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املجلس البلدي

السداني: «تعاونية الروضة وحولي» تبوأت
هرم العمل التعاوني خالل آخر ٣ أعوام

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة 
الروضــة وحولي  جمعيــة 
التعاونية خالد السداني أن 
املجلس احلالي حقق الكثير 
مــن اإلجنازات منذ تســلمه 
مهامــه فــي العــام ٢٠١٨، ما 
ســاهم فــي ترســيخ مكانة 
اجلمعيــة وصدارتهــا فــي 
قطاع التعاون بأعلى مبيعات 
وأعلى عائد مشتريات وأرقام 
قياســية بوأتها رأس الهرم 

التعاوني، مشيرا إلى أن أبرز معالم النجاح 
والريادة متثلت في الثقة الكبيرة من املساهمني 
الذين سنبقى بينهم في أي ساحة من ساحات 

اخلدمة املدنية.
وبني السداني أن من أبرز اإلجنازات املالية 
خالل الســنة املاضية صدارة املبيعات على 
مســتوى اجلمعيات التعاونية بإجمالي ٦٠ 
مليون دينار وبصافي ربح قارب ٤٫٤ ماليني، 
وتوزيع أعلى عائد على املشــتريات بنسبة 
١٢٪ وتخصيــص مخصــص مالي مببلغ ١٫٣ 
مليون دينار لدعم السلع واملهرجانات وعمل 

السالت اخلاصة للمساهمني.
وفيما يتعلق باجلانب التسويقي، أوضح 
أننا أطلقنا الكثير من املهرجانات في األسواق 

واألفــرع واملراكــز حيــث 
مت عمــل ٦ مهرجانــات و١٢ 
عرضا أسبوعيا خالل األشهر 
الـ٦ املاضيــة باإلضافة إلى 
العروض األسبوعية ألفرع 
اخلضــار، و٥ مهرجانــات 
في الصيدليــة، ومهرجانني 
في فــرع التجميل وآخرين 
املــدارس،  إلــى  للعــودة 
البــر والتخييم،  ومهرجان 
كمــا مت عمــل خصومــات 
للمســاهمني تصل إلى ٦٠٪ 
بصالة العــروض، موضحا 
أنه يتــم حاليا مهرجان رمضــان والتجهيز 
ملهرجان القرقيعان وعيد الفطر. وعلى الصعيد 
اإلنشائي، بني أن مجلس اإلدارة قام بالكثير 
مــن اإلجنازات، أبرزها عمل صيانة شــاملة 
جلميع أسواق وأفرع ومراكز اجلمعية، إضافة 
إلى مدارس املنطقة، مع التجهيز لصيانة فرع 
غاز الروضة واعتماد الشكل اجلديد للتنفيذ 
وصيانة وتنظيف أســطح جميع األســواق 
واألفرع واملراكز واإلدارة، إضافة إلى االفتتاح 
التجريبي لفرع لوازم العائلة مبنطقة حولي، 
وافتتاح فرع خدمة السيارات بحلته اجلديدة، 
ومخاطبة الشؤون ملراسلة البلدية بخصوص 
طلب املوافقة على توسعة أفرع الروضة ق 

١ و٤ و٥ لزيادة املساحة.

خالد السداني

العرو: بدء تسليم «ملن يهمه األمر» لقسائم ١٠٩٦٥ مواطنًا

عادل الشنان

أعلن وزير الشؤون ووزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
العمراني مبارك  والتطويــر 
العــرو عن انتهاء املؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
من جتهيزات تســليم ١٠٩٦٥ 
مواطنــا شــهادات ملــن يهمه 
األمر ضمن مشروعي «مدينة 
املطالع، خيطــان اجلنوبي» 
وذلــك متهيدا إلصــدار أوامر 

البناء.
وقال العرو، في تصريح 
صحافي، إن املؤسسة ستبدأ 
الشهادات للمواطنني  تسليم 
أصحــاب القســائم بــدءا من 
يــوم أمس األحــد ٣ اجلاري، 
موضحا أن التقدمي للحصول 
على الشــهادات سيكون عبر 
تطبيق «سهل» احلكومي ومن 
ثم تسلم الشهادات مع املخطط 
اخلاص بالقســيمة (كروكي 
اخلدمات)، موجها الشكر إلى 

مــن خــالل تطبيق «ســهل» 
احلكومي، أوضح نائب املدير 
العام لشؤون العالقات العامة 
والتطوير واملتحدث الرسمي 
باسم املؤسسة عمر الرويح أن 
األمر يحتــاج الى ٣ خطوات 
رئيســية بعــد فتــح أيقونة 
«السكنية» في التطبيق وهي:

١ ـ اختيــار خدمــات الرعاية 
السكنية.

