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الجسار: نقل حديقة الحيوان إلى منطقة استراحة الحجاج استجابة لمطالب المواطنين
نطالب بتحويل ق 66 في الفروانية من سكـن خاص إلى استثمـاري أو تجـاري

أشاد عضو املجلس البلدي م.جسار 
اجلس����ار بقرار بلدية الكويت نقل 
حديقة احليوان من منطقة العمرية 
الى منطقة استراحة احلجاج شمال 
محافظة اجلهراء، مؤكدا ان هذا القرار 
سيس����عد األهالي في املنطقة وهو 
استجابة ملطالبهم السيما انهم عانوا 

األمرين بسبب قرب حديقة احليوان 
من منازلهم.

واضاف اجلس����ار خالل حديث 
صحاف����ي انه تقدم باقت����راح بنقل 
حديقة احليوان من منطقة العمرية 
الى أي منطقة تستوعب هذه احلديقة، 
مؤكدا ان شكاوى عديدة وردت الى 

مكتبه في املجلس البلدي وكذلك الى 
ديوانيته من بعض أصحاب املنازل 
املجاورة رأي����ت على ضوئها تقدمي 
اقتراح يخفف من املشاكل التي شرحها 

لي املواطنون.
ولفت اجلسار الى ان هيئة الزراعة 
والثروة السمكية رحبت باالقتراح 

وعملت على تنفيذه بطلب تقدمت 
به الى بلدية الكويت لتحديد موقع 
بديل ع����ن املوقع احلالي في منطقة 
العمرية وكانت االستجابة سريعة 
من قبل بلدي����ة الكويت التي قامت 
بتحديد موقع بديل وإحالة املوضوع 
الى املجلس البلدي ليبدي قراره حول 

املوضوع.
من جانب آخر جدد اجلسار ضرورة 
ان يتم حتويل القطعة 66 في منطقة 
الفروانية من سكن خاص الى سكن 
استثماري أو جتاري أسوة باملناطق 
احلالية التي يسعى مجلس الوزراء 
الى تثمينها أو تغيير استعماالتها، 

مطالبا اجلهات املختصة بان تلتفت 
الى هذه القطعة التي عجت باملشاكل 
والتي بسببها هجر أصحاب املنازل 
العمالة  منازلهم لغزوها م����ن قبل 
اآلسيوية التي عشعشت في املنطقة 
وأصبحت كأنها منطقة سكن خاصة 

م.جسار اجلسارباآلسيويني.
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مهلهل اخلالد

قدم عضو املجلس البلدي مهلهل اخلالد اقتراحا 
بشأن إطالق اس����م املرحوم عيسى محمد املخيزمي 
على أحد الشوارع بالكويت، وجاء في االقتراح: كان 
املغفور له بإذن اهلل علما من أعالم املجتمع الكويتي 
ومن رموزها األفاضل ملا قدمه من بعض املساهمات 
يشار لها بالبنان، وكان من الرواد الذين تركوا بصمة 
واضحة في سجل الكويت. وكان للفقيد الراحل مآثر 

في خدمة الش����أن العام ملا تركه من اجنازات إدارية 
ملموسة ومن خدمات جليلة قدمها لوطننا احلبيب 
الكويت، حيث كان للفقيد الراحل س����جل ناصع في 
االخالق وحس����ن التعامل م����ع اآلخرين وأيضا كان 
للفقيد مناقب ومواقف مشرفة من خالل ما قدمه طوال 
مسيرة حياته، وملا كان املغفور له صاحب دور متقدم 
خلدمة هذا الوطن وعمال بنص املادة 12 من قانون 5 

لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت في املادة الثامنة 
التي تنص على النظر في االقتراحات التي تقدم من 
احلكومة أو املواطن����ني أو أعضاء البلدي، وتكرميا 
واعتزازا مبا قدمه من عطاء من اجل رفعة وعزة هذا 
الوطن. لذلك اقترح اطالق اسم املغفور له بإذن اهلل 
عيسى محمد املخيزمي على أحد الشوارع بالكويت، 
ويفضل في منطقة القادسية كبديل لشارع حطني.

الخالد يقترح إطالق اسم عيسى المخيزيم على أحد شوارع القادسية


