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رئيــــ�س واأع�ضـــــاء جملــــ�س الإدارة والع�ضــــو املنتــــدب

وجميــــع العاملــــني فـي موؤ�ض�ضــــة

اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة
ببالــــغ احلــــزن وعميــــق الأ�ضــــى

زميلهــــم املغفــــور لــــه بـــاإذن اهلل تعـــالـــى

املــرحـــوم/ أحمــــد فيصـــل الـزبــــن
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ال�ضابق

ويتقدمون باأحر التعازي القلبية

و�ضادق املوا�ضاة لذوي الزميل الغايل

 �ضائلين اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضبر وال�ضلوان

موسى الصراف وأشواق املضف وعبداهلل الكندريمحمد الهدية وأحمد البغيلي وفرز املطيري أشواق املضف خالل استقبالها مكاملة هاتفية

)فريال حماد(زيد العازمي وفرز املطيري ومانع العجمي مهلهل اخلالد ومحمد املفرج وعبداهلل عمادي وأحمد املنفوحي وعبداهلل الكندري ومزيد املطيري 

خالل جلسته العادية التي استمرت ساعة

»البلدي«: اعتماد مشروع جسر وصلة الصبية

٭ األمني العام: الرد على س����ؤال 
العضو مانع العجمي بشأن جولة 

ميناء عبداهلل.
٭ مانع العجمي: البلدية لم ترد 
على س����ؤال حول ميناء عبداهلل 
وانه متت احالة القضية الى النائب 
العام، ولذلك اصبح لدي شك في 

االدارة القانونية.
٭ االمني العام: مشروع جسر الشيخ 

جابر االحمد وصلة الصبية.
٭ عبداهلل العنزي: مت االعتراض 
على املشروع الن الوصلة لم تقر 
خالل تلك الفترة، وفي ظل غياب 
مجل����س االمة ومت ترس����يته الى 

االقل.
يوافق املجلس على التوصية 

التالية:

الن هذا االمر يخص اجلهاز ونحن 
مسؤولون عن التسميات وال ميكن 
ان نؤخر االس����ماء لذلك ال نضع 
اللوم على الوزير بانه وراء تأخير 

املوضوع.
٭ يواف����ق املجلس عل����ى احاطة 

املجلس باملوضوع.
٭ االمني الع����ام: بند الردود على 
االسئلة � الرد على سؤال م.جنان 
بوشهري بش����أن ارساليات املواد 

الغذائية.
٭ جنان بوش����هري: ليست هناك 
ردود على البنود التي طلبت الرد 
عليها ولذلك ملزمة بقبول الرد وعدم 
احالته مرة اخرى للجهاز، كذلك 
هن����اك معامالت خاصة بالتخيير 

ولم يتم الرد عليها.

التصورات بحيث تعرض االسماء 
على اللجنة العداد تقارير بشأنها 
حيث انها تضم العديد من اجلهات 
برئاسة البلدية وعضوية الديوان 
االميري ومركز البحوث التربوية 

ورابطة االدباء.
٭ عبدالكرمي السليم: القرار غير 
قانون����ي لعدم وجود اي اش����ارة 
للمقترح املقدم من املجلس البلدي 

بهذا اخلصوص.
٭ موس����ى الصراف: ه����ذا القرار 
للعلم فقط النه يتعلق بتش����كيل 

جلنة داخلية.
٭ ف����رز املطيري: ارج����و احالة 

املوضوع الى جلنة التسميات.
٭ جسار اجلسار: استغرب من طلب 
احالة القرار الى جلنة التسميات 

500 متر.
٭ جنان بوشهري: القرار اخلطأ في 
تعديل القرار تتحمله االمانة العامة 
للمجلس البلدي وليس الوزير الن 

املوضوع يدرس في املجلس.
٭ مانع العجم����ي: تقرير اجلهاز 

الفني يؤكد على نقل احملول.
٭ موسى الصراف: سبق أن ذكرنا 
التزامنا بقرار املجلس البلدي بعدم 

تعديل القرار.
٭ االم����ني الع����ام: ق����رار اجلهاز 
التنفيذي بشأن تشكيل جلنة من 

عدة جهات للتسميات.
٭ جس����ار اجلس����ار: موض����وع 
التسميات هو حق اصيل للمجلس 
البل����دي وقد مت تعدي����ل اقتراح 
تشكيل جلنة ومت عرض الكثير من 

املوافق����ة على جس����ر وصلة 
الصبية التي هي جزء من جس����ر 
الذي متت  الش����يخ جابر االحمد 
املوافقة عليه سابقا مبوجب قرار 
املجلس البلدي رقم )م ب/ ف 21/ 
2007/23/1082( املتخ����ذ بتاريخ 
2007/11/26 وذلك وفق االشتراطات 

اآلتية:
٭ املوافقة على وصلة اجلسر.

