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«البلدي» يبحث نقل حراج السيارات والئحة احملالت وتخصيص ٣ مواقع للعمالة
يبحــث املجلــس البلدي 
خالل اجتماعه غدا برئاســة 
أســامة العتيبــي العديد من 
املواضيــع أبرزها نقل موقع 
حــراج الســيارات والئحــة 
احملالت وتخصيص ٣ مواقع 
للعمالة باجلهراء ومناقشــة 
البيئيــة في موقع  الكوارث 
اإلطارات بالساملي، ويتضمن 
جدول األعمال التالي: كتاب 
وزير الدولة لشئون البلدية 
بشأن التصديق على محضر 
البلــدي  اجتمــاع املجلــس 
املنعقد بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢١ 
الدور االنعقاد الرابع للفصل 
التشريعي الثاني عشر. كما 
يبحث املجلس توصية مكتب 
البلــدي بخصوص  املجلس 

ما يلي:
العضــو/ حمــود  ٭ طلــب 
العنزي عــرض طلب وزارة 
التجارة والصناعة نقل موقع 
احلراج املؤقت مبنطقة شرق 
أمغرة إلى موقــع بديل آخر 

ضمن ذات املنطقة.
٭ الردود املؤجلة على أسئلة 
األعضــاء، ومنهــا: الرد على 
السؤال املقدم من العضو أحمد 
هديان بشــأن مباني البلدية 
املستغلة من قبل هيئة الغذاء 

والتغذية.

العبداهللا.
٭ الكتاب املقدم من األعضاء: 
مشــعل احلمضــان، أحمــد 
هديان، محمــد الرقيب، د.م 
حسن كمال، حمد املدلج، م. 
مها البغلي بشــأن مناقشــة 
زيارة موقع الساملي لإلطارات 

وحجم الكارثة البيئية. 
٭ مشــروع القرار الوزاري 
بشأن احملالت العامة واملقلقة 

للراحة واملضرة بالصحة.
املواضيع التي مر عليها أكثر 
من (٦٠) يــوم عمل: اللجنة 

القانونية واملالية: 
٭ اقتراح العضو م. مها أحمد 
البغلي بشأن إضافة مادة في 
الئحة البناء تلزم املؤسسات 
واجلهات احلكومية واخلاصة 
التي يزيد عدد العامالت بها 

إشغاالت الطرق خالل جائحة 
كورونا.

٭ كتاب بشأن وضع الئحة 
خاصة باملداخن املستخدمة 
في السكن اخلاص حتى يؤمن 
ســالمة الناس مــن الناحية 

الصحية والبيئية.
٭ مشــروع ميزانيــة بلدية 
الكويت للسنة املالية (٢٠٢١ 
٢٠٢٢) واحلســاب اخلتامي 
للسنة املالية (٢٠٢٠-٢٠١٩).

٭ االقتراح املقدم من العضو 
عبدالوهاب بورســلي بشأن 
تسمية جميع حدائق الكويت 

بأسماء الشهداء 
٭ طلب البنك األهلي املتحد 
السماح باســتغالل املساحة 
املضافــة مــن أمــالك الدولة 
القســيمة  بــذات اســتغالل 

(٩٧٢م٢ املجاور للقسيمة رقم 
.(١١٧)

٭ طلــب اعتمــاد املخطــط 
الهيكلــي النهائــي للمنطقة 

االقتصادية في العبدلي..
جلنة الشكاوى: 

٭ شــكوى بعض من أهالي 
منطقة العديليــة على قرار 
املجلس البلدي مؤخرا بإقامة 
جســر مشــاه بــني منطقتي 

الفيحاء والعديلي.
٭ الشكوى املقدمة من شركة 
لعــدم املعاملة باملثل بشــأن 
إضافة بيع مواد غذائية إلى 

الترخيص املمنوح لهم.
الشــكوى املقدمــة مــن  ٭ 
أهالي منطقــة قرطبة قطعة 
بخصوص إنشاء فرع جمعية 
قرطبة التعاونية بالقطعة ١ 

على (٥٠) عاملة أو يتجاوز 
عدد العاملني بها (٢٠٠) عامل 

بإنشاء دور حضانة لها.
٭ الطلب املقدم من األعضاء 
حمد املدلج د.علي بن ساير، 
العازمي، عبدالعزيز  حمدي 
املعجل، محمد الرقيب بشأن 
تكليــف اللجنــة القانونيــة 
واملالية بتقصي احلقائق حول 
تنفيذ قرارات املجلس البلدي 
املتعلقة مبواقع جنوب سعد 

العبداهللا.
٭ مشــروع الئحــة النظافة 

العامة ونقل النفايات.
٭ مشــروع القرار الوزاري 
بشأن الئحة األسواق العامة.

