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املجلس البلدي

تخصيص موقع للمطار اجلديد في املنطقة الشمالية

إعادة تدوير املياه الرمادية في املساجد واملدارس

بداح العنزي

أوصت جلنة محافظة 
اجلهراء في املجلس البلدي 
خــالل اجتماعهــا أمــس 
باملوافقــة علــى االقتراح 
املقدم مــن العضو أحمد 
هديان، بشأن تخصيص 
موقع إلنشاء مطار جديد 
الشماليـــــة.  باملنطقــة 
ورفضت اللجنة االقتراح 
املقدم مــن العضو أحمد 
هديــان بشــأن حتويــل 
اإلشـــــارات املروريـــــة 
إلــى دوارات،  باجلهــراء 
كما أحالت الكتاب املقدم 
من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية 
بشــأن تخصيص موقع 

مبنطقــة غــرب اجلهــراء 
بجوار جمعيات النفع العام، 
الشــؤون  وطلــب وزارة 
إضافة نشاط تخزين ضمن 
املوقع املخصص جلمعية 
الهــالل األحمــر مبنطقــة 

أمغرة الصناعية. 
وأحالت اللجنة االقتراح 
املقدم من األعضاء حمدي 
العازمي، فهيد املويزري، 
الرقيــب، بشــأن  محمــد 
تخصيــص أرض جنوب 
الى املؤسســة  القيــروان 
العامة للرعاية الســكنية 
بغــرض اســتعمالها فــي 
الســكن اخلاص إلى جلنة 
تقصــي احلقائــق املكلفة 
الكتــب املعطلــة  ببحــث 

باملشروع.

الروبيــان  الســتزراع 
مبنطقة شــمال الصبية 

إلى اللجنة الفنية. 
ووافقت على االقتراح 
املقدم مــن العضو أحمد 
هديــان بشــأن تســمية 

أحــد شــوارع اجلهــراء 
باسم الشهيد عبدالعزيز 
وطلــب  ســندالصليلي 
وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية تخصيص موقع 
مسجد ومواقف سيارات 

بداح العنزي

أوصت اللجنة البيئية في املجلس 
البلدي امس بإحالة الكتاب املقدم 
من نائب رئيــس املجلس البلدي 
عبداهللا احملري، واألعضاء محمد 
الرقيــب، د.علي بن ســاير، م.مها 
البغلي، أحمد هديان، فهيد املويزري، 
عبدالعزيز املعجل، د.حسن كمال، 
وحمد املدلج، ومشعل احلمضان، 
وعبداهللا الرومي، بشأن األنشطة 
البشرية اخلاطئة التي تؤدي الى 
خلل وتدهور شديد في البيئة البرية 

الى اجللسة الرئيسية.
وأحالت اللجنة الكتاب املقدم من 
االعضاء مشعل احلمضان وأحمد 
هديان ومحمد الرقيب ود.حســن 
كمــال، حمد املدلج وم. مها البغلي 
بشأن مناقشة زيارة موقع الساملي 
لإلطارات وحجــم الكارثة البيئية 
الى اجلهاز التنفيذي لتحديث الرد، 
وأعادت االقتراح املقدم من العضو 
د.حســن كمال بشأن الزام أنشطة 
غســيل الســيارات بإعادة تدوير 
املياه الى اللجنة ملخاطبة «البيئة»، 
وحفظت االقتراح املقدم من العضو 
مشعل احلمضان بشأن تخصيص 
أماكن للحيوانات النافقة «اجليف»، 

كمــا احالــت االقتــراح املقــدم من 
العضو مشعل احلمضان بضرورة 
اســتخدام تقنية صناديق القمامة 
حتت األرض في املدن االســكانية 
اجلديــدة الــى اجلهــاز التنفيذي 
ملخاطبــة االســكان، كمــا أحالــت 
اللجنة اقتراح العضوين مشــعل 
احلمضان، وم.مها البغلي بشأن فرز 
القمامة داخل املجمعات التجارية 
وخارجهــا، وكتــاب الهيئة العامة 
للبيئة بشــأن اقتــراح العضوين 
مشــعل احلمضان، وم.مها البغلي 
بشأن فرز القمامة داخل واملجمعات 
التجارية وخارجها، واالقتراح املقدم 
من العضو السابق يوسف الغريب 
بشأن فرز وإعادة تدوير النفايات 
ووضع ســالت املهمــالت املتعددة 
في املجمعات واألسواق الى اللجنة 

