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قدم عض����و املجلس البلدي الس����ابق م.عادل 
اخلرافي اقتراحا باطالق اسم املرحوم محمد مساعد 

الصالح على احد الشوارع.
وق����ال م.اخلرافي في اقتراحه: كان املغفور له 
ب����اذن اهلل علما من اعالم املجتم����ع ومن رموزه 
االفاضل ملا قدمه من مساهمات يشار لها بالبنان، 
وكان م����ن الرواد الذين تركوا بصمة واضحة في 

سجل الكويت.
وكان للفقي����د الراحل مآثر في خدمة الش����أن 
العام ملا تركه من اجنازات ادارية ملموس����ة ومن 
خدمات جليلة قدمها لوطنن����ا احلبيب الكويت، 
حيث كان للفقيد الراحل سجل ناصع في االخالق 
وحس����ن التعامل مع اآلخرين وايضا كان للفقيد 
مناقب ومواقف مش����رفة من خالل ما قدمه طوال 

مس����يرة حياته. وملا كان املغفور له صاحب دور 
متقدم خلدمة هذا الوطن وعمال بنص املادة 12 من 
القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت في 
املادة الثامنة التي تنص على النظر في االقتراحات 
التي تقدم من احلكوم����ة او املواطنني او اعضاء 
البلدي، لذا اتقدم بهذا االقتراح بشأن اطالق اسم 
املغفور له محمد مساعد الصالح على احد الشوارع 

الخرافي إلطالق اسم المرحوم محمد الصالح على أحد الشوارع

أعضاء لجنة العاصمة: ضرورة اإلسراع في إنجاز مشروع تطوير منطقة األسواق
خالل جولة شملت أسواق المباركية

)محمد ماهر( شايع الشايع متحدثا لوسائل اإلعالم  جولة األعضاء داخل منطقة أسواق العاصمة

أعمال التبليط على قدم وساقاستعراض نوع من الطابوق

الشايع لمنع دخول السيارات إلى منطقة األسواق واستثناء »اإلطفاء« و»اإلسعاف«

الخالد إلع�ادة تنظي�م المنطق�ة التجارية وتبليط وعمل أس�قف لألس�واق

الس�ليم: اإلص�الح�ات الترقيعي��ة ف�ي المنطق�ة أم�ر مرف�وض

املباني اآليلة للسقوط والتي 
قد تؤثر على منظر الس���وق، 
ما يتوجب معه إزالتها وإعادة 
بنائها لتواكب التطوير الذي 

سيحصل قريبا.
من جهتها، أوضحت كبيرة 
املهندسني في إدارة اإلنشاءات 
وعضو فريق تطوير وجتميل 
انه  املدينة م.وفاء الصباغة، 
متت مخاطبة وزارات اخلدمات 
لس���رعة إجناز خدماتها قبل 
تركيب اجلرانيت في س���وق 

املباركية.
وقالت الصباغ���ة انه يتم 
استيراد املواد التجميلية من 
اخلارج، وهناك أكثر من مقاول 
يعمل إلجناز املظالت وشبكة 

الهاتف.

وجود حفر في سوق السالح 
ومنطقة االسواق االخرى ادت 
الى تعرض بعض الرواد الى 
االصاب���ة نتيجة وقوعهم في 

تلك احلفر.
واضاف الشايع ان املسؤولني 
في اجلهاز الفني وعدوا بانهاء 
معظم االعمال لتطوير املنطقة 
خالل االش���هر االربعة املقبلة 
معربا عن امنياته ان تتعاون 
اجلهات احلكومية مع البلدية 
في س���رعة اجناز مشاريعها 
متهي���دا لتبلي���ط الش���وارع 
 واجناز املشروع وخصوصا
ان هن���اك ش���روطا جزائية 
سيتم فرضها على الشركات 

املتأخرة.
واقترح عدم دخول السيارات 

ملنطقة األس���واق باس���تثناء 
سيارات اإلطفاء واإلسعاف مع 
عمل مواقف سيارات متعددة 

األدوار.
من جانبه، أكد رئيس جلنة 
محافظة العاصمة مهلهل اخلالد 
االستمرار في إجناز مشروع 

2011 حيث يت���م حاليا إعادة 
التجارية  تنظي���م املنطق���ة 
الس���ابعة عبر إحياء مشروع 
)بلج���وزر( من خ���الل إعادة 
تبليط منطقة األسواق وعمل 
أس���قف لهذه األسواق والتي 

تشمل منطقة املطاعم.