٭ االقتراح املقدم من العضو 
د.حسن علي كمال بشأن إعفاء 
احملالت من رسوم ترخيص 

(ب٦) مبنطقة الشرق مكاتب 
جتارية. 

اللجنة الفنية: 
٭ االقتراح املقدم من العضو 
م.مها البغلي بشأن استخدام 
نظام اإلشارات املرورية الذكية 
والتي تتميز بربط اإلشارات 

جميعها بنظام واحد.
٭ تخصيــص (٣) مواقــع 
الشــدادية ضمــن  مبنطقــة 
نطاق محافظة اجلهراء إلقامة 
مجمعــات ســكنية خاصــة 
بالعمالة الوافدة وذلك تنفيذا 

لقرار مجلس.
العامــة  الهيئــة  طلــب  ٭ 
للصناعة إعادة تنظيم بضم 
جزء مــن القطعــة رقم (٦) 
مبنطقة صبحان الصناعية 
بضم االرتداد البالغ مساحته 

بجانب مدرسة البيروني بنني.
جلنة ذوي اإلعاقة: 

٭ رد اجلهاز التنفيذي على 
املوضوعات احملالة من جلنة 

ذوي اإلعاقة.
جلنــة محافظــة األحمــدي: 
املقــدم من العضو  االقتراح 
البلــدي مشــعل  املجلــس 
احلمضــان بشــان إغــالق 
وتسوير قسيمتني بالشباك 
في منطقة الشاليهات بنيدر 
قطعة (١) طريق (٢٦٧ جلنة 

محافظة اجلهراء: 
٭ السؤال املقدم من العضو/ 
أحمــد هديان بشــان منطقة 
العبــداهللا  ســعد  جنــوب 
املدينــة  ومشــروع إنشــاء 

الذكية.
جلنة محافظة حولي: 

٭ االقتراح املقدم من العضو 
املجلس البلــدي عبدالعزيز 
املعجل بشــأن إنشــاء مركز 
الســرة  جنــوب  شــباب 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 

للشباب.
جلنة محافظة مبارك الكبير: 
٭ اقتــراح العضــو املجلس 
البلــدي د.علــي بــن ســاير 
بشأن استحداث مستوصف 
في منطقــة القصور خلدمة 

أهالي املنطقة.

يناقش خالل اجتماعه غداً عدداً من املواضيع منها الكوارث البيئية جراء حرائق اإلطارات في منطقة الساملي

أسامة العتيبي

٭ الرد على السؤال املقدم من 
العضو حمود العنزي بشأن 
قرار املجلــس البلدي إعادة 

تطوير منطقة خيطان.
٭ كتاب العضو أحمد هديان 
بشأن تأخر عرض املواضيع 
اخلاصة فــي جلنة محافظة 

اجلهراء.
٭ الســؤال املقــدم العضــو 
أحمــد هديــان بشــأن عــدم 
افتتاح مشروع صالة اجلهراء 

الترفيهية. 
٭ االقتراح املقدم من العضو 
أحمــد هديان بشــان تطوير 

حديقة القصر األحمر. 
٭ السؤال املقدم من األعضاء: 
محمد الرقيب، فهيد املويزري، 
وأحمد هديان بشأن العراقيل 
فــي منطقــة جنــوب ســعد 

نقل جلسات البلدي تلفزيونيًا
يبحث املجلس خالل اجتماعه توصية مكتب املجلس البلدي 
املتضمنة: أوال: املوافقة على فصل املقترح املقدم من العضو 
فهيد املويزري بشــأن النقل التلفزيوني املباشــر جللسات 
املجلس البلدي عن املقترح املقدم من األعضاء بشأن التعاقد 
مع الشركات الشبابية لتغطية اجللسات إعالميا. ثانيا: مخاطبة 
وزيــر اإلعالم مبقترح العضو فهيد املويزري املتعلق بالنقل 
التلفزيوني املباشر جللسات املجلس البلدي أسوة مبجلس األمة.

