اجللسة:
افتتح رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي اجللسة الساعة 10:10 

صباحا.
٭ مان����ع العجمي: نظ����را لقتل 
االبرياء واالبادة اجلماعية للشعب 
السوري كافة من الواجب علينا 
كأعضاء املجلس البلدي وبعد تبرع 
صاحب السمو األمير فانني ادعو 
زمالئي االعضاء للمش����اركة في 
عمل صندوق للتبرعات الخواننا 
االبرياء في سورية ومت حتويله 

للهيئة اخليرية.
٭ عيد العنزي: ان الشعب الكويتي 
دائم����ا يقف م����ع اخوانه من كل 
الش����عوب ولذلك الب����د من عمل 
حملة لنصرة الشعب السوري، 
كما ادعو ابن����اء الدائرة الرابعة 
للمشاركة في االنتخابات للمجلس 
البلدي والتي ستقام الثالثاء وذلك 
الختي����ار القوي االمني من خالل 
الدميوقراطي  ال����دور  ممارس����ة 

والشعبي.
٭ فرز املطيري: تضامنا مع الشعب 
السوري فانني اعلن تبرعي براتب 

كامل لهذا الشعب.
يوافق املجل����س للمصادقة على 

احملضر.
٭ مان����ع العجمي: هناك رد على 
سؤالي بش����أن األغذية الفاسدة 
مؤجل من اجللسة املاضية وكنا 
بانتظار رد جديد من املدير العام 
ولم يصل حتى اآلن، كما أستفسر 
عن صحة قيام إحدى ش����ركات 
األغذية بكسب قضية ضد البلدية 

بنحو 5 ماليني دينار.
٭ محمد العتيبي: البلدية تعمل 
بجد ملتابعة قضية األغذية الفاسدة 
وهناك احصائيات موثقة بالكميات 
املصادرة والتي مت اتالفها وانه يتم 
في كل يوم خميس من كل اسبوع 

إتالف الكميات املصادرة.
٭ املستش����ار القانون����ي: أطلب 
الص����ادر بها حكم  القضية  رقم 
ضد البلدية ألن����ه قمنا بالبحث 
داخ����ل االدارة ع����ن صدور حكم 
بخمسة ماليني لصاحب العالقة 

فلم جند.
٭ محمد املف����رج: األعضاء منذ 
سنتني وهم يتكلمون عن قضية 
األغذية الفاسدة وهناك تقرير من 
اجلهاز للتعديل على الالئحة وإلى 
اآلن لم يعرض وأمتنى من رئيس 
العجمي  القانونية مانع  اللجنة 
ان يقوم باالس����تعجال في بحث 
الالئح����ة ورفعه����ا للمجلس في 

اجللسة املقبلة.
٭ مانع العجمي: قمنا مبناقشة 
القانونية  اللجنة  الالئحة داخل 

الرد على سؤال آخر بشأن عقود 
النظافة ولذلك اطلب اعادة السؤال 

إلى اجلهاز التنفيذي للرد.
عبداهلل العنزي: تقرير اإلدارة 
القانونية بشأن الرد على السؤال 
بهذه الصيغة ال يجوز، كان من حق 

االعضاء توجيه االسئلة.
الع����ام: محضر جلنة  االمني 

املخيمات الربيعية.
عبداهلل العنزي: نطلب سحب 
التقرير الستكمال ردود الداخلية 

والبلدية.
يوافق املجلس على س����حب 

الطلب.
العام: محضر اجتماع  األمني 
جلن����ة األحمدي � طل����ب وزارة 
الكهرباء تخصيص محطة كهربائية 

مبنطقة خيران االسكانية.
يوافق املجلس على الطلب.