٢ ـ اختيــار خدمات التوزيع 

اخلامسة من ٤ يوليو.
وحول مشــروع خيطان 
اجلنوبــي، ذكــر الرويــح ان 
التوزيع للشــهادات ســيبدأ 

من ٢٦ مايو املقبل.
وبــني الرويــح ان عملية 
التقــدمي ســتكون منظمــة 
وسلسة عبر تطبيق «سهل» 
احلكومــي حيــث ســيتمكن 
أصحاب القسائم من استخراج 
شــهادات «ملن يهمــه األمر»، 
باإلضافة إلى املخطط اخلاص 
بالقسيمة (كروكي اخلدمات) 
مــع امكانيــة طباعتهــا دون 
احلاجة إلى مراجعة املؤسسة 
وذلك توفيرا للوقت واجلهد 

على املواطنني.
ولفــت إلــى وجــود بوث 
تعريفــي خــاص للمواطنني 
التي  للخدمــات اإللكترونية 
تقدمها املؤسسة عبر تطبيق 
«ســهل» احلكومــي باملبنــى 
الرئيسي خالل أوقات الدوام 

الرسمي.

والتوثيق.
٣ـ  اختيار إصدار أوامر البناء.
٤ ـ رفع املستندات املطلوبة.

وأكد الرويــح للمواطنني 
أصحاب القســائم املشمولني 
في التسليم ضرورة متابعة 
اإلشعارات في «سهل» حيث 
سيرسل من خالله إشعار حني 
انتهاء املعاملة، كما يتعني على 
أصحاب القســائم املشمولني 
الشــهادات ضرورة  بتســلم 
حتديث رقم الهاتف السيما من 
لم يحدثه الستكمال إجراءات 

التقدمي على املعاملة.
وعــن البرنامــج الزمني 
لتســليم قســائم الضواحي 
احملددة فــي مدينة املطالع، 
ذكر أنه سيجري البدء بتوزيع 
السادســة بداية  الضاحيــة 
من ٣ أبريل، يليها الضاحية 
السابعة والتي ستكون بداية 
مــن تاريــخ ٢٦ ابريــل، اما 
الضاحية ١٢ فسيتم توزيعها 
من ٩ يونيو، يليها الضاحية 

ضمن مشروعي «مدينة املطالع وخيطان اجلنوبي» متهيداً إلصدار أوامر البناء

عمر الرويحمبارك العرو

رئيس وأعضاء جلنة متابعة 
تسليم القســائم احلكومية، 
حيث إن اآللية التي انتهجتها 
اللجنة تتواكــب مع التوجه 
العــام بتســيير وميكنة كل 
اخلدمات وإدخالها في تطبيق 
سهل احلكومي، كما أن الشكر 
موصــول للجهات احلكومية 
األخرى على دورها باملساهمة 
والتعاون في إجناح هذا العمل.

وبشــأن عمليــة التقــدمي 

التقدمي وتسلم الشهادات ومخطط القسيمة (كروكي اخلدمات) عبر «سهل» دون احلاجة ملراجعة «السكنية»

«القانونية» تبحث مشروع الئحة 
تسميات املدن والشوارع

بداح العنزي

تبحث اللجنة القانونية 
واملالية في املجلس البلدي 
خــالل اجتماعهــا اليــوم 
االثنــني برئاســة فهيــد 
املويــزري كتــاب وزيــر 
البلديــة بشــأن مشــروع 
الضوابط والقواعد اخلاصة 
بتسمية املدن والضواحي 
والطــرق  واملناطــق 
واملياديــن.  والشــوارع 
ويتضمن جــدول األعمال 

التالي:
٭ االقتراح املقدم من العضوين مشــعل 
احلمضان وم.مها البغلي بشأن فرز القمامة 

داخل وخارج املجمعات التجارية.
٭ كتاب هيئة البيئة بشأن اجتماع جلنة 
شؤون البيئة بخصوص اقتراح العضوين 
مشعل احلمضان وم.مها البغلي بشأن فرز 
القمامة داخل املجمعات التجارية وخارجها.

٭ االقتراح املقدم من عضو املجلس البلدي 

الســابق يوسف الغريب 
بشأن فرز وإعادة تدوير 
النفايات ووضع ســالت 
املهمــالت املتعــددة فــي 

املجمعات واألسواق.
٭ الســؤال املقــدم مــن 
العضو مشعل احلمضان 
بشــأن مكاتــب ومحالت 
بيــع وعــرض وتأجيــر 

السيارات.
٭ طلب إحدى شــركات 
الطبيــة إعادة  اخلدمات 
القســيمة  تخصيــص 
الكائنة مبحافظة اجلهراء مبساحة ٦٠٠٠م٢ 
للشركة بغرض إنشاء وتأسيس مستشفى 

أهلي بسعة مائة سرير.
٭ االقتراح املقدم من العضو أحمد محمد 
املدلج بشــأن الســماح بإقامة املعارض 

املؤقتة قصيرة املدة برسوم محددة.
٭ الكتــاب املقدم من املدير العام للهيئة 
العامة للبيئة عبداهللا احلمود بشأن قرار 

منع الشيشة في األماكن املغلقة.