استمرار منح تراخيص البناء بالقطعتني ٥و٦ في خيطان
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
في رده على سؤال العضو م. حمود العنزي 
بشأن قرار املجلس البلدي إعادة تطوير منطقة 
خيطان، أنه مت عمل الدراسة اخلامسة بإعادة 
تطوير منطقة خيطان والتي أحيلت للمجلس 
البلدي بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٠ وقد صدر قرار املجلس 
البلدي رقم ب.م ات٣/٤٣٥/١٥/٢٠١١) باملوافقة على 

الدراسة املقدمة من اجلهاز التنفيذي بالبلدية 
لتطوير منطقة خيطان القطع (٦ و٥ و١٠)، علما 
بانه لم يتم وقف التراخيص بالقطعتني (٥ و٦) 
حيث صدر قرار املجلس البلدي بعدم املوافقة 
على الدراسة املتعلقة بتطوير الـ ٣ قطع. أما 
فيما يتعلق ببناء مدن وسكن العمال، فإنه لم 

يتم بناء أي مدن أو سكن للعمال.

املجلس البلدي

«اإلغاثة» وّزعت األضاحي على ١٥٠٠ أسرة متعففة
ثامر السليم

نفــذت «جمعيــة اإلغاثة 
اإلنسانية» مشروع األضاحي 
حتت شعار «أعظم شعيرة» 
بدعــم مــن األمانــة العامــة 
لألوقاف، حيث اســتفاد من 
هذا املشــروع أكثر من ١٥٠٠ 
أســرة متعففــة او متضررة 
من ڤيروس كورونا املستجد، 
بإشــراف كامــل مــن فريــق 
«اإلغاثــة اإلنســانية» علــى 

عملية الذبح والتوزيع.
وتقدم رئيس مجلس إدارة 
«جمعية اإلغاثة اإلنسانية» 
علــي احلســينان بخالــص 
التهنئة إلى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد وإلى جموع 
الكويتي واملقيمني  الشــعب 
على أرض الكويت، مبناسبة 
حلول عيد األضحى املبارك، 
متمنيا أن يعيد اهللا هذه األيام 
املباركة على الكويت وأهلها 

باخلير.
ولفــت الــى ان اجلمعية 
االتفاقيــة  بتنفيــذ  قامــت 
املبرمة بينها وبني اإلخوة في 
األمانة العامة لألوقاف وفق 
الشراكة االستراتيجية فيما 
يتعلق مبشــروع األضاحي 
والــذي كان حتــت شــعار 
«أعظم شعيرة» مع االلتزام 
بتعليمــات وزارة الصحــة 
التباعــد وتطبيق  بضرورة 
جميع االشتراطات الصحية، 
مشــيرا إلى أننا في «االغاثة 
اإلنســانية» حريصون على 
إرساء دعائم هذه الشراكة مع 
كل مؤسسات العمل اخليري 
احلكومية واألهلية والقطاع 
اخلاص بهدف تقدمي خدمات 
إنسانية ونبيلة للمجتمع بكل 
شرائحه حتى يشعر بأهمية 
العمل اخليري من خالل هذه 

اخلدمات النوعية.
وتابع: اننا نهدف من هذا 
املشــروع الى إحياء شعيرة 
األضحية والذبح هللا سبحانه 

عملية الذبح والتوزيع.
وأكــد انــه يتــم اختيــار 
األضاحي التي تتماشــى مع 
ضوابط الشريعة والصحة، 
ويتم جتهيزها بطريقة مميزة 
وراقية، وتســليمها لألســر 
احملتاجــة واملتعففــة بهدف 
إدخــال الفرحة لتعميق مبدأ 
التكافل االجتماعي في املجتمع، 
وفرصة لنيل األجر واملثوبة 
املترتب على التقرب إلى اهللا 
تعالــى باألضاحي خالل أيام 

عيد األضاحي املبارك.
مــن جهتــه، أشــاد مدير 
جمعية اإلغاثة اإلنسانية خالد 
بالتفاعل اإليجابي  الســعيد 

