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إغالق مكتب النفايات مبنطقة اجلهراء

جلان املجلس تبحث إنشاء مصنع إلعادة تصنيع اإلطارات التالفة
وطلب »الداخلية« تخصيص موقع إلقامة مستشفى الشرطة في األندلس

حتويل رئيسية بأبعاد 120×120م2 
في املنطقة الوس����طى مبحافظة 

مبارك الكبير.
رد االدارة عل����ى الطلب املقدم 
بش����أن نقل محول غير قائم في 
منطقة أبوفطيرة قطعة 6 املقابل 
للقسيمة 283 مخطط رقم م/37883، 
وطلب وزارة الشؤون توسعة فرع 
التموين جلمعية صباح الس����الم 

التعاونية قطعة 10.
كما تبحث جلنة شؤون البيئة 
برئاسة م.جنان بوشهري مشروع 
إنشاء مصنع إعادة تدوير االطارات 

التالفة واملستعملة.
ويتضمن جدول األعمال التالي: 
اقتراح العضو م.جنان بوشهري 
بشأن قيام بلدية الكويت بالتنسيق 
مع برنامج األمم املتحدة االمنائي، 
االقتراح املقدم من العضو أشواق 
املضف بشأن إغالق مكتب النفايات 
داخل محافظة اجلهراء مؤقتا حلني 

إعادة تأهيله.
طل����ب الش����ركة الصناعي����ة 
حلماي����ة البيئة تخصيص موقع 
لتشوين النفايات االنشائية وناجت 

املصنع.

وطلب تخصيص موقع ملطعم 
وكافتيريا في مستشفى الفروانية، 
وطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية تخصيص مواقع 
مطاعم ومقاصف لنقابة العاملني 
بهيئة الزراعة، وذلك ضمن موقع 

مشتل العارضية.
وطلب تخصيص موقع مؤقت 
املبارك  مبنطقة ضاحية عبداهلل 
قطعة رقم 6، طلب دمج وإعادة فرز 
القسائم أرقام 279 و280 الواقعة 
بالقطع����ة 3 مبنطق����ة األندلس، 
طلب الش����ركة الكويتية املتحدة 
للدواجن تغيير تخصيص املوقع 
لهم مبنطقة الضجيج بالفروانية، 
ليكون مخازن ومحالت ومكاتب 
بدال من مخ����ازن تبريد للدواجن 

والبيض ومكاتب للشركة.
فيما س����تبحث جلنة مبارك 
الكبير برئاسة أش����واق املضف 

الطلبات التالية:
طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االس����المية تخصيص مس����جد 
ومواقف للسيارات مبنطقة العدان 
قطعة 2، طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص موق����ع مقترح حملطة 

حول الزيارة التفقدية الى منطقة 
جليب الشيوخ، طلب وزارة االوقاف 
والش����ؤون االسالمية تخصيص 
موقع مسجد مع مواقف للسيارات 
مبنطقة عبداهلل املبارك مقابل قطعة 
3، وطلب وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية تخصيص موقع مسجد 
مع مواقف سيارات مبنطقة عبداهلل 
املبارك مقابل قطعة 7، واالقتراح 
املقدم م����ن عضو املجلس البلدي 
الس����ابق ماجد املطي����ري عضو 
املجل����س البلدي بش����أن منطقة 
جليب الشيوخ، واالقتراح املقدم 
من العضو السابق محمد بوردن 
املقابلة  بشأن تس����مية احلديقة 
لنادي خيطان في منطقة خيطان 
اجلديدة باسم الشهيد مالزم أول 

حمد محمد جنيب األيوبي.
اقتراح العضو محمد بوردن 
بشأن تسمية شارع باسم حمود 
فراج السميران، الشكوى املقدمة 
من أصحاب القسائم أرقام »402، 
403، 381، 382« بخص����وص نقل 
محطة حتويل غير قائمة رقم 13 
املخصصة بالقطعة 4 في منطقة 

صباح الناصر.