تطوير العاصمة باعتباره من 
املشاريع القدمية، مشيرا الى ان 
هناك تأخيرا في سرعة اإلجناز 
وس���يقوم املجلس مبساءلة 

املسؤولني عن هذا التأخير.
وأوضح ان املشروع سيتم 
االنتهاء منه في شهر يونيو 

وأعرب عضو املجلس البلدي 
د.عبدالكرمي السليم عن أسفه 
لإلهمال الش���ديد في تطوير 
املنطقة، مشيرا الى ان البالد 
املتحضرة حتافظ دائما على 

املواقع األثرية والتراثية.
وانتقد اإلصالحات الترقيعية 

في املنطقة رغم ضرورة ان تتم 
إعادة ترميمها بطريقة حضارية 
واستغاللها في جذب املواطنني 

والضيوف.
وأكد رئيس قسم التنفيذ في 
إدارة اإلنشاءات م.عبداحلكيم 
البلدية ستقوم  ان  الرمضان 
بتبدي���ل جمي���ع األرضيات 
بنوعية جرانيت جديدة خاصة 

ومعاجلة.
وقال الرمضان ان من ضمن 
التطويرات اجلديدة عمل تظليل 
كامل للمنطقة إضافة الى نوافير 
في منطق���ة املطاعم وحتديد 
منطقت���ني أللع���اب األطفال، 
الى عمل مش���روع  باالضافة 

جتميلي في سوق احلرمي.
واشتكى من وجود بعض 

دعا اعضاء جلنة العاصمة 
في املجلس البلدي الى ضرورة 
االس���راع في اجناز مشروع 
تطوير منطقة االسواق نظرا 
لتأثر اصحاب احملالت ورواد 

السوق من تأخير املشروع.
جاء ذلك خالل اجلولة التي 
قام بها اعض���اء اللجنة امس 
واالمني العام املساعد للمجلس 
البل���دي يوس���ف الصقعبي 
مبشاركة عدد من املسؤولني في 
اجلهاز التنفيذي، حيث اكد نائب 
رئيس املجلس البلدي شايع 
الش���ايع على ضرورة اجناز 
مشاريع تطوير العاصمة نظرا 
العديد من الشكاوى  لوجود 
من قب���ل املواطنني واصحاب 
احمل���الت وذلك عل���ى خلفية 

الكويت تستضيف المؤتمر العالمي للنقل في المدن 
األسبوع المقبل وسيبحث المشاريع التنموية العمالقة

يفتتح وزير األشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل صفر  الدولة لشؤون 
املؤمت���ر العاملي للنقل في املدن والذي 
تستضيفه الكويت خالل الفترة 11 و12 
أكتوب���ر اجلاري ف���ي موڤنبيك البدع 
ال���ذي س���يعمل على تنظيم���ه املركز 
الدولي للجودة واالنتاج )IQPC( فرع 
دبي ويش���ارك في املؤمتر شخصيات 
التحديات  محلي���ة وعاملية ملناقش���ة 
التي تواجه القطاع واحللول املقترحة 
وس���يدير اجللسة األولى وكيل وزارة 
الكليب  العامة م.عبدالعزيز   االشغال 
الوكيل املساعد لشؤون املرور واللواء 
محمد الدوسري ود.هاشم الطبطبائي 
من اجلهاز الفني لدراس���ة املشروعات 

