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اعداد: بداح العنزي

قدم عض����و املجلس البلدي 
احمد املعوشرجي اقتراحا بإنشاء 
مخرج فرعي للجسر املمتد بني 

منطقتي السرة واجلابرية.
وقال املعوشرجي في اقتراحه: 
نظرا مل����ا يعانيه املواطنون من 
ازدحامات مرورية شديدة على 
شارع طارق بن زياد تعيق في 
أغل����ب األحيان حرك����ة املرور، 
وال يقتصر االزدحام في أوقات 
الذروة فقط بل في أغلب األوقات، 
فالبد من وج����ود مخرج فرعي 
يؤدي الى طريق املغرب السريع 
لتخفيف االزدحام املروري في 

تلك املنطقة.
لذا أقترح ما يلي: انش����اء مخ����رج بني احملطة 
احلكومية واجلس����ر املمتدة بني منطقتي الس����رة 
واجلابرية، منطقة السرة � امتداد شارع طارق بن 

زياد ينزل على طريق املغرب السريع )40(.

كما قدم سؤاال بشأن شروط 
البلدية لتخصيص مواقع تشوين 

اآلليات.
وقال املعوشرجي في سؤاله: 
ان البلدية واملجلس البلدي هما 
املختص����ان بتخصيص املواقع 
جلميع األنش����طة ومنها مواقع 
تشوين اآلليات ملختلف الوزارات، 
وحيث ان هناك بالفعل مواقع مت 
تخصيصه����ا حتت هذا الغرض 
لش����ركات بعينها متعاقدة مع 

الوزارات.
فيرجى افادتي عن اآلتي:

1 � الش����روط التي وضعتها 
البلدية للموافقة على تخصيص هذه املواقع ومدى 

توافرها في املواقع التي مت تخصيصها بالفعل؟
2 � تزويدي مبساحات هذه املواقع واملدة التعاقدية 
لها وكذلك حصر باملواقع وتاريخ تخصيصها وأسماء 

الشركات املتعاقدة مع الوزارات بهذا الشأن.

ذكر رئي���س جلنة تقصي 
البلدي  احلقائق في املجلس 
مان���ع العجمي ب���أن اجلهاز 
التنفيذي استمع الى مقترحات 
االعضاء بش���أن ايجاد حلول 
ملش���كلة مخالفات البناء في 
منطق���ة فهد االحم���د والتي 
س���اهمت في عدم وص����ول 
الكهربائ���ي للعقارات  التيار 

املخالفة.
وقال العجمي اننا نأمل ان 
يتم اخلروج بتوصية نهائية 
املقبل النهاء  خالل االجتماع 
معاناة اهالي املنطقة واقرارها 

من املجل���س البلدي وبني أن االعضاء تطرقوا 
الى القضايا التي رفع���ت من املواطنني حيث 
كس���ب 60 مواطنا قضايا ضد البلدية اليصال 

التيار الكهربائي.
وبني انه مت عرض اكثر من مقترح من قبل 

اعضاء اللجنة لنقله الى وزير 
الدولة لشؤون البلدية خاصة 
انها تساهم في حل املشكلة، 
مؤكدا ان اي حلول س���تكون 
ضروري���ة حت���ى ال تتك���رر 
املخالفات ف���ي املدن االخرى 

اجلديدة.
وشدد على ضرورة قيام 
البلدية بحملة توعوية بشأن 
البناء واستعراض  مخالفات 
آلية الئح���ة البناء والتعاون 
القيام  البن���اء ملنع  ادارة  مع 

مبخالفات البناء.
وقال نستبش���ر خيرا من 
خالل هذا االجت����ماع بان يتم انهاء املش���كلة 
خاصة في ظل تواجد مس��ؤولي البلدية وخاصة 
مدير االدارة القانونية الذي ابدى تعاون����ا مع 
اللجنة وقدم اعتذاره عن عدم احلضور سابقا 

الرتباطاته.