إطالق اس����م املرحوم نابي سعد 
الوطري على شارع رقم 1 مبنطقة 
الرابية، واالقتراح املقدم من العضو 
البغيلي بشأن إطالق اسم  أحمد 
املرحوم سعود محمد النمران على 
شارع رقم 129 الواقع بني قطعتي 

1 و2 بالفروانية.
االقتراح املقدم من العضو أحمد 
الرشيدي بشأن  البغيلي  جديان 
إطالق اسم املرحوم صقر النصافي 
على الش����ارع الواقع بني الرحاب 

واشبيلية.
واالقتراح املقدم من العضوين 
أحمد البغيلي، فرز املطيري بشأن 
عمل دوار مبنطقة العارضية قطعة 
5 يرتبط بتقاطع االشارة الضوئية، 
واالقتراح املقدم من العضو جسار 
اجلسار بشأن إلغاء دوار وحتويله 
الى شارع ذي اجتاهني في منطقة 
اشبيلية قطعة 4. واالقتراح املقدم 
من العضو أحمد الرشيدي بشأن 
مداخل ومخارج على امتداد الدائري 
الس����ابع الس����تخدامها لاللتفاف 
العكسي من بدايته حتى نهايته 
لتسهيل احلركة املرورية. والتقرير 
املقدم من العضو أشواق املضف 

الى صالة أف����راح العارضية الى 
دوار مروري، واالقتراح املقدم من 
العضو فرز املطيري بشأن عمل 
فتحة مرور الى منطقة االندلس من 
الدائري الرابع بني قطعة 12 وحديقة 
االندلس العامة، واقتراح العضو 
فرز املطيري بشأن حتويل القطعة 
5 من منطقة جليب الشيوخ من 

سكن خاص الى استثماري.
واالقتراح املق����دم من العضو 
الرش����يدي بشأن  البغيلي  أحمد 

أحمد البغيلي بشأن إقامة عدد 2 
دوار بدال من االشارات الضوئية 
املوجودة في منطقة الدائرة الرابعة 
وتوسعة املداخل واملخارج املوجودة 
حاليا، وكذلك إنشاء مدخل ومخرج 
على طريق الدائري السادس يؤدي 
مباشرة الى مستشفى الفروانية 
والعكس. كذلك االقتراح املقدم من 
العضو فرز املطيري بشأن حتويل 
االشارة الضوئية للطريق الفاصل 
بني الفردوس والعارضية املؤدية 

يعقد عدد م����ن جلان املجلس 
اجتماعاته صب����اح اليوم، حيث 
تبح����ث جلن����ة الفروانية خالل 
اجتماعه����ا اليوم برئاس����ة أحمد 
البغيلي طل����ب تخصيص موقع 
لوزارة الداخلية إلنشاء مستشفى 
الش����رطة ضمن منطقة األندلس 

قطعة 2.
االقتراح املقدم من االعضاء فرز 
املطيري، أحمد البغيلي بشأن إعادة 
تنظيم قطعة 5 بالفروانية وعمل 
بنية حتتية جيدة تليق باملنطقة. 
واقتراح العض����و أحمد البغيلي 
بشأن إنش����اء مدخل ومخرج بني 
القطعتني 6 ،7 مبنطقة الفردوس 
بجانب ماكدونالدز املقابل ملنطقة 
العارضي����ة، واالقتراح املقدم من 
العضو فرز املطيري بشأن عمل 
دراسة شاملة على منطقة صباح 
الناصر واستحداث مداخل ومخارج 
جديدة، خاصة بالقطعة 7 من جهة 
شارع 109. وآخر من العضو فرز 
املطيري، وأحمد البغيلي بش����أن 
استحداث دوار مقابل النقل البري 
يشمل صباح الناصر والفردوس، 
وكذلك االقتراح املقدم من العضو 

م.أشواق املضف م.جنان بوشهري أحمد البغيلي

املضف تدعو البلدية لتسليم موقع »أبوفطيرة«

البلدية تطلق حمالت 
النظافة التوعوية في املناطق البرية

دعت رئيسة جلنة محافظة مبارك الكبير م.أشواق املضف البلدية الى سرعة 
تثبيت وتسليم موقع احلديقة الكائنة مبنطقة أبوفطيرة قطعة 11 )الشريط 

الساحلي( الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وقالت املضف: 
ان املجلس البلدي وافق على اقتراحها بتخصيص هذا املوقع ليكون متنفسا 

ألهالي املنطقة، مشيرة الى ان هناك 4 مواقع أخرى مازال البحث جارا 
لتخصيصها في املنطقة. وأضافت: ان منطقة الشريط الساحلي تعاني كثيرا 

من نقص اخلدمات فيها وخصوصا التجميلية، ولذلك فإنه سيتم قريبا 
تخصيص عدد من املواقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

لتحويلها كحدائق. وأعربت عن أملها ان تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
مبباشرة العمل في حديقة )أبوفطيرة قطعة 3( فور تسلمها املوقع من البلدية.