من قبــل إخواننا في األمانة 
العامــة لألوقاف ألهل اخلير 
واحملسنني وأصحاب األيادي 
البيضاء من أهل الكويت من 
خالل مســاهماتهم ملشــروع 
األضاحــي الــذي يعبــر عن 
احــدى صــور التكافــل بني 
أفراد املجتمع، وتوطيد روح 
احملبة في ظل تضرر العديد 
من األسر من ڤيروس كورونا، 
الفتا الى أن مشروع األضاحي 
من املشروعات املتميزة التي 
مت تنفيذهــا داخــل الكويت 
انسجاما مع توجيهات الدولة 
بتكثيــف األضاحــي داخــل 

الكويت.

نفذت املشروع بالشراكة االستراتيجية مع األمانة العامة لألوقاف

جانب من توزيع االضاحي

(ريليش كومار) فريق جمعية اإلغاثة قبيل توزيع األضاحي 

وتعالى، وهي من الشــعائر 
العظيمة في ديننا احلنيف أمر 
بها اهللا نبيه صلى اهللا عليه 
وسلم في قوله (فصل لربك 
وانحر) وكذلك تعزيز روح 
التكافل االجتماعي ومساعدة 
األسر املتعففة والفقيرة في 
هــذه األيام املباركة، وإدخال 
الســرور عليهــم، الفتــا الى 
انه استفاد من هذا املشروع 

املبارك 
أكثــر مــن ١٥٠٠ أســرة 
متعففــة او متضــررة مــن 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
بإشــراف كامــل مــن فريــق 
«اإلغاثــة اإلنســانية» علــى 

«النجاة»: نعمل في ٢٨ دولة ونفخر مبضاعفة اإلجنازات

«التعريف باإلسالم»: برامج متنوعة للمهتدين اجلدد

هنــأ مدير عــام جمعية 
النجــاة اخليريــة محمــد 
الســمو  األنصاري صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وســمو ولــي عهــده األمني 
الشيخ مشعل األحمد، وأهل 
الكويــت وعموم املســلمني 
بعيد األضحى املبارك، سائال 
املولى جلت قدرته أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل سوء، 
إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وقال األنصاري: تواصل 
جمعية النجاة اخليرية بذل 
وتكثيــف جهودها احلثيثة 
لتنفيــذ برامــج إنســانية 
وإمنائية وإغاثية وتعليمية 
من شأنها أن تسهم في تنمية 
املجتمعــات الفقيرة وتوفر 
العيش الكرمي للمستفيدين 
العالــم، مبينــا أن  حــول 
اجلمعية تعمل في أكثر من 
٢٨ دولة حول العالم، وذلك 

تقــدم مديــر عــام جلنة 
إبراهيم  التعريف باإلســالم 
التهانــي  بأطيــب  البــدر 
والتبريكات إلى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وإلى سمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشعل األحمد 
وأهل الكويت وعموم املسلمني، 
وذلــك مبناســبة حلول عيد 

األضحى املبارك.
كما تقدم البــدر بخالص 
التهاني والتبريكات إلى أهل 
اخلير واحملسنني الكرام داعمي 
التعريــف باإلســالم  جلنــة 
وللمهتديــن اجلــدد خاصة، 
ســائال اهللا أن يعيــد علينــا 
هذه املناسبة السعيدة باليمن 
واخلير والبركات، وعلى األمة 
اإلسالمية في مشارق األرض 

ومغاربها.
البــدر: حتــرص  وقــال 
التعريــف باإلســالم  جلنــة 

أن عملنا اخليري واإلنساني 
الفترة،  تضاعف خالل هذه 
وذلك ملد يد العون واملساندة 
للمحتاجــني داخــل الكويت 
وخارجها، وتخفيف معاناة 
وآثار اجلائحة عنهم، مبينا أن 
النجاة اخليرية حترص دائما 
على تلبية رغبات املتبرعني، 
وتقــوم بإنشــاء املشــاريع 
اإلنسانية ذات األثر املباشر 
على شــريحة املســتفيدين 
والتــي بدورها تنــال رضا 

