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شارع سالم املبارك 
من أهم مناطق 
التسوق والترفيه

الصبيح: االنتهاء من دراسة مشروع اإلدارة املرورية ملنطقة الساملية
التقس����يم والسياس����ات  مخطط 
التفصيلية ضمن املخطط احمللي 

ملنطقة الساملية.
املبارك  ويعتبر شارع سالم 
من أهم مناطق التسوق والترفيه 
في الكوي���ت ألكثر من 25 عاما. 
وهن���اك فرصة إلعادة ش���ارع 
س���الم املب���ارك ليصبح وجهة 
تسوق رئيسية، حيث مت إعداد 
مخطط منطقة العمل التفصيلية 
لتنسيق االستثمار عبر أصحاب 
املصلحة اخلاصة والعامة لضمان 
حتدي���د نوعية وصف���ة ودور 
املبارك بوضوح  شارع س���الم 
حلمايته وحتسينه في املستقبل. 
وتواجه منطقة الساملية العديد 
من التحديات املرورية ومن قلة 
مواقف السيارات ونظرا الستمرار 
النمو، فمن األهمية مبكان أن يتم 
دعم الساملية بشبكة من الطرق 
السريعة والكافية ونظام لوسائل 

النقل العام عالي اجلودة.

االحتياجات املستقبلية والفرص 
والتحديات التي ستتم مواجهتها 

حتى عام 2030.
والغرض من املخطط احمللي 
ملنطقة الساملية هو توجيه وتنسيق 
التنمية املستقبلية ملنطقة الساملية 

على مدار العشرين عاما املقبلة.
وس����يكون هن����اك حاجة الى 
مشاريع التنمية اجلديدة للمساهمة 
في حتقيق الرؤية واإلستراتيجية 
املكانية ملنطقة الس����املية لتكون 
متماش����ية م����ع مخطط تقس����يم 
األراض����ي ونظام البن����اء وتلبية 
متطلبات السياسيات التفصيلية 

لهذا املخطط.
وس����تحدد األه����داف والرؤية 
املكانية اإلطار  واإلس����تراتيجية 
الش����امل للنم����و والتنمي����ة في 
منطقة الساملية، فهي حتدد املبادئ 
االساسية لنوع التنمية وموقعه 
داخ����ل املنطقة حت����ى عام 2030، 
وبالتالي تؤسس لتنمية وتطوير 

انتهت البلدية من إعداد الدراسة 
املتعلقة مبشروع االدارة املرورية 

ملنطقة الساملية.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الى املجلس  الصبيح في كت����اب 
البلدي: قام����ت البلدية في يناير 
2011 بتكليف املكتب االستشاري 
العاملي »بي دي بي« BDP باملشاركة 
مع املكت����ب احمللي »دار أس����امة 
بوخمسني«، وذلك للقيام مبشروع 
اإلدارة املرورية ملنطقة الس����املية 
وتعتبر منطقة الساملية من إحدى 
أهم املناطق السكنية ضمن املنطقة 
احلضرية بالكويت، وتشتمل على 
بعض مراكز التس����وق التجارية 
األكثر شعبية في الدولة. كما يعرف 
شارع سالم املبارك والذي يقع في 
قلب منطقة الساملية كمركز جتاري 

رئيسي.
يوفر املخط����ط احمللي ملنطقة 
الساملية توجيهات محددة ومحلية 
للمنطقة استنادا الى تقييم مدى 

م.أحمد الصبيح

يبحث املجلس البلدي خالل اجتماعه اليوم برئاس���ة 
زيد العازمي توصية اللجنة الفنية املوافقة على جس���ر 

وصلة الصبية.
ويتضمن جدول األعمال التالي:

كتاب مدير عام البلدية بشأن اقتراح تشكيل جلنة خاصة 
بدراسة اقتراحات تسميات املدن 
والقرى والضواحي واملناطق 
والطرق والشوارع وامليادين 
في الكويت، السؤال املقدم من 
العضو د.عبدالكرمي الس���ليم 
بشأن تدوير إطارات موقع رحية، 
عرض إحدى الشركات توفير 
سيارة لنقل املواد الغذائية الى 

مختبر وزارة الصحة.
اقتراح العضو فرز املطيري، 
بشأن تطوير املصليات احلالية 
الواقعة على الطرق السريعة، 
االقتراح املقدم من العضو أحمد 
البغيلي بشأن إطالق اسم احلسن واحلسني، على الطريق 