كشف نائب مدير ادارة العالقات العامة بالبلدية عبداحملسن أبا اخليل عن 
قيام اإلدارة بتنظيم عدد من احلمالت املتعلقة بالنظافة العامة مبنطقة 

املخيمات الربيعية وذلك بالتنسيق مع أفرع البلدية باحملافظات، إميانا وحرصا 
من البلدية على أهمية تلك احلمالت امليدانية التي شملت عددا من املواقع 

مبشاركة الراغبني من املتطوعني مشيرا الى ان املناطق البرية حتظى بأهمية 
بالغة من قبل اجلهات املعنية بالبلدية ملا متثله 

تلك املناطق من مساحات شاسعة من البيئة 
الكويتية ومن الواجب الوطني احملافظة عليها. 
وقال ان حملة البلدية التوعوية انطلقت حتت 

شعار »حافظ على نظافة الكويت« والتي 
تتزامن إقامتها في مدارس وزارة التربية 
باملرحلتني رياض األطفال واالبتدائي كما 

تشمل مناطق املخيمات الربيعية وتأتي من 
منطلق حرص البلدية على مشاركة املجتمع 

املدني مع حملة البلدية والتي تهدف الى زيادة 
الوعي البيئي ورفع حس الوالء واالنتماء الى 
الوطن اضافة الى غرس ثقافة التطوع وكيفية 
احلفاظ على البيئة النظيفة من خالل املشاركة 

التطوعية في تنظيف املناطق الصحراوية اخلاصة بالتخييم وتوعية املجتمع 
بأهمية احلفاظ على البيئة الطبيعية من امللوثات واملخلفات العشوائية.

عبداحملسن أبا اخليل

املطيري يشيد مببادرة مشروع املثلث الذهبي

البغيلي يدعو لإلسراع في تنفيذ خطة التنمية
طالب عض����و املجلس البلدي 
أحمد البغيلي باإلسراع في تنفيذ 
اخلطط التنموي����ة للدولة والتي 
أوش����كت عل����ى التوق����ف نتيجة 
الصراعات السياس����ية في البالد. 
وقال ف����ي تصريح صحافي امس 
ان احلكومة بجميع وزرائها أصبح 
شغلهم الشاغل في اآلونة األخيرة 
هو الدخول في حروب سياسية مع 
بعض األطراف، وبغض النظر عن 

أسباب ونتائج هذه احلروب إال ان 
املالحظ التوقف الكامل للمشاريع، 
مشيرا الى ان الدولة في هذه احلالة 
ال ميكن ان تخطو خطوات الى األمام. 
وأضاف انه على الدولة أال تسيس 
كل األمور، فهناك مشاريع إسكانية 
ومدن جدي����دة بالكامل مت إقرارها 
منذ فترة ولكنها مازالت حبيسة 
أدراج احلكومة املنشغلة بالشأن 
السياسي أكثر من احتياجات املواطن 

وتوفير متطلباته. وأوضح ان هناك 
العديد من املواطنني ممن عبروا عن 
استيائهم من األوضاع احلالية التي 
تتطلب أن يق����وم كل وزير بإدارة 
شؤون وزارته على أكمل وجه لكنه 
رمبا يكون الوزراء هذه األيام في 
انش����غال باالنتخابات البرملانية 
والتشكيل احلكومي اجلديد وهو 
ما يتطلب من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ان يقوم 

بتوجيه الوزراء للعمل على إنهاء 
جميع امللفات العالقة لديهم وقضاء 
احتياجات املواطن الذي ال ذنب له 
فيما يحدث من صدامات متتالية.

وشدد على ضرورة محاسبة من 
يثبت تقصيره خالل هذه الفترة التي 
يحاول اجلميع التكسب على حساب 
املواطن البسيط نتيجة فقدان الرقابة 
واالنشغال باألمور السياسية أكثر 

من احتياجات املواطن.

