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تناقش اقتراحاً بنقل املدارس اخلاصة من املناطق السكنية ومشروع مسلخ العاصمة

جلان البلدي تبحث املدن العمالية وتطوير الشويخ اخلدمية األسبوع املقبل
من جهة أخرى، تبحث جلنة 
العاصمة خالل اجتماعها يوم 
املقبل برئاسة حسن  االربعاء 
كمال مش����روع مسلخ وسوق 

املاشية مبنطقة العاصمة.
ويتضمن ج����دول االعمال 
املعام����الت التالي����ة: الكت����اب 
املقدم من مش����عل اجلويسري 
بش����أن اعادة النظ����ر في قرار 
املجل����س البل����دي رقم م ب/ل 
بتاري����خ   2010/12/311/6 ع 
2010/6/28 والذي يقضي بعدم 
اعادة  املوافقة على مش����روع 
بناء الشقق االميرية مبنطقتي 
الدوحة وكيفان، وطلب وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
املوافقة عل����ى تركيب وجهات 
زجاجية )مص����دات هوائية( 
الكائن  املركزي  ملدخل السوق 
القادس����ية 5،  مبركز ضاحية 
وطلب املؤسسة العامة للرعاية 
الس����كنية تخصي����ص موقع 
مبساحة 1700م2 ملركز طوارئ 
الكهرباء مبدينة جابر االحمد 

قسيمة للمقر اجلديد للمؤسسة، 
والس����ؤال املقدم م����ن العضو 
يوسف الغريب بشأن قانونية 
الس����ماح ملكاتب االستشارات 
اخلاصة باحملاماة والهندس����ة 
مبنطقة س����لوى، وطلب عمل 
مواقف سيارات سطحية عامة 
ومجانية بالس����احة املجاورة 
للقسيمة رقم 1أ مبنطقة الساملية 
قطعة رقم 259، وطلب شركة 
املشروعات ا لسياحية املوافقة 
على استغالل التراس اجلنوبي 
لنادي اليخوت بالواجهة البحرية 
كقاعدة متعددة االغراض، وطلب 
العامة  كل من وزارة االشغال 
ووزارة التربية تغيير استعمال 
الكائنة بالقطعتني 9  املدرسة 
و10 مبنطقة حولي باالتفاقية 
رقم أ/ه� م خ/153 الى س����كن 
التربية  داخلي لطلبة مدارس 
اخلاصة، وطلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص 
موقع ديوانية مبركز ضاحية 

الزهراء.

عمل مواقف مخصصة جانبية 
لكل محط����ات ايقاف الباصات 
على طريق التعاون، والسؤال 
املقدم من العضو يوسف الغريب 
بشأن نقل املدارس اخلاصة في 
املناطق الس����كنية، واالقتراح 
املقدم من العضو يوسف الغريب 
بشأن عمل ممشى رياضي في 
منطقة سلوى، واالقتراح املقدم 
من العض����و عبداهلل الكندري 
بش����أن انشاء ش����ارع خدمي 
ومخرج للقطعة رقم 1 منطقة 
الس����الم، واالقتراح املقدم من 
العضو علي املوسى بشأن انشاء 
عدة جسور التفاف على طريق 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
فهد بن عبدالعزيز وخصوصا 
عند نقطت����ي االلتفاف رقمي 
267 و245، واالقتراح املقدم من 
العضو يوسف الغريب بشأن 
تخصي����ص موقع ملركز خدمة 
املواطن التابع لوزارة الداخلية 
مبنطقة سلوى، وطلب مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي تخصيص 

املقبل برئاسة يوسف الغريب، 
حيث س����تناقش التالي: طلب 
املم����ر املجاور لقس����ائم  ضم 
مبنطقة اجلابري����ة قطعة 12، 
االقتراح املقدم من العضو مانع 
العجمي بشأن تبليط او وضع 
طبقة من القار لبراحة مواقف 
س����يارات مدرس����ة بالساملية 
قطع����ة 12، االقتراح املقدم من 
العضو عبداهلل الكندري بشأن 
نقل محطة تعبئة املياه العذبة 
مبنطقة اجلابرية الى موقع آخر، 
املقدم من العضوين  االقتراح 
م.علي املوسى ود.حسن خزعل 
بشأن انشاء بوابات خارجية 
على محي����ط ارض املعارض 
الدولية مبشرف، ورفع تقرير 
بخص����وص تخصيص صالة 
افراح مبنطقة اجلابرية على نفقة 
طالل مصطفى اسد، واالقتراح 
املقدم من العضو احمد الفضالة 
الطرق  بشأن دراسة وتطوير 
السريعة، واالقتراح املقدم من 
العضو يوسف الغريب بشأن 

