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خالل جولة نظمتها بلدية حولي الى »مشرف«

الشمري: استمرار اجلوالت للوقوف على مخالفات جميع مناطق »حولي« 

ريا�ض عواد

ـــد الــوكــيــل املــســاعــد لقطاع  اك
هندسة الطرق في وزارة االشغال 
الــعــامــة املــهــنــدس احــمــد احلصان 
انــــه مت تـــوزيـــع الـــبـــورشـــورات 
والكتيبات وأكياس التعبئة وعلب 
املناديل وتركيب البنارات اخلاصة 
مبشروعي انشاء واجناز وصيانة 
ــــرى للطرق  ــور وأخ ــس طـــرق وج
الرابطة بني مدينة صباح االحمد 
ومدينة اخليران السكنية ومشروع 
ــة طــرق  ــان ــي انــشــاء واجنــــاز وص
وجسور وأخــرى للطريق الواصل 
بني ميناء عبدا لله والوفرة داخل 
جمعية صباح االحمد التعاونية 
مشيرا الــى ان القطاع يهدف الى 
تعريف اهــالــي املنطقة مبشاريع 
الطرق التي من شانها احداث نقلة 
نوعية وحتــديــث وتطوير البنية 

التحتية للمنطقة ذاتها.
وقــــال احلـــصـــان فـــي تصريح 
صحافي امس انه جاري التنسيق 
مع مجلس ادارة اجلمعية التعاونية 
في منطقة الرميثية لعمل الدعاية 
ــارع  ــروع تــطــويــر ش ــش الــازمــة مل
اخلليج العربي عند دوار البدع هذا 
باإلضافة الى عمل الدعاية الازمة 
ملــشــروع انــشــاء واجنـــاز وصيانة 
تقاطعات على اجلــزء الغربي من 
ــدائــري اخلــامــس وذلــك  الطريق ال
بالتعاون والتنسيق مع اجلمعيات 

التعاونية في العارضية والفردوس 
ــر والـــقـــيـــروان  ــاص ــن وصـــبـــاح ال
والصليبية وذلــك لتعريف اهالي 
املناطق املذكورة مبشاريع الطرق 
التي تنفذها الدولة لصالح املواطن.

ــني احلــصــان ان حملة الكل  وب

يعرف التي يتبناها القطاع مستمر 
في عملها بالتوازي مع مراحل تنفيذ 
املشاريع لتعريف الــراي العام مبا 
يتم داخـــل قــطــاع هندسة الطرق 
وأخر املستجدات في املشاريع التي 

ينفذها .

 عرض مخطط ألحد مشاريع األشغال

»فنية البلدي« توافق على التوسعة ملدينة 
نواف األحمد اإلسكانية وجميع خدماتها

ريا�ض عواد 

قــامــت بلدية حــولــي بجولة صــبــاح أمس 
برئاسة مدير فرع البلدية فاح الشمري ورئيس 
فريق الطوارئ رياض الربيع وعضو املجلس 
البلدي عبدا لله الكندري الــى منطقة مشرف 
للوقوف على املخالفات ومشاكل املواطنني حيث 
رفعت اليات بلدية حولي عــدد من السيارات 
املهملة مبواقف سيارات ديــوان الرعيل االول 
كما جتولوا في منطقة مشرف للوقوف على 

املخالفات. 
وقال مدير فرع بلدية محافظة حولي فاح 
الشمري ان الهدف من اجلولة اليوم هو سماع 
ماحظات املواطنني في عدة مواقع من احملافظة 
وأهمها ديوانية الرعيل االول لسماع مشاكلهم 
وإزالـــة الــســيــارات املخالفة ورفـــع االنــقــاض 
ــى ان هناك  ــودة فــي احملــافــظــة، الفــتــا ال ــوج امل
شــكــاوى عــديــدة فــي مناطق السكن اخلــاص 
والنموذجية من ناحية حتويل بعض املنازل 
الى سكن عــزاب وإقامة نشاط مطعم بداخلها 

واإلجراءات.
وأكد الشمري خال جولة قام بها صباح أمس 
في نطاق احملافظة وامتدت على مدار اكثر من 3 

ساعات بحضور عضو املجلس البلدي ورئيس 
فريق طــوارئ بلدية حولي ريــاض الربيع، ان 
مكتبه مفتوح للجميع دون استثناء ألي شخص 
وال اتعامل باحملسوبية، وأي مــواطــن لديه 
مظلومية او شكوى مكتبي مفتوح ومعزز مكرم 

اي شخص يقصدني حلل اي مشكلة.
وأوضــح ان منطقة مشرف شكاويها قليلة 
وبسيطة من ناحية مشاكل العزاب، ومشكلة 
العزاب تتمركز في منطقة الساملية قطعة 12 
والرميثية ايضا، وأهالي مشرف متعاونني مع 
البلدية، ومتواصلني معنا بأي مشكلة على الفور 

