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ر» تطلب عمل منتزه مصغر  «الُقصَّ
أمام مبناها الرئيسي

طلبت الهيئة العامة لشؤون الُقّصر عمل 
منتزه مصغر يحتوي على أشجار وزراعات 

أمام واجهة املبنى في منطقة القبلة.
وأوضح  كتاب املدير العام براك الشيتان 
ان الهيئة العامة لشؤون القصر قد افتتحت 
مقرها الرئيســي ســنة ٢٠١٧ والواقع في 
محافظة العاصمة منطقة املرقاب شــارع 
عبــداهللا املبارك بجانب املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة، ونظــرا لوجود 
مســاحات ترابية مقابل املبنــى (الواجهة 
الرئيســية للمبنى) مبســاحة (٢١٠٠م٢) 

تعكس مظهرا غير حضاري وتلوثا بيئيا 
بسبب قيام بعض مرتادي الطرق بتخطي 

املساحات والوقوف عليها.
ودعما لتخضير وتشــجير املســاحات 
الترابيــة وتقليل امللوثات داخل العاصمة 
والتــي تعتبــر منطقــة حيويــة مزدحمة 
مبراجعــني وموظفي الــوزارات والهيئات 
احلكومية املجاورة، تأمل الهيئة املوافقة لها 
على حتويل القطعة املستهدفة الى منطقة 
تشجير على شكل منتزه مصغر يحتوي 
على أشجار وزراعات او ما ترونه مناسبا.

الرندي للسماح بأنشطة ترفيهية 
في مزارع الوفرة والعبدلي خالل موسم البر

قــدم عضــو املجلــس 
البلدي م.عبدالسالم الرندي 
اقتراحــا بالســماح بعمل 
نشــاط ترفيهــي وجتاري 
الوفــرة  مــزارع  داخــل 
والعبدلي خالل موسم البر.

وقــال الرنــدي: تتميز 
املناطق احلدودية للكويت 
والعبدلــي  الوفــرة  فــي 
مبناطــق زراعية بســبب 
الكبيــرة مــن  املســاحات 
األراضــي اخلضــراء التي 
البشــرية  النفــس  تشــد 

إليهــا، وقد طور بعض املزارعني مزارعهم 
حتى أصبحت معلما ســياحيا، وحيث ان 

أغلب العائالت تبحث عن 
أجواء بعيدة عن الضوضاء 
وهذه املزارع ينقصها بعض 
اخلدمــات وأماكن للترفيه 
لتتناسب مع كل األعمار، لذا 
أقترح: السماح بعمل أماكن 
للترفيــه في هــذه املزارع 
وإتاحــة الفرصــة لبعض 
التجارية خالل  األنشــطة 
موسم البر وذلك لتطوير 
القطاع السياحي تشجيعا 
للسياحة الزراعية ولتصبح 
الكويت عبر مزارعها واحة 
الستقطاب السياح من اخلارج وأيضا تكون 

مركزا ترفيهيا للمواطنني.

م.عبدالسالم الرندي

«اجلهراء» تبحث تخصيص موقع حلراج السيارات في «الساملي»
تبحــث جلنــة اجلهراء 
اليــوم  خــالل اجتماعهــا 
برئاسة احمد هديان طلب 
وزارة التجــارة والصناعة 
تخصيــص موقــع حــراج 
سيارات في املنطقة الشمالية 

(طريق الساملي).
ويتضمن جــدول األعمال 
التالي: الطلب املقدم من اللجنة 
التطوعية ملدينة املطالع بشأن 
إضافــة مداخــل ومخارج إلى 

مدينة املطالع السكنية.

مقترح مقدم من البلدية 
تخصيــص منطقة خدمات 
مستقبلية مبنطقة العبدلي 
الزراعية قطعــة (٦) ومن 
ضمنها موقع مسجد ومواقف 
ســيارات لــوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.
مــن  املقــدم  االقتــراح 
االعضــاء حمــود العنزي، 
محمد الرقيب بشأن حتويل 
العســكرية بني  االراضــي 
العبــداهللا  مدينــة ســعد 

وقطع املعادن في ســكراب 
جنوب امغرة.