الكويت بالش����ويخ، ومشروع 
حتديث وتطوير منطقة الشويخ 
اخلدمية واحلرفية والتجارية، 
وتقرير اعمال فريق استراتيجية 
املشروعات السياحية، واالقتراح 
املقدم من العضو د.حسن كمال 
بشأن تخصيص اراض فضاء 
لتنفيذ مش����اريع اسكانية عن 

طريق القطاع اخلاص.
من جانب آخر، تعقد جلنة 
حولي خالل اجتماعها االثنني 

املأكوالت اخلفيفة واملرطبات 
على سيارة مجهزة، وطلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية الغاء تخصيص موقع 
محطة انتاج الطاقة الكهربائية 
في شمال البالد، وقرار مجلس 
الوزراء حول طلب املؤسس����ة 
العام����ة للموانئ املوافقة على 
تخصيص مواقف للشاحنات 
واجلزء اآلخر جلامعة الكويت 
باملوقع املقاب����ل ملوقع جامعة 

تس����تأنف جل����ان املجلس 
البلدي اعمالها، حيث ستناقش 
اللجنة الفنية في اجتماعها الذي 
ستعقده الثالثاء املقبل برئاسة 
فهد الصانع انشاء مدن عمالية 

بعدة مناطق.
ويشتمل جدول االعمال على 
التالي: اقتراح بتطوير تقاطع 
برج التحرير مع مبنى محافظة 
العاصمة ومبنى املجلس البلدي 
وبلدية الكويت ومجمع الوزارات، 
وانشاء مدن عمالية بعدة مناطق 
في الكويت، واالقتراح املقدم من 
العضو عبداهلل الكندري بشأن 
تشجيع املش����اريع الصغيرة 
واملوافقة الس����تعمال س����احة 
الواجهة  مواقف السيارات في 
البحرية لسوق شرق، واالقتراح 
املقدم من العضو اسامة العتيبي 
بشأن تخصيص موقع في كل 
محافظة من محافظات الكويت 
يكون مكانا مالئما للش����باب 
لعرض منتجاتهم ومشروعاتهم 
الصغيرة، وتعديل الئحة باعة 

فهد الصانعيوسف الغريبد. حسن كمال

املتصلة بنشاط البلدية لرفعها 
لإلدارة القانونية الختصاصاتها 
املقررة بهذا الشأن. تقوم اإلدارة 
القانونية بدراسة ومراجعة ما 
مت رفع����ه م����ن اإلدارات الفنية 
وإعداد مش����روع الالئحة املراد 
إقرارها او تعديلها ومن ثم تقوم 
برفعه إلدارة الفتوى والتشريع 
لصياغته وفقا الختصاصاتها 

املقررة في هذا الشأن. 
بعد ورود مشروع الالئحة من 
إدارة الفتوى والتش����ريع يتم 
رفعه الى املجلس البلدي، وفي 
هذه احلالة عند رغبة املجلس 
البلدي في مناقشة ذلك املشروع 
س����واء في جلانه املختصة او 
االجتماع الرئيس����ي فيجب ان 
يحضر االجتماع الى جانب كل 
م����ن اإلدارة القانونية واجلهة 
الفنية املختصة وممثل عن إدارة 

الفتوى والتشريع وذلك لسماع 
نظ����ر املجلس في هذا الش����أن 
وإجراء أي تعديل في الصياغة 

بطلب املجلس اوال بأول.

أحال مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي كتابا الى املجلس البلدي 
حول اإلجراءات املتعلقة باقتراح 
او تعديل املشروعات واملراسيم 
املتعلقة بنشاط البلدية. وقال 
املنفوحي في كتابه الذي ستبحثه 
اللجن����ة القانوني����ة واملالية: 
باإلش����ارة الى املوضوع وإلى 
كتابي اإلدارة القانونية وكتاب 
وزير الدولة لش����ؤون البلدية 
بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها 
فيما يتعلق باقتراح او تعديل 
املشروعات واملراسيم واللوائح 
واألنظمة املتعلقة بنشاط البلدية 

واملتضمن ما يلي:
على اجله����ات الفنية املختصة 
بالبلدي����ة مخاطب����ة مدير عام 
البلدي����ة برغب����ة البلدية في 
اقتراح او تعديل املش����روعات 
م.أحمد املنفوحيواملراسيم واللوائح واألنظمة 