التقاطع����ات  املوافق����ة عل����ى  ٭ 
املقترح����ة وفق اخلي����ار رقم )2( 

وذلك للتقاطعات اآلتية:
املدين����ة  عن����د  التقاط����ع  ٭ 

الترفيهية.
٭ تقاطع الدوحة.

٭ التزام وزارة االش����غال العامة 
بتوفير مسار للسكة احلديد ضمن 

حرم وصلة الطريق.
٭ املوافقة عل����ى املكاتب املؤقتة 
واخلالطة املركزية والتشوينات 

مبساحة 150000م2.
٭ املوافقة على تخصيص موقع 

محطة وزن الشاحنات.
٭ املوافقة على تخصيص مبنى 
للتحكم واملراقبة املرورية ملوظفي 
العام����ة لتنظي����م املرور  االدارة 

مبساحة 1500م2.
٭ التنس����يق مع وزارة الداخلية 
املتطلبات اخلاصة لنظام  الدراج 
التحكم املروري واملراقبة للمشروع 
بنفس النظام واملواصفات املعتمدة 
ملش����روع جس����ر وصلة الصبية 

وربطها ببعضها البعض.
٭ االلتزام مبا جاء باش����تراطات 
الهيئة العامة للبيئة )دراسة املردود 

البيئي(.
٭ االلتزام مبا جاء بردود وزارة 

اخلدمات املختلفة.
٭ تقدمي املخططات 

٭ االمني العام: عرض احدى الشركات 
توفير سيارة لنقل املواد الغذائية 

الى مختبر وزارة الصحة.
يواف����ق املجلس عل����ى التوصية 

برفض الطلب.
٭ األمني العام: اقتراح العضو فرز 
املطيري بشأن تطوير املصليات 

الواقعة على الطرق السريعة.
٭ يواف����ق املجلس على انش����اء 
مساجد بجانب االستراحات املقامة 
على الطرق السريعة وارسالها الى 

اجلهاز التنفيذي.
رفعت اجللس����ة الساعة 11:10 

صباحا.

في جلس����ة لم تستغرق اكثر 
من ساعة اقر املجلس البلدي في 
جلسته العادية امس والتي تناوب 
على رئاستها كل من زيد العازمي 
وجسار اجلس����ار، مشروع جسر 
وصلة الصبية وهي جزء من جسر 

الشيخ جابر االحمد.
وقد اعتبر ع����دد من االعضاء 
ان هناك خطأ في الكتاب املرس����ل 
من االمانة العامة للمجلس البلدي 
بش����أن اعتماد 1500 متر البتعاد 
املخيمات عن الشوارع الرئيسية 

واملواقع العسكرية.
وواف����ق املجلس على انش����اء 
مساجد بجانب االستراحات املقامة 
على الطرق السريعة، وفيما يلي 

تفاصيل اجللسة:
٭ افتت����ح رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي اجللس����ة الساعة 10 

صباحا.
٭ األم����ني الع����ام: بند الرس����ائل 

الواردة.
٭ مان����ع العجم����ي: هن����اك خطأ 
ف����ي ترتيب الرس����ائل ال����واردة 

باحملضر.
٭ األمني العام: كتاب وزير الدولة 
لش����ؤون البلدية واعتراضه على 
قرار املجلس البلدي نقل احملوالت 

الكهربائية غير املشغلة.
٭ مانع العجمي: املجلس البلدي 
عام 2008 قرر عدم نقل احملوالت 
وهذا القرار جاء بعد دراس����ة من 
قبل املجلس البلدي وهو من ميلك 
تغيير قراره والسماح بعملية النقل 

للمحوالت.
الص����راف: موضوع  ٭ موس����ى 
احملوالت مت دراسته باللجنة الفنية 
مع اجلهاز التنفيذي وهو مازال قيد 
الدراسة ولم يتم اتخاذ التوصية 
املناس����بة لتعديل ق����رار املجلس 

البلدي بهذا اخلصوص.
٭ فرز املطي����ري: اللجنة الفنية 
تدرس حاليا تعديل القرار ولذلك 
اجلهاز التنفيذي متأخر بالرد على 

الدراسة.
٭ محمد الهدية: ال جند مشكلة في 
عملية نقل احملوالت غير القائمة 
ولذلك نرى ان الوزير ال يريد التعاون 
مع املجلس، كذلك استغرب من عدم 
اقرار الئحة املخيمات وتعديل احد 
البنود املتعلقة باالبتعاد عن املواقع 
العسكرية والشارع 1500 متر بدال 
من 500 متر حيث ان املجلس اقر 