تناقش خالل اجتماعها اليوم «منع الشيشة في األماكن املغلقة»

فهيد املويزري

إزالة ٢٨٨ إعالنًا عشوائيًا في ٤ مناطق
كشــفت إدارة العالقــات العامــة في 
البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع 
إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
مبحافظــة األحمــدي جــوالت ميدانية 
مبناطق الصباحية، جابر العلي، الرقة 
والفحيحيل بهدف التأكد من عدم وجود 
إعالنات مخالفة بالشــوارع تعمل على 

إعاقة الرؤية وتشوه املنظر العام. 

وأكــد مديــر إدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلديــة بفرع بلدية احملافظة 
بالوكالــة خالد الرفادة حــرص الفريق 
الرقابي على تطبيق القرارات والضوابط 
املعمــول بها فــي البلدية بشــأن الئحة 
احملــالت العامة، الفتا إلــى أن اجلوالت 
أســفرت عن إزالــة ٢٨٨ إعالنــا مخالفا 

مختلف األحجام.

«الفروانية» تناقش حتويل قطعة ٤ 
في اجلليب إلى استثماري

تبحث جلنة الفروانية خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة محمد الرقيب الكتاب املقدم من مواطنني 
بشــأن حتويل قســائم منطقة جليب الشيوخ 
قطعة ٤ املطلة على الدائري السادس مقابل ستاد 
جابر إلى استثماري أسوة بالقسائم املطلة على 

السادس شرق منطقة جليب الشيوخ.
كما ستبحث اللجنة خـــــــالل االجتماع الكتاب 
املقدم من إحدى املؤسسات بشأن إضافة نشاط 
مطعم ومقهى في دار الضيافة في منطقة الرقعي.
وطلــب إحــدى الشــــركات إضافــة منطقة 
العارضيــة مخازن إلى األماكن املســموح فيها 

محمد الرقيبباالستغالل.

الفارس تصدر ٣ قرارات نقل وندب
بداح العنزي

أصدرت وزيرة الدولة 
لشؤون البلدية ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د. 
رنا الفارس ٣ قرارات نقل 
وندب شملت ٥ موظفني 
كمــا يلــي: ينقــل نواف 
عبداهللا محمد عبدالرحمن 
الكندري من شغل وظيفة 
مديــر إدارة مكتب وزير 
الدولة لشــؤون البلدية 

لشــغل وظيفة مدير إدارة مكتب املتابعة 
التابع وزير الدولة لشؤون البلدية.

ينقل عبداهللا ناصر سالم العكشان من 
وزارة االشغال للعمل لدى بلدية الكويت 
مبكتب وزير الدولة لشؤون البلدية بذات 

الدرجة.

يندب املذكــور أعاله 
لشــغل وظيفــة مديــر 
إدارة مكتب وزير الدولة 
لشؤون البلدية ملدة سنة 
على أن جتدد بعد العرض 
علــى مجلــس اخلدمــة 

املدنية.
ينقــل عبداهللا محمد 
املفــرح  عبدالوهــاب 
مــن اجلهــاز املركــزي 
لتكنولوجيــا املعلومات 
للعمل لدى بلدية الكويت 
الدولــة  مبكتــب وزيــر 

لشؤون البلدية بذات الدرجة.
يندب املذكور أعاله لشغل وظيفة رئيس 
قســم العالقات اخلارجيــة ـ إدارة مكتب 
وزير الدولة لشــؤون البلدية ملدة ســنة 
على أن جتدد بعــد العرض على مجلس 

اخلدمة املدنية.

د. رنا الفارس

«التجارة» تتعقب رافعي األسعار
عاطف رمضان

قام مفتشــون في قطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك في 
وزارة التجارة والصناعة بتحرير ٥ محاضر ضبط مخالفات، وذلك 
خالل جولة تفتيشية في سوق اخلضار املركزي في منطقة كبد للتأكد 
من االلتزام بقرارات الوزارة. وقام فريق الطوارئ باتخاذ اإلجراءات 
القانونية ضد املخالفني، كما قام بتحرير عدد من املخـــالفات، وكانت 
عبــارة عن ٣ محاضر رفــــــع سعــــــر الطماطم رفعا مصــــطنعا 

ومحضرين عدم وجود أسعار.

حرَّرت ٥ محاضر ضبط في سوق اخلضار املركزي

فحص ظاهري للطماطمالتأكد من صحة بيانات املنتجات الغذائية