والتبليغ عنها إلزالتها عبر فريق الطوارئ.
وناشد الشمري أهالي مناطق محافظة حولي 

ــاغ عن اي  التعاون مع فــرع البلدية عبر االب
شكوى او مخالفة بخصوص سكن العزاب او 
االنقاض او السيارات املهملة او اي شي مزعج 
في املنطقة إباغنا على طول لنتحرك بأسرع 

وقت ووضع احللول لها فورا.
وأوضــح ان هناك جلنة مشكلة مع وزارة 
الداخلية ووزارة الكهرباء بخصوص اي عقار 
مخالف لسكن العزاب او زيــادة بناء او وجود 
أنقاض، وعندنا اجتماع مع مدير األمــن العام 
غدا األربعاء وأي شخص غير مبني على العنوان 

الذي يقطنه سيبلغه مغادرة السكن فورا. 
وأكد ان حلول العزاب عبر مساكن العزاب 
ــذا املقترح  ــاص وه وإبــعــادهــم عــن السكن اخل

ــة مثل مناطق امغرة  مــوجــود فــي مجلس األم
وصبحان والفترة القادمة بالتعاون مع وزارة 
الداخلية والكهرباء وفصل التيار الكهربائي عن 
العقارات املخالفة والتعاون مع البلدية سنقضي 

على مشكلة العزاب. 
وأضاف اننا نراعي مصلحة األسر الكويتية 
من عوائل او بنات وأوالد، ونطالب باملغادرة 
الفورية ألي عقار يقطنه عزاب، وهناك مخاوف 
من محاورتهم للعّزاب، وهناك مناطق اخرى 
يقطنها عزاب مثل احلساوي واجلليب، ومناطق 

السكن اخلاص للعوائل وليست للشباب. 
ــع برنامج زمــنــي لــه بحيث  ــه وض وأكـــد ان
يجول كل ثاثاء في منطقة من مناطق احملافظة 

وبحضور 7 مـــدراء للبلدية مختصني، وأي 
ــول لها  ــل مــخــالــفــات تــرصــد سيتم وضـــع احل
وسنقضي على نسبة كبيرة من املخالفات واغلب 
مشاكل، وكل مدير يرفع تقرير حول املشاكل 
التي رصدناها، وفــي حــال لم يتم االستجابة 

سيتم مخاطبتهم مرة اخرى.
واكد عضو املجلس البلدي عبدا لله الكندري 
ان اجلولة والتي صاحب فيها مدير بلدية حولي 
فالح الشمري وطاقم بلدية حولي الى منطقة 
مشرف جاءت للوقوف على عدد من املخالفات 
التي تدعوا للتدخل السريع منها إلقاء اتقاد 
البناء في الشوارع وبجانب احلاويات وكذلك 
السيارات املهملة وموضوع النظافة التي ازعج 

أهالي املنطقة.  
في ظل وجود مدير فرع بلدية جديد وشاب 
وعــنــده احلماسة للعمل والــقــضــاء على اهم 
املشكات واملخالفات التي تعج بها محافظة 
حولي وتطبيق القانون تطبيقا فعليا وهذا ما 
افتقدناه في املرحلة السابقة ولفت الكندري الى 
ان االدارة اجلديدة لبلدية حولي تسعى للقضاء 
على كافة املخالفات مثل موضوع الساعة سكن 
العزاب وإزالة اإلنقاذ والنظافة العامة وغيرها 
مــن املخالفات كما أكــد الكندري على حرص 
اجلميع على تنفيذ القانون واللوائح واختتم 
الكندري حديثه بتوجيه الشكر الى ادارة بلدية 
حولي وجميع موظفيها والى املواطنني من أبناء 

منطقة مشرف على تعاونهم مع جولتنا اليوم. 
كما شكر رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف 
عــبــدا لرحمن على القضيبي بلدية الكويت 
وأعضاء املجلس البلدي على اهتمامهم مبنطقة 
مشرف وزيــارتــهــم الــى ديـــوان الرعيل االول 
واالستماع الــى ماحظاتهم متمنيا التعاون 
املثمر والبناء بني مجلس ادارة جمعية مشرف 
وبــني بلدية الكويت واملجلس البلدي ملا فيه 

مصلحة املواطنني وخاصة املساهمني

»األشغال« نظمت حملة دعائية 
ملشاريعها اخلاصة بقطاع الطرق 

 ريا�ض عواد 

قــال رئيس اللجنة الفنية في املجلي 
البلدي فهد الصانع ان اللجنة وافقت 
على تخصيص موقع التوسعه ملدينة 
نــواف االحمد االسكانية » شمال املطاع 
» بــاإلضــافــة جلميع مــكــونــات املدينة 
مــن منطقة استعماالت جتــاريــة وسكن 
استثماري وترفيهي وخــدمــات ومواقع 