القانونية.
ووافقــت اللجنة علــى اقتراح 
العضو م.عبد السالم الرندي بشأن 
عمل اســتبيان شــهري إلكتروني 
لقيــاس مدى رضــا املواطنني عن 
مستوى النظافة بالكويت ومناقشته 
كل ٣ أشهر باجللسة الرئيسية، كما 
متت املوافقة على االقتراح املقدم من 
العضو م.مها البغلي بشأن إعادة 
تدوير املياه الرمادية في املساجد 

واملدارس واملباني العامة، اضافة 
الى املوافقة على االقتراح املقدم من 
العضو م.مها البغلي بشأن توفير 
املزيــد من حاويــات النظافة على 
الشواطئ، وأحالت االقتراح املقدم 
من العضــو م.مها البغلي بشــأن 
منع استخدام بالونات ومسدسات 
املــاء خــالل األعيــاد الوطنية الى 
اجلهاز التنفيــذي ملخاطبة وزارة 

الداخلية.
كما متــت إحالة االقتراح املقدم 
من العضو عبداهللا الرومي بشأن 
إزالة جميع السفن املهملة واملتهالكة 
بطول الشريط الساحلي وحتديدا 
مبنطقة الدوحة الشمالية الى اجلهاز 
التنفيذي ملخاطبــة الهيئة العامة 
للبيئــة وأحالــت كتــاب اجلمعية 
الكويتيــة حلمايــة البيئة بشــأن 
توصيات ورش اخلبراء االفتراضية 
املتخصصة «تقليل الهدر والتخلص 
من النفايات» الى اجلهاز التنفيذي 
إلعداد تقرير مفصل، وكتاب مختار 
ضاحية عبداهللا الســالم ورئيس 
اللجنة التنسيقية ملدينة ضاحية 
عبداهللا السالم الصحية بشأن طلب 
تخصيص موقع لتجميع النفايات 
املختلفة داخل الضاحية الى اجلهاز 

التنفيذي إلعداد تقرير مفصل.

املدلج رئيسًا لـ «تقصي احلقائق» 
مبشروع القيروان

زكــت جلنة تقصي احلقائــق في املجلس 
البلدي واملكلفة ببحث الكتب املعطلة ملشروع 
جنــوب القيــروان في اجتماعهــا األول حمد 
املدلج رئيسا ومحمد الرقيب مقررا وعضوية 

حمدي العازمي.

عادل الشنان

افتتح متحف بيت العثمان 
جناح وزارة املواصالت صباح 
أمس بحضــور وكيلة وزارة 
املواصالت م. خلود شــهاب، 
والوكيل املساعد لشؤون قطاع 
االتصــاالت الدوليــة م. مانع 
العجمــي، والوكيل املســاعد 
لشؤون قطاع البريد وقطاع 
الشــؤون املاليــة واإلداريــة 
القصبــة،  بالتكليــف خالــد 
ورئيــس نقابــة العاملني في 
ناصــر  املواصــالت  وزارة 
فالح العازمي، ورئيس مركز 
عبداهللا عبداللطيف العثمان 
التراثي في بيت العثمان أنور 
الرفاعي وعدد من مســؤولي 
متحف بيــت العثمان. وعلى 
هامش الفعالية، قالت وكيلة 
املواصالت م. خلود شــهاب: 
يســعدنا ويشرفنا أن ننفتح 
جنــاح وزارة املواصالت في 
هــذا املتحف العريــق والذي 

لفتــرات حافلة مــن التاريخ 
إلــى أن  الكويتــي، مشــيرة 
البريد الكويتي بدأ منذ بداية 

األربعينيات حتى مت تنظيمه 
في عام ١٩٧٠ رسميا، وبالتأكيد 
حتمل هذه الفترة تراثا كبيرا 
مليئا باإلجنازات منذ النشأة 
التــي كان  العمــل  وبدايــات 
لهــا ارتباط وثيــق بالتجارة 
الكويتية في املاضي وصوال 
الى املشــاريع الكبيــرة التي 
نشهدها حاليا، داعية اجلميع 
الى احلضور واالستفادة من 

هذا اإلرث الكويتي الثمني.
وأكدت شــهاب أن اجلناح 
اخلــاص بــوزارة املواصالت 
يحتوي على مقتنيات أثرية 
عديدة منها على سبيل املثال 
ال احلصر األســالك الهاتفية 
والطوابع البريدية والرسائل 
وطرق إيصالهــا وما يحصل 
الفاكس والتلغرام وكل ما ينم 
عــن تاريخ عمــل املواصالت 
بشكل عام قدميا منذ بداياتها 
مرورا بتطورها على مختلف 
املراحل الزمنية ووصوال إلى 

العهد احلديث احلالي.