التنموية واملبادرات ملناقشة اجتاهات 
قطاع النقل في الكويت ومشاريع الطرق 
والنقل اجلماعي العمالقة املقترحة في 
خطة التنمية وتطوير القطاع اخلاص 
واس���اليب التموي���ل ومتطلبات بناء 
نظام نقل مس���تدام ذي سالمة عالية 
وتتن���اول اجللس���ة الثاني���ة جتارب 
تخطيط النقل في الش���رق االوس���ط 
وجتربة دبي في مجال النقل اجلماعي 
يديرها استشاريون عامليون في مجال 
النقل، ويعقب ذلك حلقة نقاشية حول 
التحدي���ات التي تواجه متخذي القرار 
فيما يتعلق بالنقل في املدن واملعوقات 
التي تواجه الدول وعالقة تخطيط النقل 
واستعماالت االراضي واهداف ومحاور 

االستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع 
النقل 2010�2020 في الكويت يش���ارك 
فيها البروفيس���ور كي���م جريو خبير 
االستراتيجية الوطنية والعميد ناصر 
العنزي منسق االستراتيجية وجون شني 
خبير عاملي من شركة اتكن، ويختتم 
اليوم االول خبراء من هونغ كونغ ومن 
ش���ركة فوكس بالتحدث عن مقومات 
جناح مشاريع املترو والسكك احلديدية 

وعالقة ذلك بتخطيط املدن.
في حني يش���ارك في اليوم الثاني 
الكوي���ت لالبحاث  خبراء م���ن مركز 
العلمية وشركات عاملية للتحدث عن 
اس���اليب ادارة حركة النقل واحلد من 
حالة ش���خص واحد – سيارة واحدة 

والسيطرة على غازات عوادم املركبات 
التالية  النقاشية  وس���تتناول احللقة 
موضوع حتسني سالمة الطرق وتطوير 
اساليب صيانة الطرق يلقيها خبراء من 
جامعتي االمارات والكويت يتبع ذلك 
ورقة عمل عن التجربة املغربية في احلد 
من حوادث الط���رق والتلوث البيئي، 
التي يليها تقييم جدوى اس���تعماالت 
نظام النقل الذكي ف���ي الدول العربية 
يلقيها خبراء من جامعة امللك فهد في 
اململكة العربية الس���عودية، وتتناول 
احللقة االخيرة اساليب متويل املشاريع 
واالستثمارات املتعلقة في قطاع النقل 
في دول مجلس التعاون اخلليجي ويتم 

اختتام املؤمتر مبناقشة التوصيات.

المطيري يدعو لتوفير مدارس
في منطقة صباح الناصر

طالب رئيس اللجنة القانوني���ة واملالية فرز املطيري بضرورة 
انش���اء عدد من املدارس البنني والبنات في منطقة صباح الناصر، 
مبينا ان املنطقة تعاني من عدم وجود املدارس الكافية لسد حاجة 
املنطقة مما حتتاجه من خدمات تعليمية نظرا لنقص املدارس الذي 
يعاني���ه أبناؤنا الطلبة في املنطقة من عدم توفير املدارس الكافية، 
ما يجبر األهالي لتقييد أبنائهم في املدارس التابعة للمناطق األخرى 

مما يشكل لهم عائقا كبيرا.
وق���ال املطيري خالل مطالبته يتوج���ب على اجلهات املعنية ان 
تعمل عل���ى توفير العدد الكافي من املدارس التعليمية في املنطقة، 
أسوة باملناطق األخرى التي تتوافر بها اخلدمات التعليمية ألبنائها، 
من حيث عدد املدارس التي تسد حاجتها لتكون كافية لضم ابنائنا 
الطلبة، موضحا ان املنطقة بحاجة الى توفير عدد أربع مدارس اثنان 
 منها ملرحلتني املتوس���ط والثانوي للبن���ني، واألخريني للمرحلتني
ذاتهما للبنات ليمكن من خاللهما س���د حاج���ات أبنائنا الطلبة في 

املنطقة.

لتستوعب أبناء المنطقة بدالً من ذهابهم إلى مناطق أخرى

فرز املطيري