قدم نائب رئيس املجلس البلدي شايع 
الشايع اقتراحا بتسمية شارع باسم الشيخ 

عبداهلل العلي املطوع.
وقال الش���ايع في اقتراح���ه: ولد العم 
عب���داهلل العلي املطوع عام 1926 ونش���أ 
في أجواء عائلية ملتزمة، وحرص والده 
على تربيته على األخالق احلميدة والقيم 
اإلسالمية العظيمة، وعند بلوغه سن ال� 
14 عاما اشتغل في العمل التجاري وتنمية 
املوارد، ولم يكن في الكويت آنذاك بنوك او 
مصارف إليداع األموال فيها، تلقى تعليمه 
مع ابناء جيله في مدرس���ة »مال عثمان« 
نسبة لعائلة عبداللطيف العثمان الطيبة، 

ومدرستا املباركية واألحمدية.

 وكان املطوع يتمتع بصالت قوية مع 
اجلميع في داخل الكويت وخارجها، وكان 
داعية اسالميا دؤوبا، متتع بخبرة واسعة 
وجتربة ثرية في العمل الدعوي واخليري 
حجب املوت يوم األحد املوافق 2006/9/3 
رئيس جمعي���ة االصالح االجتماعي العم 
عبداهلل العل���ي املطوع عن عمر يناهز ال� 
80 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء اجلزيل 
والنهج االرش���ادي ظلت مثال يحتذى به 

عربيا واسالميا.

تربوي واقتصادي

ترجل العم )أبو بدر( عن جواد امتطى به 
صهوة مجد سياسي وتربوي واقتصادي، 

ظل وسيظل محل اعجاب وتقدير من راقب 
كفاح عمل ثري اس���تمر س���نني طويلة، 
بعد مس���يرة طويلة م���ن العمل اخليري 
تركت بصماتها في جمي���ع انحاء العالم 
االسالمي، وصف خاللها املغفور له )بإذن 
اهلل( وبشهادات من اقتربوا منه بأنه أبو 
املس���اكني واأليتام، ووصفوا رحيله بأنه 
ميثل خسارة كبيرة ملساكني وأرامل وأيتام 
العالم وللفقراء اجلوعى ألياديه البيضاء 
التي امتدت بالعمل اخليري في كل مكان، 
وتقديرا منا لتكرمي هؤالء الرواد في بلدنا 
احلبيب، نقترح باطالق اسم العم املغفور 
له بإذن اهلل الشيخ عبداهلل العلي املطوع 

على احد شوارع الكويت.

على ضوء املس���تجدات الناجتة 
عن اعتم���اد املخط���ط الهيكلي 
للكويت وص���دور الئحة البناء 
اجلدي���دة للمناط���ق الصناعية 
ووضع االقتراح���ات والقرارات 
التي تتالءم مع مجريات التطور 
باملنطق���ة واالحتي���اج إلضافة 
أنشطة تتناسب مع استعماالت 

املنطقة.

لالشتراطات واملواصفات اخلاصة 
بأبنية املناطق الصناعية )اجلدول 

رقم 4 من الئحة البناء(.
ولق���د عرف النظ���ام املذكور 
املنشآت الصناعية بتلك املباني 
املخصصة ألغراض صناعية أو 

مخازن أو خدمية وحرفية.
ونظرا لتعدد االنشطة القائمة 
حاليا بتلك املنطقة وعدم وضوح 

االنش���طة املس���موح بها وكثرة 
شكاوى وطلبات مالك تلك القسائم 
لتحديد نظام البناء واالنش���طة 
املسموح بها وتطبيقها دون اجتهاد 
من أي جهة بحيث تتالءم وكونها 
ملكيات خاصة وحسب املتطلبات 

واملستجدات باملنطقة.
لذل���ك أقترح: اعادة دراس���ة 
العارضي���ة للتخزين  منطق���ة 

خاص���ة، ولق���د صدر بش���أنها 
قرارات عديدة من املجلس البلدي 
بخصوص االنشطة املسموح بها 
التخزين ومطبخ مركزي  ومنها 
)جتهيزات غذائية( ونشاط مصبغة 
مركزية رئيسية ومكاتب، كما ان 
املجلس البلدي بقراره رقم )م ب/ 
ف 2008/5/74/6( املتخذ بتاريخ 
2008/4/7 وافق على النظام املعدل 