في جناح خاص يتضمن أجهزة وأسالكاً وطوابع تعود إلى مراحل زمنية قدمية

م. خلود شــهاب وأنور الرفاعي وناصر العازمي خالل قص شريط افتتاح جناح وزارة 
أجهزة اتصاالت قدميةاملواصالت في بيت العثمان               (متني غوزال)

جانب من مقتنيات وزارة املواصالت

يحوي تاريخا عميقا للكويت 
املشرف واحلافل بأجمل الصور 
واملقتنيــات املعبرة واملوثقة 

قال رئيس مركز عبداهللا 
عبداللطيف العثمان التراثي 
في بيت العثمان أنور الرفاعي 
إن هذا املبنى احتضن تاريخ 
الكويــت وحــوى الكثير من 
معالم رحلة الكفاح على مدى 
التاريــخ الكويتــي وافتتاح 
جنــاح وزارة املواصالت هو 
لبنة من لبنات كويت املاضي 
واحلاضر وهــو داللة ورمز 
على ما قام به اآلباء واألجداد 
إلنشاء هذه األرض التي كانت 
جرداء ال ماء وال نبات وباتت 
جنة مــن جنان األرض وهو 
شــاهد علــى حجــم نهضــة 
دولتنا، مشيرا إلى بدء احلياة 
للبريد في الكويت عام ١٩٤٥ 
في كشــك مبارك حيث كانت 
تصل املراســالت من املكتب 
البريطاني فــي البصرة إلى 
الكويــت وكان أول موظــف 
في بريد الكويت العم حسن 
أبل وهو شاهد على كل هذه 
النهضــة فــي مجــال البريد 
واملواصــالت وتطورها، كما 
أن رحلــة البريــد على مدى 
التاريخ الكويتي جتاوزت ٨١ 
عاما ونحن نحاول اختزالها 
فــي غرفــة في متحــف بيت 
العثمــان لتكون رمزا وداللة 
على رحلة املشوار الكبير لها.

وقال الرفاعي: من منطلق 
حرصنــا على الــدور الكبير 
للمواصالت في تاريخ الكويت 
قمنــا بإنشــاء هــذا اجلناح 
اخلاص بها لتوثيق هذا اإلرث 
الوطني، مشيرا إلى أن الفترة 
القادمة ستشهد افتتاح جناح 
وزارة الدفاع وسيحوي متحفا 
عسكريا مصغرا يحكي تاريخ 

وزارة الدفاع الكويتية.

نقابــة  توجــه رئيــس 
العاملني في وزارة املواصالت 
ناصر فالح العازمي بالشكر 
إلى القائمني على متحف بيت 
العثمان على إنشــاء جناح 
وزارة املواصالت وما يحتويه 
من ارث تاريخي ومقتنيات 
تعبر عن مراحل تطور العمل 
وفترات التغيير نحو األفضل 
والتي تشهد إجنازات متنوعة 
ومختلفــة وصــوال ملا نحن 

عليه اليوم.
وقال العازمي إن النقابة 
تعمــل حاليــا علــى تنظيم 
مخيم ربيعــي للعاملني في 
وزارة املواصالت وأســرهم 
ســيتم اإلعالن عنــه قريبا 
بعد تأكيد احلجوزات وهناك 
أيضا رحالت سيتم تنظيمها 
بعــد بيان توصيــات وزارة 
الصحة للمرحلة القادمة التي 
يشهدها العالم من تطورات 
على مستوى وباء ڤيروس 

كورونا.

الرفاعي: 
بدء البريد في كشك 

مبارك عام ١٩٤٥ 

العازمي: مخيم 
ربيعي للعاملني 

في «املواصالت» قريبًا

متحف بيت العثمان يحتضن مقتنيات «املواصالت»

ملشاهدة الڤيديو