األمني الع����ام: اقتراح العضو 
مانع العجمي بش����أن استحداث 
مدخل ومخرج ملنطقة هدية على 

شارع الغوص.
عل����ى  املجل����س  يواف����ق 

االقتراح.
العام: محضر اجتماع  االمني 

جلنة مبارك الكبير.
يوافق املجلس على اطالق اسم 
املرحوم يوسف النصراهلل على 
الشارع 63 بالقطعة 11 مبنطقة أبو 

احلصانية )ابوفطيرة(.
األم����ني الع����ام طل����ب وزارة 
الداخلية تخصيص موقع مؤقت 
للفحص الفني مبنطقة صبحان 
الصناعية. يوافق املجلس على 
الطلب مبساحة 7 آالف متر مربع 
شريطة أن يتم تخصيص املوقع 
ملدة ثالث سنوات من تاريخ استالم 

املوقع.
العام: طل����ب وزارة  االم����ني 
الداخلية تعديل مساحة مارينا 
وكاس����ر لالمواج لنادي ضباط 
ابو احلصانية  الشرطة مبنطقة 
الى 230 ألف ب����دال من 130 ألف 

متر مربع.
يوافق املجلس على س����حب 

الطلب.
العام: طل����ب وزارة  األم����ني 
األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
تخصيص موقع ملسجد ومواقف 
سيارات مبنطقة ابوفطيرة قطعة 
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مانع العجمي: اطلب س����حب 

املوضوع.
العن����زي: كت����اب  عب����داهلل 
األوقاف غير واض����ح واملنطقة 

غير قائمة.
عبدالكرمي السليم: استغرب من 
سحب الطلب خاصة أن املنطقة 
منظمة ومت اختياره من قبل إدارة 

التنظيم.
يوافق املجلس على س����حب 

الطلب.
العام: طل����ب وزارة  األم����ني 
الشؤون االجتماعية والعمل اقامة 
نصب تذكاري في ضاحية صباح 
الس����الم على دوار مسجد طيبة 

الرابط بني القطع )7، 8، 11(.
يوافق املجلس على س����حب 

الطلب.
األمني العام: طلب إنشاء جسر 
مشاة يربط بني كل من القطعتني 
7، 8 ف����ي القطعة 1، 6 في منطقة 

مبارك الكبير شارع الغوص.
يوافق املجلس على الطلب

األمني العام: بند ما يس����تجد 
من أعمال.

رفع����ت اجللس����ة لفقده����ا 
النصاب.

اجله����از خاصة انه مت تش����كيل 
جلنة وقد طلبت أس����ماء أعضاء 
اللجنة ولذلك أستغرب من هذا الرد 
وأرجو إدراج املستندات والوثائق 
التي تثبت حترير اإلنذارات ونحن 
نطلب خطط إصالح ولذلك نقول 
ان سياسة مد يد اإلدارة القانونية 
غير مقبولة وأحتفظ بهذا الرد على 
جدول األعمال حلني توفير جميع 

البيانات املتعلقة بالسؤال.
٭ موسى الصراف: النقاط التي 
ذكرت الب����د ان تبحث في جلنة 
تقصي احلقائق املتعلقة بأسواق 
القرين ومن حق األعضاء الطلب 
خاصة انه مت تشكيل هذه اللجنة 

من قبل املجلس البلدي.
٭ محمد الهدية: مت عقد 3 اجتماعات 
ومت توجيه 23 سؤاال للجهاز والذي 
لم يحضر اي اجتماع مما يدل على 
ان خطأ كبيرا يتحمله اجلهاز، كما 
مت توجيه كتاب الى الوزير بشأن 
عدم تعاون اجلهاز بهذا اخلصوص، 
ولذلك نحن اآلن بانتظار الرد على 

جميع األسئلة.
٭ موس����ى الصراف: مسؤولية 
البلدي ان يرفع تقريرا  املجلس 
الى  التوصل  للوزير بشأن عدم 

شيء بشأن املوضوع.
٭ محمد الهدية: نحن بانتظار رد 

اجلهاز لرفع تقرير نهائي.
٭ عب����داهلل العن����زي: من خالل 
املس����تندات املوجودة فإن هناك 
عقوب����ات ص����درت بحق بعض 
املوظفني ومنهم مدير ادارة التنظيم 
ولكن األخطر معاقبة املواطنني ومت 
إيقاف األنشطة والبد من تصحيح 
اخلطأ ولكن لألسف حتى اآلن لم 