املنفوحي: مخاطبة مدير البلدية 
لتعديل املشروعات واللوائح

اجلويسري: إطالق اسم عبدالكرمي األنصاري على أحد الشوارع
الذي أحرق����ه العدو العراقي 
الغاش����م اثناء غزو الكويت. 
هذا، وقد أش����ار احد االجانب 
واسمه )بيتر لينهاردت( وهو 
اجنليزي في كتابه »اجتاهات 
تائهة، مجتمع متغير، الكويت 
في اخلمسينيات« الذين مروا 
باجلزيرة أوائل اخلمسينيات 
وأقام بها فترة من الزمن وكان 
يحض����ر املجلس ب����ني فترة 
وأخرى، وهذا نص ما قاله »لقد 
ذكرت أن املعلم الديني الذي 
كنت احضر دروسه لم يكن 
يعتاش على دينه، كان رجال 
ميسور احلال مقارنة بظروف 
فيل����كا املتواضع����ة، انه كان 
واحدا من بني اخوين، وابناء 
عمومة لهم����ا ميتلكون فيما 
بينهم ابواما عابرين احمليطات 
وكانت ترسو على الشاطئ، 
لقد ربط اإلخوة حياتهم معا 
وأعطى الشيوخ االذن ألجدادهم 
وآبائهم باالستقرار بالكويت 

وبانتقالهم من موطن إلى آخر 
بأقوامهم، ل����م يجلب اإلخوة 
بحارته����م معهم فقط، بل كل 
اسر البحارة ايضا فيما يصل 
ال����ى اربعني عائل����ة صغيرة 
وهذا ما جعل اصحاب السفن 
جماعة، لقد كانت االبوام تقوم 
برحالت من وقت الى آخر كانت 
جماعتهم تقوم بأعمال بديلة 
ولكن مهما كان العمل فإنهم 
ادبيا وإداريا كانوا مرتبطني 
بهم ولو وقع احد في مشكلة 
او كان له عمل مع احد الشيوخ 
أو حتى اذا كان في حاجة الى 
مال او نصيح����ة كان يتوقع 
منهم ان يرج����ع الى االخوة 
لطلب النصيحة، وعرفانا منا 
بتكرمي هؤالء الرواد من ابناء 
الكويت اقترح اطالق اس����م 
املرحوم النوخذة عبدالكرمي 
اسماعيل االنصاري على احد 
الشوارع مبنطقة ابرق خيطان 

او ضاحية جنوب السرة.

سواحل الهند الى شرقي افريقيا 
واليمن والصومال وهو املشرف 
املسؤول عنها، وبعد استقرارهم 
بجزيرة فيلكا وتركهم ملهنة 
البح����ر اش����تغل رحمه اهلل 
بالتجارة وافتتح عدة محالت 
جتارية لبيع األقمشة وانتقلوا 
بعد تثمني منازلهم الى منطقة 
تسمى ابرق خيطان، وكانت 
فكرة األعمال اخليرية تراوده 
وفكر بصندوق صلة الرحم 
ومبرة األنصاري اخليرية الذي 
مشى على خطاه أوالده وظل 
صامدا اثناء فترة الغزو العراقي 
الغاش����م ورفض ترك وطنه 
الغالي اثن����اء الغزو العراقي 
الغاش����م على دولة الكويت 
احلبيبة بالرغم من امراضه 
العديدة ونقص االدوية حينها، 
حتى انتقل الى جوار ربه اثر 
جلطة قلبية حادة مبستشفى 
مبارك الكبير عام 1991، وكان 
يوم إطفاء آخ����ر آبار النفط 

قدم نائب رئيس املجلس 
البلدي مش����عل اجلويسري 
اقتراحا بتسمية شارع باسم 
املرحوم عبدالكرمي اسماعيل 
األنصاري وقال في اقتراحه: ولد 
عبدالكرمي اسماعيل األنصاري 
عام 1912، وكان العضيد ألخيه 
املال ياس����ني في إدارة أعمال 
العائلة لكونه متمرس����ا في 
التجارة وله عالقات طيبة مع 
كثير من جتار الكويت ودول 
اخللي����ج والبصرة وغيرهم، 
وكان ذا ص����در رح����ب يحب 
اجلميع ويخدمهم ويس����اعد 
في حل مشاكلهم سواء فيما 
بينهم او م����ا يحتاجونه من 
الشيوخ واملسؤولني بالدولة، 
وهو ذو طب����ع مرح وفكاهة 
ويحفظ الكثير من القصائد 
والش����عر العرب����ي واحلكم 
القدمية وه����و نوخذة ماهر 
قاد في شبابه عددا من سفن 
العائلة التي كانت تتاجر من 

مشعل اجلويسري