قدم ثمانية أعضاء من املجلس 
اقتراحا بإعادة دراس���ة  البلدي 

منطقة العارضية للتخزين.
املفرج،  وقال االعضاء محمد 
احمد البغيلي، مهلهل اخلالد، شايع 
الش���ايع، مانع العجمي، اشواق 
املضف، محمد الهدية، فرز املطيري 

في اقتراحهم:
لقد صن���ف املخطط الهيكلي 
للكوي���ت اس���تعماالت االراضي 
باملناطق املختلف���ة، ومت اعتماد 
املخطط الهيكلي مبوجب املرسوم 
األميري، وذلك انطالقا من تطبيق 
اخلطة التنموية الطموح للنهوض 
بالكويت لتكون في مصاف الدول 

املتقدمة.
ولقد ح���دد املخطط الهيكلي 
املناط���ق الصناعي���ة واحلرفية 
واخلدمية والتخزين ومن ضمنها 
الواقعة  التخزين بالعارضي���ة 
السادس غربي  الدائري  جنوبي 
ش���ارع محمد بن القاسم وتضم 
492 قسيمة وهي قسائم ملكيات 

املس���يلة  مخت���ار  ق���دم 
وأبواحلصانية يعقوب السويطي 
كتابا بدمج املنطقتني حتت اس���م 

منطقة املسيلة.
وق���ال الس���ويطي ف���ي كتابه 
الذي س���تبحثه جلنة التسميات: 
يرجى املوافق���ة وااليعاز للجهات 

املختصة بدمج منطقتي املس���يلة 
وأبواحلصانية حتت اسم واحد وهو 
منطقة »املسيلة« مع تقسيمها الى 
أربع مناطق، وذلك ألن املنطقتني ال 
يوجد بينهما أي فاصل أو االبقاء 
على تسميتهما السابقة »املسيلة 

أبواحلصانية«.

دمج منطقتي المسيلة وأبوالحصانية

مستشفى لخدمة مناطق سعد العبداهلل وجابر األحمد
قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
اقتراحا بإنشاء مستش���فى خلدمة مناطق سعد 

العبداهلل وجابر األحمد والقيروان والنهضة.
وق���ال العنزي ف���ي اقتراحه: نظ���را للكثافة 
الس���كانية املتزايدة في مناطق مثل منطقة سعد 
العبداهلل وجابر األحمد والقيروان والنهضة ونظرا 
للتكدس امللحوظ من املواطنني والوافدين، وذلك 
عند مراجعاتهم ملستش���فى اجلهراء العام، حيث 
انه ال يوجد إال هذا املستش���فى فقط داخل حدود 
محافظة اجلهراء خلدمة هذه احملافظة، وتيسيرا 

على املواطنني واملقيمني.
لذلك فإننا نقترح اآلتي: إنش���اء مستش���فى 
عام يخدم مناطق س���عد العبداهلل وجابر األحمد 
والقيروان والنهضة على ان يكون املوقع املقترح 

على طريق اجلهراء بجانب جسر أمغرة.
كما قدم االقت���راح التالي: ملا كان مركز إطفاء 
اجله���راء الواقع غرب القطع���ة 5 مواجها ملوقع 
مركز إطفاء آخر باملنطق���ة الصناعية احلرفية، 
وقريب���ا منه، عالوة على ان���ه مالصق للمنطقة 
السكنية، األمر الذي يقتضي انتشار تلك املراكز 
مبا يخدم جميع املناطق املجاورة، لذلك نرى نقل 
مركز اإلطفاء الواقع غرب القطعة 5 باجلهراء الى 
موقع آخر بديل بالقرب من مرور اجلهراء ليكون 
على مقربة من املناطق الس���كنية األخرى وبذلك 
تنتشر هذه اخلدمة بشكل يتالءم مع أي أحداث. 
لذلك، أقترح اآلتي: نقل مركز إطفاء اجلهراء الكائن 
غرب القطعة 5 الى موقع آخر بديل بجوار مرور 

اجلهراء.