املعروف باسم طريق ستة ونصف.
االقتراحات املقدمة من العضو أحمد املعوشرجي بشأن 
تعديل مس���ار السير واس���تحداث حارة لعكس االجتاه 
بصورة دائمة دون وجود إشارات مرورية للتوقف على 
حسب املخطط الكروكي املرفق وآخر بشأن استحداث فتحة 

لعكس االجتاه U-turn باملكان املوضح بالرسم.
االقتراحات املقدمة من العضو م.أشواق املضف بشأن 
منع دخول الش���احنات غير املبردة ميناء الشويخ لنقل 
األغذية، وآخر بش���أن عم���ل دوار بني القطعتني 7 و8 في 

منطقة مبارك الكبير.
االقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
بشأن أن تكون لغة اإلعالن هي اللغة العربية، ويجوز أن 

يضاف لإلعالن ترجمة مطابقة باللغة االجنبية.

نفى رئيس اللجنة القانونية واملالية في املجلس البلدي 
مان���ع العجمي وجود معامالت معطلة على جدول أعمال 

اللجنة.
وقال العجمي في تصريح بعد نهاية أعمال اللجنة ان 
جميع املعامالت تدرج على جدول األعمال وتعرض تباعا دون 
تأخير، مؤكدا ضرورة حضور 
اعضاء اللجنة لالجتماعات بناء 
على الدعوات املوجهة ألن عدم 
احلضور يس���اهم في تعطيل 

أعمال اللجنة.
وأشار الى انه متت املوافقة 
على طلب إقامة خالطة مركزية 
في محطة الزور بناء على طلب 
وزارة الكهرباء، كما مت تأجيل 
بحث مشروع ميزانية البلدية 
للس���نة املالي���ة 2013 � 2014، 
وذلك لعدم وصول املش���روع 

الى اللجنة.
وبني ان اللجنة اطلعت على احملضر اخلاص بالتقرير 
املالي عن الفترة م���ن األول من ابريل حتى نهاية يوليو 

مليزانية السنة املالية 2013.
وذك���ر انه مت تأجيل طلب ش���ركة املنتجات الزراعية 
والغذائية إدارة مبنى ش���برة الرق���ة للخضار والفاكهة 
وطلب االحتاد الكويتي للمزارعني تخصيص شبرة خضار 

الرقة باملنطقة.
وأش���ار الى انه مت حفظ طلب إحدى الشركات بشأن 

إنشاء مسلخ دواجن مبنطقة العبدلي.

زيد العازمي

مانع العجمي

البلدي يعتمد جسر وصلة الصبية

العجمي: ال تعطيل للمعامالت 
باللجنة القانونية واملالية

رفع 7 نسافات من اإلطارات 
املستخدمة باألحمدي

واصل���ت بلدية الكويت جهودها من خالل فروعها في 
احملافظات للحفاظ على املنظر احلضاري للبالد بإزالة جميع 
املخلفات من األنقاض واملخلفات وذلك ضمن توجيهات وزير 
الكهرباء واملاء ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز 
اإلبراهيم حتت شعار »حافظ على نظافة الكويت« الذي 
يدعو الى عدم تشويه املنظر العام واحملافظة عليه وعلى 

الشوارع واملساحات العامة للكويت.
وفي هذا السياق شنت إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية األحمدي العديد من احلمالت للتنظيف 
في املناطق اجلنوبية )منطقة الشاليهات( املوجودة على 
طريق )240 – 250 – 290(، وقد أسفرت احلمالت عن رفع 
 عدد 7 نسافات من اإلطارات املستخدمة حلجز املخيمات 
 ومت ترحيلها الى طريق 285 في منطقة رحية الى جانب 
رف���ع 4 دروب األنق���اض وذلك باس���تخدام 8 نس���افات 

وجرافة.
وناشدت ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت املواطنني 
واملقيمني احملافظة على نظافة وجمال الكويت وفي حال 
وجود أي شكوى يرجى االتصال على اخلط الساخن 139 

ليتسنى لألجهزة الرقابية املعنية القيام إجراء الالزم.

رفع اإلطارات من مواقع املخيمات

رفع املخلفات اإلنشائية

اصدر وزير الكهرباء واملاء وزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز 
االبراهيم قرارا وزاريا حمل الرقم »2012/231« يقضي بندب مساعد 

املدير العام لشؤون قطاع املساحة م.عبداهلل عمادي باالضافة الى 
عمله للقيام باعمال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح اعتبارا من 

اليوم االثنني وحلني عودته من املهمة الرسمية املوفد لها.

عمادي قائمًا بأعمال الصبيح
م.عبداهلل عمادي م.عبدالعزيز اإلبراهيم