يتم التصحيح.
٭ يوافق املجلس على منح شهر 
مهلة للجنة تقصي احلقائق بشأن 
أسواق القرين إلعداد تقرير نهائي 
وعرضه عل����ى املجلس.عبداهلل 
العنزي: احمل����الت املوجودة في 
جمعية ش����رق مح����الت مخالفة 
رغم وج����ود مكات����ب بلدية في 

الدور الثاني.
محمد العتيبي: سيتم حتويل 

املوضوع إلى املدير العام.
األمني العام: الرد على سؤال 
م.جنان بوشهري بشأن مناقصة 

النظافة.
م.جنان بوش����هري: السؤال 
مضى له أكثر من س����نة ونصف 
في اجله����از الفني خاصة أنه مت 

بحضور اجلهاز التنفيذي وكانت 
لدينا مالحظات عليها وانه ال يوجد 
تأخير من اللجنة لبحث الالئحة 
خاصة ان هناك مادتني بحاجة الى 
التعدي����ل تتعلقان برفع الغرامة 
وخاصة ان اللجنة ستعقد اجتماعا 
يوم اخلميس املقبل الس����تكمال 
بحث الالئحة والدعوة الى جميع 

األعضاء حلضور االجتماع.
٭ جنان بوش����هري: نتمنى ان 
يق����وم رئيس اللجنة بإرس����ال 
دعوات جلميع األعضاء حلضور 

اجتماع اللجنة.
٭ األم����ني العام: بند الرس����ائل 

الواردة.
٭ جن����ان بوش����هري: فوجئت 
ادارة  بتصريح صحاف����ي ملدير 
األغذية املستوردة على األسئلة 
التي وجهتهاوكنت أمتنى ان يكون 
الرد على أسئلتي من خالل القنوات 
الرس����مية وليس في الصحف، 
وكذلك ان رد مديرة األغذية، أشار 
الى ان أسئلة األعضاء بدون فائدة، 
متمنيا ان يكون قد خانها التعبير 
ألنن����ا نهدف الى وضع اليد على 
اخللل املوجود، كما ان تصريح 
مديرة األغذية فيه تناقض وعلى 
اجلهاز ان يلتزم بالرد رسميا على 

أسئلة األعضاء.
٭ محمد املفرج: هل أسئلة األعضاء 
هي للمصلحة العامة أم القضية 
هي الن����د بالند وعلينا ان يكون 

تعاملنا بشفافية.
٭ جن����ان بوش����هري: ليس في 
املوضوع ش����خصانية بل طلب 
الدق����ة ومعرف����ة صحة  حتري 
الدجاج  املعلومات عن معامالت 
املجمد ولذلك أستغرب ان يقال عن 

أسئلة األعضاء بال فائدة.
٭ محمد املفرج: أمتنى من األعضاء 
ان يحصل تفاهم مع املسؤولني 
مع اجلهاز قبل توجيه األس����ئلة 

والتشهير بهم عبر الصحف.
٭ جنان بوشهري: لم أقم بالتشهير 
عبر مبديرة األغذية املستوردة او 
التعرض لها كما ان من حق العضو 

توجيه األسئلة.
٭ مانع العجمي: من الصعب ان 
يتم وصف أس����ئلة األعضاء بال 

فائدة.
٭ األمني العام: الرد على سؤال 
عدد من األعضاء بش����أن أسواق 

القرين.
٭ مانع العجم����ي: فؤجئت برد 

موقع مساحته
7 آالف متر للفحص 

الفني في صبحان 
الصناعية

إطالق اسم املرحوم 
يوسف النصراهلل 

على شارع في 
البلوشي: البلدي مجلس استشاري أبواحلصانية

يساهم في بناء الكويت
دعا مرشح املجلس البلدي م.ناصر البلوشي الى حتقيق مصالح الوطن 

واملواطنني وجلعل الكويت اوال في كل امليادين وان نحقق مطالب 
النهضة حتى نصل الى كويت املستقبل وطموحات الكويتيني بدولة 

االمن والرفاهة، وقال: الكويت حتتاج الى االستقرار والتقاط االنفاس 
والتفكير بهدوء ورؤية وحلم لرسم منهاج حياتنا السياسية والتنموية، 