واستحسان املانحني.
وأضــاف: قامــت النجاة 
اخليريــة بتنفيذ مشــروع 
األضاحــي خالل هــذا العام 
١٤٤٢هـ في أكثر من ٢٠ دولة 
حول العالم، وحرصنا على 
الكويتي،  الداخــل  تغطيــة 
ونستهدف هذا العام توزيع 
عدد ٥٠٠٠ أضحية يستفيد 
منها ١٠٠ ألف إنسان، ونعمل 

وأوضــح أن العديــد من 
ســيكون  األنشــطة  هــذه 
«أوناليــن» نظــرا لاللتــزام 
بتطبيق االشتراطات الصحية 
املفروضة في البالد للتخفيف 
من حدة أزمة كورونا، مشيرا 
إلى أن اللجنة ستشرع خالل 
اليوم األول من أيام العيد في 
توزيع حلوم األضاحي على 
املهتديــن اجلــدد إلشــراكهم 
معنا فرحتنا بهذه الشعيرة 

العظيمة.
الهــدف  أن  البــدر  وأكــد 
من هذه األنشــطة والبرامج 
هو تأليــف قلــوب املهتدين 
اجلدد وإدخال الســرور على 
نفوسهم والعمل على دمجهم 
مع املجتمع املسلم، الفتا إلى 
أن فعاليات اللجنة ستتضمن 
احملاضــرات  مــن  العديــد 
والدروس عن احلج في اإلسالم 
بصفته الركــن اخلامس من 

وفق قاعدة «األشد احتياجا 
هو األولى» وبني األنصاري 
أن حملــة يوم عرفــة التي 
النجاة اخليرية  خصصتها 
لصالــح دعــم األشــقاء في 
املبــارك، والتــي  األقصــى 
أقيمت حتت شعار#أنا_أدعم_

األقصــى القت تفاعال كبيرا 
من داخل الكويت وخارجها، 
والذي بدوره يعكس عاملية 
العطــاء الكويتــي، ويثبت 
جتــذر مكانــة املقدســات 
اإلســالمية فــي نفوس أهل 

الكويت منذ القدم. 
وختامًا، تقدم األنصاري 
بشــكر أهــل اخليــر داعمي 
النجــاة اخليريــة مؤكدا أن 
اجلمعيــة بجميــل عطائكم 
استطاعت أن ترسم البسمة 
والســعادة في هــذه األيام 
املباركــة على وجــوه آالف 

املستفيدين حول العالم.

أركان هذا الدين العظيم. كما 
ستتطرق هذه احملاضرات إلى 
الدروس والعبر املستفادة من 
قصة الذبيح، وما انطوت عليه 
من إرادة خالصة وإخالص في 
العبوديــة هللا تعالى، والتي 
جتســدت في أعلى وأســمى 
وأرقــى معانيها على يد نبي 
اهللا إبراهيــم وابنــه األكبــر 

إسماعيل عليهما السالم.
وفــي اخلتام، دعــا البدر 
اجلميع إلى التعاون مع اللجنة 
من أجل حتقيق رسالتها في 
تعريف غير املسلمني باإلسالم، 
وذلــك من خــالل الوســائل 
املميزة التي تنتهجها التعريف 
الدعوة، داعيا  باإلســالم في 
اهللا عز وجل أن تثمر أنشطة 
اللجنة خالل هذا العيد ونرى 
وجوها جديدة تأتي للتعرف 
على اإلسالم وأن يشرح احلق 

سبحانه صدورها لإلسالم.

هنأت األمة اإلسالمية بعيد األضحى املبارك

محمد األنصاري

إبراهيم البدر

بالتنســيق والتعــاون مع 
وزارتي الشؤون واخلارجية، 
ومــن خالل شــركاء امليدان 
اجلمعيات الرسمية املشهرة 
واملعتمدة في منظومة وزارة 

اخلارجية الكويتية.
وتابع األنصاري: نتفخر 
بأننا في بلدنا الكويت ورغم 
حتديات جائحة كورونا إال 

على اســتثمار هذه املناسبة 
املباركة في تقدمي العديد من 
األنشــطة والبرامج الدعوية 
والتثقيفية للمهتدين اجلدد 
واجلاليات املسلمة في الكويت 
السيما غير الناطقني باللغة 
العربية، وذلك على مستوى 
كل األفــرع التابعــة للجنــة 

بجميع احملافظات.
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