اقتراح بإطالق اسم الصابرية على مدينة شمال الصبية

توحيد األنشطة احلرفية مع منطقة أبوفطيرة

حمالت تفتيشية 
للبلدية خالل عيد 
األضحى حصدت 

221 مخالفة بالفروانية

اقترح العضو محمد الهدية تعديل تسمية مدينة شمال الصبية الى مدينة 
الصابرية. وتضمن االقتراح التالي: احملافظة على التاريخ وتوثيقه إحدى 

السمات البارزة في احلياة الثقافية املعاصرة للشعوب وهو فضال عن ذلك 
ضرورة من ضرورات البحث العلمي اجلاد، فوطن بال ذاكرة هو وطن بال 
مستقبل. ومن نافلة القول ان نقول ان اسماء املناطق واملدن في كل قطر 
حتمل عبق التاريخ ورائحته وهي مبنزلة األرشيف الذي يدلنا على تاريخ 

هذه املدن وأسباب تسميتها بهذا االسم وتطورها التاريخي وتاريخ نشأتها 

واألشخاص الذين سكنوها، الى غير ذلك من معلومات تصب في إطار الذاكرة 
العامة لألوطان، لذلك يكون من املستغرب، بل املثير للدهشة ان يتم اإلقدام 

على استبدال أسماء بعض املدن القدمية بأخرى جديدة، فهذا يعد محو الذاكرة 
الوطن وتاريخه وإرثه الثقافي واحلضاري.

ومن هذا املنطلق، لذا ومن باب احملافظة على تاريخ الكويت ومدنه التاريخية 
وعدم تغييره والعبث به، نقترح اآلتي: تعديل تسمية مدينة شمال الصبية الى 

مدينة الصابرية.

قدم العضو أحمد البغيلي اقتراحا بتوحيد األنشطة باملناطق احلرفية في 
مناطق العارضية واجلهراء والصليبية مع منطقة أبوفطيرة احلرفية.

وتضمن االقتراح التالي: نظرا لصدور قرار املجلس البلدي رقم 
)م.ب/م.أ/2010/12/603( املتخذ بتاريخ 2010/6/28 باعتماد بعض األنشطة 
ملنطقة العارضية احلرفية وأيضا صدر مؤخرا قرار من املجلس البلدي. 

نقترح توحيد األنشطة باملناطق احلرفية على ان تطبق قرارات املجلس 
البلدي اخلاصة بإضافة أنشطة مبنطقة العارضية واجلهراء والصليبية 

احلرفية على ان يتم اعتماد نفس هذه األنشطة مبنطقة أبوفطيرة 
احلرفية والتي مت التبادل بها ايضا مع املواطنني، وذلك حتقيقا ملبدأ 

املساواة بني املواطنني.

في إطار تنظيم بلدية الكويت 
للجوالت التفتيشية خالل عيد 

األضحى املبارك، قام فريق 
متابعة الباعة املتجولني التابع 

إلدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق في فرع بلدية الفروانية 
بتحرير 221 مخالفة متمثلة في 

43 محضر مخالفة للقصابني 
و168 مخالفة للباعة املتجولني 
و8 محاضر نظافة عامة، الى 

جانب محضري مخالفة لقانون 
87/9. ويتضح من خالل هذا 
املضمون اجلهود املكثفة التي 
اتخذتها بلدية الكويت بهدف 

القضاء على ظاهرة الباعة 
والقصابني املتجولني املخالفني 

للوائح وأنظمة البلدية الى جانب 
متابعة املخالفني في مجاالت 

النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
واتخاذ كل االجراءات القانونية 

الصادرة في هذا الشأن، خاصة 
أن البلدية حريصة على نظافة 

كل الساحات والشوارع واملناطق 
السكنية. ودعت إدارة العالقات 

العامة ببلدية الكويت جميع 
املواطنني واملقيمني الى اإلسراع 

في االتصال على خط البلدية 
الساخن 139 في حال وجود أي 
مخالفة أو شكوى يراد االبالغ 

عنها، ليتسنى لالجهزة الرقابية 
املعنية القيام بإجراء الالزم 

جتاهها، وذلك طبقا للتعليمات من 
االدارة العليا في البلدية.

املوافقة على 
إنشاء مساجد 

بجانب االستراحات 
املقامة على الطرق 

السريعة

املطيري: »الفنية« 
ستعتمد الدراسة 

املتعلقة بنقل 
احملوالت الكهربائية 

فور االنتهاء منها