الى ان هذا املشروع ال ميكن تركه 
هكذا دون دعم من القطاعني احلكومي 
واخلاص، خاصة ان هذا املشروع 
الواعد يواكب رؤية صاحب السمو 
االمير بتحويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري.
واوضح ان هذا املشروع يهدف 
الى وض����ع حل����ول جذرية حلل 
مش����كلة منطقة جليب الش����يوخ 
التي تعاني م����ن االنفالت االمني 
واالزدحام املروري ما ادى الى هجرة 
الكويتيني منه����ا وتكدس العمالة 
الوافدة التي سيطرت على املنطقة 
بأكملها وتتحكم فيها، مشيرا الى 
ان هذه الفكرة الذهبية تهدف الى 
تقسيم املنطقة الى 6 قطع خدمية 
جلميع املناطق املجاورة، خاصة 
ان االحصائيات الرسمية للبطاقة 
املدنية في منطقة احلساوي اشارت 
الى ان اكثر من 450 ألف نس����مة 
يسكنون في هذا املربع الصغير مما 
ادى الى تهديد املناطق املجاورة من 

العمالة السائبة.

الواضح����ة واملنهج الس����ليم لدى 
احلكومة الس����ابقة انعكس سلبا 
على اوضاع قاطني املنطقة، حيث 
انتشار البقاالت غير املرخصة والتي 
تبيع مواد قاربت صالحيتها على 
االنتهاء، مشيرا الى ان املعاناة التي 
ذاقها اهالي املنطقة من جراء قرارات 
الوزير صفر بإغالق احملال ووقف 

اصدار شهادة االوصاف.
وحذر املطيري من مشكلة منطقة 
جليب الشيوخ والوضع املأساوي 
واالمن����ي والصح����ي والتركيبة 
السكانية التي تعيش بهذه املنطقة 
حيث تتسبب تلك االوضاع برحيل 
جميع املواطنني من هذه املنطقة التي 
اصبحت اشبه باملناطق املنكوبة. 
ان مبادرات اصحاب مشروع املثلث 
الذهبي احد االبداعات الوطنية التي 
تقدمها مجموعة من شباب الكويت 
املخلصني به����دف تطوير املنطقة 
لتصبح منطقة سياحية اقتصادية 
ضخمة تعود على البلد بالفائدة من 
جميع النواحي االقتصادية، مشيرا 

طالب رئيس اللجن����ة الفنية 
في املجل����س البلدي فرز املطيري 
باالسراع في تثمني منطقة جليب 
الشيوخ نظرا لالوضاع التي تتطلب 
ذلك، كما انها تأتي تنفيذا للتوجيهات 
السامية لصاحب السمو األمير في 
هذا الشأن. ودعا املطيري اجلهات 
املسؤولة الى االس����راع في اتخاذ 
االج����راءات التنفيذي����ة واالدارية 
واملالية لتنفيذ التوجيهات في هذا 
الشأن خاصة فيما يتعلق بتثمني 
واستمالك قطع السكن اخلاص في 
منطقة اجلليب، وحتسني البنية 
التحتية باملنطقة، ووضع حد ملعاناة 
اهالي منطقة جليب الشيوخ من 
القرارات الوزارية الس����ابقة التي 

ابطأت احللول لهذه املنطقة.
واضاف ان اهالي املنطقة عانوا 
كثيرا اضافة الى االهمال في توفير 
البنية التحتية املناسبة من مياه 
نظيفة وكهرباء ومرافق عامة جيدة 

مما جعل كل ما فيها سيئا.
واوض����ح ان غي����اب الرؤي����ة 

فرز املطيري
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تمتع بتجربة 
تسوق رائعة 

في لندن
)شاملة تذاكر  الطيران

+ اإلقامة لشخصين  
+ 1500 دك نقدًا(

burganbankgroup@تابعونا على: Burgan Bank Official page

حساب ”Youth” الجديد من بنك برقان
يقدم بنك برقان، فرصة للفوز برحلة مشوقة لشخصين إلى لندن، شاملة التكاليف إضافة إلى مبلغ 
واحظ  برقان  بنك  “Youth” من  إفتح حساب  فقط  ينسى.  ال  بأسبوع  لتستمع  نقدًا،  د.ك   1500

بفرصة الفوز بجوائز أخرى قّيمة.

www.burgan.com  لمزيد من المعلومات اتصل على 1804080, أو تفضل بزيارة موقعنا