انها مسؤولية اجلميع بال استثناء، مؤكدا بأنه سيركز على الكثير من 
القضايا االساسية واملهمة مثل االغذية الفاسدة حتى نصل الى تقنية 

حديثة خاصة بالتفتيش لوجود حماية لالغذية والبحث في املناطق 
املتلوثة بيئيا مثل منطقة اجلابرية حيث كانت املنطقة رقم واحد في 

التلوث البيئي عام 97 حسب دراسة شركة نفط الكويت، واضاف: يدي 
ممدوة للتعاون مع اجلميع وعلى استعداد خلدمة ابناء بلدي وتقدمي 

خبرتي للمساهمة في بناء الوطن من خالل املجلس البلدي الذي يعد 
مجلسا استشاريا فنيا يسهم في بناء الكويت.

اخلالد يقترح إضافة نشاط كافتيريا في النوادي الصحية
قدم العضو مهلهل اخلالد اقتراحاً باضافة نشاط كافتيريا في النوادي الصحية بجميع احملافظات.

وقال اخلالد في اقتراحه، ال شك بان النوادي الصحية بالكويت من االماكن التي يرتادهـــا 
الكثيرون ويستمتعون فيها وميارسون الرياضة للحفاظ على صحتهم ومع ذلك فانها تخلو متاما 

من وجود نشاط كافتيريا علما بأنها تقدم خدمة لرواد واعضاء هذه األندية.
لذا اقترح اضافة نشاط كافتيريا داخل النوادي الصحية بجميع احملافظــــات والســـماح 
الصحاب تلك الكافتيريات بترخيصها وذلك لتوفير سبل الراحة جلميع اعضاء تلك النوادي 

الصحية.

تسمية شارعني باسم سعود بن جامع وراعي الفحماء بالصباحية
قدم رئيس املجلس البلدي زيد عايش العازمي 

اقتراحا باطالق اسم املغفور له سعود حبيب بن 
جامع على احد شوارع الصباحية.

وقال العازمي في اقتراحه نظرا ملواقفه الثابتة 
والراسخة وانه احد رجاالت الكويت.. ولد 

في عام 1926 وتوفي عام 1998 ذكر في كتاب 
املؤلف براك راشد السبيت )حتفة اليقني( انه 

عندما خرج عبدالكرمي قاسم حاكم العراق 
سنة 1961 شكلت كتيبة بقيادة االمير سعود 

بن جامع وهو من قبيلة العوازم مع مجموعة 
من شباب الكويت الذين حملوا السالح دفاعا 

عن الوطن من قبيلة العوازم وغيرهم من ابناء 
الوطن وفي سنة 1973 شارك في »موقعة 

الصامتة« بني العراق والكويت وعلى اثر ذلك 
سلم له مركز حرس حدود »هجانة« في منطقة 

الشويخ ثم تسلمه من بعده ابنه االكبر سنا 
حبيب بن سعود بن جامع ومن بعده جبر 

سعود بن جامع، لذا نقترح اآلتي: تسمية شارع 
باسم املغفور له بإذن اهلل تعالى العم »سعود 

حبيب بن جامع« على احد شوارع منطقة 
الصباحية.

كما قدم اقتراحا بتسمية شارع باسم املغفور 
له مبارك فالح راعي الفحماء: نظرا ملواقفه 

الثابتة والراسخة وانه احد رجاالت الكويت في 
حياته البرملانية حينما كان عضوا مبجلس االمة 

الكويتي عام 1981 و1985 وكان نائبا لرئيس 
مجلس ادارة جمعية الصباحية وكان ايضا 
ممثال حملافظة االحمدي في املجلس االعلى 

للمحافظات وانه من اشد املدافعني عن الدستور 
وحقوق الشعب الدستورية وله مواقف شجاعة، 
لذا نقترح اآلتي: تسمية شارع باسم املغفور له 
باذن اهلل تعالى )مبارك فالح راعي الفحماء( على 
الشارع الفاصل بني منطقة الصباحية ومنطقة 

فهد االحمد.