حكومية.
 وأشار الصانع في تصريح صحفي بعد 
انتهاء اللجنة الفنية من اجتماعها انه مت 
تكليف املخطط الهيكلي برفع التوصيات 

الى املجلس البلدي لكي تباشر املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية العمل على جتهيز 

املرافق واملخططات اخلاصة بها،
 وأوضح فيما يخص املخطط الهيكلي 
للمنطقة الشمالية » املنطقة االقليمية 
السابعة« متت املوافقة من حيث املبدأ على 
مكوناتها بشرط ان يقوم املخطط الهيكلي 
برفع الــدراســات والتوصيات للمجلس 
ــن اجـــل االعــتــمــاد  الــبــلــدي خـــال ســنــة م
النهائية، باإلضافة الى انه متت املوافقة 
طلب هيئة االستثمار املباشر فيما يخص 
املناطق االقتصادية في منطقة العبدلي 

والنعامي والوفرة على ان ترفع التوصيات 
خال سنة من تاريخ املوافقة.

 وقال ان اللجنة قامت بتأجيل مشروع 
املخطط الهيكلي للمنطقة الشمالية، 
ـــاء  ــاء وامل ــكــهــرب ــك طــلــب وزارة ال ــذل ك
بتخصيص مسارات خطوط هوائية من 
محطة توليد اخليران املقترحة الــى كا 
من محطة الــوفــرة والصليبية والطاع 
والروضتني والعبدلي وام قدير، باإلضافة 
ــى الــضــوابــط واالشــتــراطــات اخلاصة  ال
لتخصيص اقامة افرع البنوك ضمن مراكز 

الضواحي الرئيسة والفرعية.

املشكلة  ه��ذه  على  للقضاء  و»ال��ك��ه��رب��اء«  »ال��داخ��ل��ي��ة«  مب��ش��ارك��ة   مكان  ك��ل  ف��ي  ال��ع��زاب  سنالحق 

ع��ب��دا ل��ل��ه ال���ك���ن���دري : ب��ل��دي��ة ح��ول��ي ق��ام��ت ب��ان��ت��ف��اض��ة ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ات ف���ي احمل��اف��ظ��ة 

فهد الصانع

»جلنة املرأة« تنظم أمسية 
شعرية وموسيقية في ختام 
احتفالية »شقائق الرجال« 

 نظمت جلنة شؤون املرأة التابعة ملجلس الوزراء مساء أمس 
األول أمسية شعرية وموسيقية ضمن االحتفالية األولى بيوم 
املرأة الكويتية التي أقامتها اللجنة برعاية أميرية سامية حتت 

شعار )شقائق الرجال(.
 واشتملت األمسية على عدد من القصائد الشعرية التي تبرز 
جهود املرأة الكويتية ومكانتها ودعم القيادة السياسية لدورها 
في عملية التنمية الشاملة في الباد وتخللها عدد من املقطوعات 

املوسيقية والغنائية لفرقة التلفزيون.
 واجمعت مجموعة من الفعاليات النسائية من الكويت 
ودول اخلليج في تصريحات متفرقة للصحافيني على هامش 
االحتفالية على جنــاح املــرأة الكويتية بتحقيق العديد من 
االجنازات واحلصول على مكاسب تعزز مكانتها مثمنة الرعاية 

األميرية للمرأة الكويتية ودعمها في مختلف قطاعات الدولة.
 وأعربت رئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية ملرضى 
السرطان الشيخة عزة جابر العلي عن فخرها بهذه االحتفالية 
التكرميية للمرأة لدورها البارز واملتميز في كافة القطاعات 

االقتصادية واالجتماعية والتعليمية.
 ومتنت الشيخة عزة أن تتبوأ املرأة في الكويت ودول اخلليج 
املزيد من املناصب القيادية في مختلف املجاالت متوجهة بالشكر 
إلــى سمو أمير الباد على رعايته الكرمية لاحتفالية وإلى 
رئيسة جلنة شــؤون املــرأة الشيخة لطيفة الفهد ملا تبديه من 

اهتمام بشؤون املرأة واحلرص على إعاء مكانتها.
 ومــن جهتها قالت رئيسة مجلس األمناء في جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم 
العلي إن االحتفال بيوم املــرأة الكويتية ميثل اجنــازا جديدا 

يضاف إلى اجنازاتها الكثيرة.
 وأشارت الشيخة عايدة سالم العلي إلى املرسوم التاريخي 
الذي أصدره سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الذي يعطي 
املرأة حقوقها السياسية مثمنة في الوقت ذاته جهود سمو أمير 