العنزي طلب نقل موقع مركز إطفاء الجهراء إلى آخر

عبداهلل العنزي

محمد املفرج

شايع الشايع

م.أشواق املضف أحمد البغيليمهلهل اخلالد محمد الهدية

فرز املطيري أحمد املعوشرجي

مانع العجمي

اقتراح باستحداث
 طريقين بمنطقة 

الصليبية

قدم عضوا املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي وفرز املطيري 
اقتراحا باس���تحداث طريقني 
منفصلني مبنطقة الصليبية، 
وذلك بسبب االزدحام اليومي 
ال���ذي تعان���ي منه  الكبي���ر 

املنطقة.
وقال  العضوان في اقتراحهما: 
نظرا للكثافة السكانية املتزايدة 
في منطقة الصليبية السكنية 
ومل���ا تعانيه تلك املنطقة على 
وجه اخلصوص من اختناقات 
مرورية وزيادة معدل احلوادث 
وخصوصا في مدخل املنطقة ما 
بني قطعة 6 وقطعة 7 مبنطقة 
الصليبي���ة، نقت���رح اآلت���ي: 
اس���تحداث طريقني منفصلني 
للذهاب واالياب واستحداث دوار 
في املدخل ما بني قطعة 6 وقطعة 

7 مبنطقة الصليبية.

المعوشرجي يقترح مخرجًا فرعيًا 
للجسر الممتد بين منطقتي السرة والجابرية

العجمي: حلول لمعالجة مخالفات البناء 
بضاحية فهد األحمد قريبًا

المفرج: ضرورة إيصال خدمة ضخ المياه 
العذبة لمواقع كبد والهجن والفروسية

ناش���د عضو املجلس البلدي محمد املفرج ضرورة ايصال 
خدمة ضخ املياه العذبة ملواقع »كبد � الهجن � الفروسية« وذلك 
لوجود محطة ضخ واحدة قرب شركة االلبان وهي محطة قدمية 
وعليها ضغط كبير كونها احملطة الوحيدة التي تغذي املنطقة 
بالكامل نظرا لوجود حركة متنامية في املنطقة وانشطة حتتاج 

الى هذه اخلدمة.
 وقال املفرج انه الب���د ان يضع وزير الكهرباء واملاء ضمن 
خطة الوزارة مسألة ايجاد اكثر من محطة ضخ للمياه العذبة 

لتوفير احتياجات املنطقة املتزايدة من املياه.
 وأعرب عن ثقته في الوزير بالنظر واالهتمام مبا فيه صالح 
املواطنني، معربا عن ش���كره وتقدي���ره للوزير على ما تقدمه 
الوزارة من خدمة دائمة مس���تمرة وملموسة للجميع مبا يلبي 

احتياجاتهم اليومية.

الشايع يقترح إطالق اسم عبداهلل المطوع على أحد الشوارع

8 أعضاء يقترحون إعادة دراسة منطقة العارضية للتخزين
انطالقا من تطبيق الخطة التنموية الطموح للنهوض بالكويت

المسعود: 518 متوفى خالل أبريل الماضي
أعلن نائب مدير إدارة شؤون اجلنائز ببلدية 
الكويت عادل املسعود أن عدد الوفيات التي مت 
جتهيزها ودفنها في مقابر الكويت خالل ش���هر 
ابريل املاضي بلغ 472 متوفى الى جانب جتهيز 

وتسفير 46 جثمانا الى خارج البالد.
وقال لقد بلغ عدد املتوفني من الرجال والنساء 
واالطفال الذين مت جتهيزهم ودفنهم في مقبرة 
الصليبخات 267 متوفى الى جانب جتهيز وتسفير 

42 جثمانا فيما بلغ عدد املتوفني الذين مت جتهيزهم 
ودفنهم في املقبرة اجلعفرية 68 متوفى وجتهيز 

وتسفير 4 جثامني.
وأضاف املس���عود اما عدد املتوفني الذين مت 
جتهيزهم ودفنهم ف���ي مقبرة اجلهراء فبلغ 28 
متوفى فيما بل���غ عددهم في مقبرة صبحان 91 
متوفى الى جانب دفن 18 متوفى في مقبرة غير 

املسلمني.

إلنهاء معاناة أهالي المنطقة


