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تبحث جلنة محافظة مبارك الكبير في املجلس البلدي 
في اجتماع لها صباح اليوم برئاس���ة م.اشواق املضف 
العديد من طلبات وزارة املواصالت بش���أن تخصيص 

مواقع إلقامة ابراج اتصاالت.
اضافة الى طلب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
تنفيذ سور مسجد ومس���اجد أخرى في منطقة صباح 

السالم.

لجنة مبارك الكبير تبحث تخصيص مواقع أبراج

لجنة حولي: تخصيص موقع مسجد ومركز 
إسالمي لسمو ولي العهد بضاحية الصديق

 المضف تقترح إطالق اسم الحميضي
على أحد شوارع الضاحية

قدمت عضو المجلس البلدي م.أشواق المضف اقتراحا بتسمية 
احد شوارع ضاحية عبداهلل السالم باسم يعقوب الحميضي.

وقالت المضف في اقتراحها عمال بالفقرة الثامنة من المادة 12 
من قانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والتي تنص على 
»النظ���ر في االقتراحات التي تقدم من الحكومة او المواطنين او 
اعضاء البلدي« لذا اتقدم باقتراح الطالق اسم العم يعقوب يوسف 

الحميضي على احد شوارع منطقة ضاحية عبداهلل السالم.
هذا ويعتبر العم الحميضي علما من اعالم المجتمع الكويتي 
ومن رموزه االفاضل الذين قدموا مس���اهمات يشار لها بالبنان، 
وهو من الرواد الذين تركوا بصمة واضحة في س���جل الكويت 
من خالل خدمتهم للش���أن العام حيث كان عضوا بارزا في اعداد 

الدستور.

أوص���ت جلن���ة حول���ي في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
الهدية  امس برئاس���ة م.محمد 
باملوافقة على طلب جهاز األمن 
الوطني تخصيص موقع مبساحة 
5 آالف متر مربع بجانب منطقة 

السفارات.
وقال م.الهدية: أوصت اللجنة 
بااللتزام بتصويت املجلس بشأن 
اتفاق تراخيص ابراج االتصاالت 
في مناطق السكن اخلاص حلني 
القيام بحصر املرخص واملخالف 
من تل���ك االبراج، مش���يرا الى 
وجود طلبات للتخصيص ملواقع 

االبراج.
وذكر ان اللجنة وافقت على طلب وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية تخصيص موقع مسجد ومركز 
اسالمي لس���مو ولي العهد بضاحية الصديق في 
جنوب الس���رة، كما متت املوافق���ة على املقترح 
املتعلق بطلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

تخصيص موقع القامة فرع غاز 
تابع ملنطقة الزهراء في جنوب 

السرة قطعة 7.
واض���اف ان اللجنة اوصت 
باالبق���اء على ج���دول التقرير 
اخلاص بأعم���ال النظافة وذلك 
حلني مرور مالحظات االدارة على 
عقود النظافة املالية التي تعيق 
عملهم الرقابي اضافة الى التقرير 
اخلاص بكفاءة عمل الش���ركات 
احلالية بناء على طلب من اللجنة، 
كما متت التوصية بإحالة طلب 
تخصيص موقع للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات مبنطقة 
االتصاالت احلكومية بجنوب الس���رة الى االدارة، 
كما مت تأجيل بحث طلب املجموعة العقارية اعادة 
عرض موضوع العق���ار الواقع في منطقة حولي 
قطع���ة 185 لعدد من القس���ائم وذلك حلني دعوة 
املسؤولني في ادارة املخطط الهيكلي لتزويد اللجنة 

باحلاالت املماثلة.

اعتمدت موقعًا لألمن الوطني جنوب منطقة السفارات

م.محمد الهدية

م.أشواق املضف

العنزي إلنشاء جسر للمشاة بين الواحة والمنطقة االستثمارية

إزالة 24 تعديًا على أمالك الدولة في عشيرج والمسيلة
قامت جلنة ازالة التعديات امس بازالة 
التعديات على شاطئ املسيلة، وقال رئيس 
الفريق علي القويضي انه متت ازالة التعديات 

في شاطئ املسيلة.
من جانب آخر اكد املنسق للعالقات العامة 
واالعالم في جلنة االزال����ة العقيد متقاعد 
ضافر الصاي����غ ان الفريق متكن من ازالة 
23 تعديا في منطقة »عش����يرج« شاليهات 
الدوحة وجاءت هذه التعديات من املناطق 
الصناعية، موضحا انه واجهت الفريق عقبات 
بس����بب حالة البحر املترتبة على عمليتي 

اجلزر واملد.
واضاف اننا قمنا بازالة التعديات داخل 
البحر فيما ازالت بلدية الكويت التعديات 

املوجودة على الشاطئ.
من جهة اخرى اوضح منسق عام فريق 
االزاالت ف����ي مناطق البر واجلزر البحرية 
العميد متقاعد صالح التويتان ان االحصائية 
االسبوعية للفريق تتمثل بازالة 19 تعديا 
في جواخير ومخيمات محافظات اجلهراء 
واالحمدي والفروانية فيما مت انذار 35 جاخورا 

ومخيما مخالفا في نفس احملافظات.

حفاظاً على أرواح السكان بعد تزايد حاالت الدهس

م.عبداهلل العنزي

)أحمد باكير(إزالة تعديات في املسيلة

اقترح عضو المجلس البلدي م.عبداهلل 
العنزي انشاء جسر للمشاة بين منطقة 
الواحة والمنطقة االستثمارية )العماير(، 
مشيرا الى ان هذه المنطقة تتميز بكثافة 
سكانية كبيرة بس���بب اتساع مساحتها 

الجغرافية.
وامام هذا الوضع الذي تعيش���ه هذه 
المنطقة يضطر السكان الى عبور الشارع 
العام الذي يعج بزحمة كبيرة، ويكونون في 
مواجهة حقيقية مع خطر كثافة السيارات 
وسيرها بسرعة كبيرة، مما يعرض حياتهم 

للخطر.
وش���دد م.العنزي على اهمية سرعة 

تشييد جس���ر للمش���اة في هذا الشارع 
بأسرع وقت حتى نقضي على هذه المعضلة 
الحقيقية اليومية لكل مواطن ومقيم في 
هذه المنطقة حيث يتعرضون بصفة دائمة 

لحاالت دهس.
وأشار الى اهمية انشاء هذه الجسور 
في عدة شوارع لما لها من دور كبير في 
س���المة الجميع في ظل التزايد السكاني 
الملحوظ الذي تشهده البالد في السنوات 
االخي���رة، لذا البد م���ن تلبية احتياجات 
المواط���ن الضرورية ومنها توفير اماكن 

عبور آمنة.
وشدد على ان االسراع في تنفيذ الجسور 

الخاصة بالمشاة له دور كبير في حماية 
حياة المش���اة على الطرق. والتأخير في 
تنفيذها يؤدي الى تزايد عدد ضحايا حوادث 
الس���ير في الكويت الت���ي تؤلف حوادث 

المشاة أكثر من ثلثها.
واختت���م بضرورة وض�ع الجس���ور 
الخاص�ة للم�ش�����اة في االم�كنة االك�ثر 
ح�اج�ة لذلك، وتأمين االنارة والصي�انة 
والنظافة على الجسور الحالية الخاصة 
بالمش���اة وض���رورة وض����ع الف�واصل 
الحدي�دية، وذل��ك لمنع المش�اة من اجتياز 
الطرق الس���ريعة بالقرب من الجس���ور 

الخاصة.