الباد الشيخ صباح األحمد إقرار سموه لهذه احلقوق.
 وأوضحت أن املرأة الكويتية استطاعت أن حترز جناحات 
في جميع املجاالت وعلى كافة املستويات كما استطاعت أن تتبوأ 

املناصب القيادية في الدولة كوزيرة ونائبة وقيادية ناجحة.
 وذكرت أن املرأة الكويتية التي جنحت في املاضي في إدارة 
منزلها عند غياب الرجل بحثا عن الرزق هي نفسها القادرة على 
إدارة الكثير من اجلهات احلكومية واخلاصة »ولذلك نلمس 

جناحاتها في جميع املجاالت«.
 وأكــدت أهمية تعزيز دور املــرأة الكويتية ومتكينها بشكل 
أوســع في املناصب القيادية معتبرة أنها تستحق بذكائها 

وخبراتها وشهاداتها الدراسية أن حتصل على أعلى املناصب.
 وبينت أن املرأة تعمل إلى جوار الرجل في تنمية وتطوير 
املجتمع وحتقق الكثير من االجنازات محليا ودوليا متمنية لها 

حتقيق املزيد من النجاحات مبا يدفع باملجتمع إلى األمام.

الشمري متحدثا لـ »الوسط«االستماع لشكاوى املواطننيالشمري والكندري مع فريق البلدية

تتمات

الفروف
احملتاجة فــي ســوريــة. وتــابــع أن أطـــراف النزاع 
السوري متفقة على أهمية إبقاء سورية موحدة غير 
طائفية. معتبرا كل املكاسب التي حتققت حتى اآلن في 
سورية “هشة”.لكنه أعلن أن روسيا التزمت بالعمل 
مع النظام لوقف قصف املناطق املدنية، وأن املبعوث 
األممــي دي ميستورا سيعمل على التوصل التفاق 

بشأن املعتقلني.
كما دعا كيري في مؤمتر صحافي عقده مع وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف واملبعوث الدولي 
ستيفان دي ميستورا إلى العمل جلعل اتفاق وقف 
إطــاق النار اتفاقا دائما، وأكــد كيري أن املجموعة 
الدولية ستعمل على استعادة األطــراف التي تخرق 
الهدنة. أما الفروف، فقد أعلن أنه يجب منح كل األطراف 
في سورية فرصة إلسماع صوتها في مباحثات جنيف، 
وأن هناك حتالفا بني جبهة النصرة وجماعات مسلحة 

وافقت على اتفاق الهدنة في سورية.
وأوضح أن روسيا ال تدعم األسد، “بل تدعم اجليش 
في مواجهة اإلرهاب”، الفتاً إلى أننا “نرى أن جيش 
النظام األكثر تأهياً حملاربة اإلرهــاب في سورية”. 
وأضــاف: “نرفض استخدام العقوبات بديا للحوار 

السياسي في سورية”.
من جهة أخرى، قال مبعوث األمم املتحدة اخلاص 
لسورية ستافان دي ميستورا أمس الثاثاء إن القوى 
الكبرى فشلت في االتفاق على موعد جديد حملادثات 

السام بني األطراف املتحاربة في سورية.
ــاف دي ميستورا للصحفيني وهــو يقف إلى  وأض
ـــري اخلــارجــيــة األمــيــركــي جــون كيري  جــانــب وزي

والروسي سيرغي الفروف “القضية ال تزال بانتظار 
نتيجة ملموسة ما من هــذا االجتماع لكن ال ميكننا 

االنتظار طويا نريد أن نحافظ على الزخم”.
واتفقت القوى الكبرى على تعزيز وقف إطاق النار 
في أنحاء سورية وتوصيل املساعدات اإلنسانية إلى 
املناطق احملاصرة مع إمكانية استخدام الطائرات في 

إسقاطها.

اتهم االنقالبيني
وبدأت مشاورات السام بني حكومة الرئيس عبد 
ربــه منصور هــادي املــدعــوم، واملتمردين احلوثيني 
املدعومني من إيــران وحلفائهم من املوالني للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، في 21 ابريل من دون 
حتقيق تقدم ملموس، باستثناء اتفاق مبدئي على 
االفراج عن نصف املعتقلني لدى الطرفني قبل بدء شهر 

رمضان.
وكان املبعوث اخلاص لامني العام لامم املتحدة 
اكد االحد الفائت ان مرجعيات التفاوض هي املبادرة 
اخلليجية ومخرجات احلــوار الوطني وقــرار مجلس 

االمن 2216 الصادر في ابريل 2015.
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ـــع خطة  ـــى وض ــدت إل ــم وأضــــاف أن اإلدارة ع
استراتيجية مــن شأنها املساهمة فــي رفــع الطاقة 
االستيعابية ملطار الكويت الدولي التي تبلغ خمسة 
مايني راكــب سنويا في حني يستقطب املطار بشكل 

فعلي نحو 12 مليون راكب سنويا.