الـعـضــــو  اقـتــــــراح 
عبدالوهاب بورسلي، بشأن 
انشــاء مراكــز تســويقية 
وترفيهية وخدمية مبنطقة 

الساملي.
تقريــر رئيــس جلنــة 
محافظة اجلهــراء العضو 
أحمد العنزي بشأن اجلولة 
محافظــة  فــي  امليدانيــة 

اجلهراء.

واجلهــراء الــى املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية.

العامــة  الهيئــة  طلــب 
الزراعة والثروة  لشــؤون 
قــرار  الغــاء  الســمكية 
تخصيــص موقع قســيمة 
اســتزراع ســمكي واعادة 
العامة  الهيئــة  تخصيصه 
الزراعة والثروة  لشــؤون 
السمكية مبنطقة الصليبية.
العامــة  الهيئــة  طلــب 
للصناعة توطني نشاط قص  أحمد هديان

«البلدية»: ال معايير لتنظيم مسابقات املرافق املنزلية
املديــر  أوضحــت نائــب 
العام لشؤون قطاع املشاريع 
م.نادية الشــريدة ان البلدية 
ال تســتطيع وضــع املعايير 
واجلوائز اخلاصة مبســابقة 
احلدائق املنزلية في املناطق 

السكنية.
وقالــت م.الشــريدة، في 
كتاب ردها على اقتراح د.حسن 
كمال بشــأن عمل املســابقة: 
باالشــارة الــى كتــاب االمني 
العام للمجلس البلدي بشأن 

طلب جلنة شؤون البيئة من 
البلدية مخاطبة الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
السمكية والهيئة العامة للبيئة 
ومديري البلدية في احملافظات 
الست وذلك اعماال للمادة رقم 
٢٢ من القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ بشــأن بلديــة الكويت، 
نود االحاطة انه سبق لالمني 
العام للمجلس البلدي مخاطبة 
مدير عام البلدية بشأن املقترح 
املقدم من العضو م.حسن كمال 

٢٢ من القانون رقم ٣٣ لسنة 
٢٠١٦ بشــأن بلدية الكويت، 
وحيــث ان تلك املــادة تنظم 
اجــراءات اصــدار املجلــس 
البلدي لقراراته فيما يعرض 
عليه من اجلهاز التنفيذي بعد 
دراســتها من االخيــر، لذلك 
يرجى االفادة بالرأي القانوني 
عن مدى جواز تكليف أي من 
جلان املجلس البلدي للجهاز 
التنفيذي للبلدية مبخاطبة 

جهات خارجية.

بشأن عمل مسابقة للحدائق 
املنزلية في املناطق السكنية، 
وافاد مدير عــام البلدية بأن 
البلدية ليست لديها ما ميكنها 
من وضع املعايير واجلوائز 

لتلك املسابقات.
وبناء على ما تقدم وتكليف 
جلنة شؤون البيئة باملجلس 
البلــدي للجهــاز التنفيــذي 
للبلديــة متمثــال فــي مدير 
عام البلدية مبخاطبة جهات 
خارجية استنادا للمادة رقم  م.نادية الشريدة

رفع ١١ سيارة مهملة في الفروانية
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن استمرار الفريق امليداني إلدارة النظافة 
واشــغاالت الطرق بفــرع بلديــة محافظة 
الفروانية بتنظيم وتنظيف ســاحة وسط 
منطقــة جليب الشــيوخ من خــالل وضع 
موانع لتجنب استغاللها لوقوف الشاحنات 
واســتخدامها لكراجــات متنقلــة لتصليح 
املعدات الثقيلة والشاحنات وتبديل الزيوت 
واإلطارات ورمي مخلفاتها بالتعاون مع وزارة 
الداخلية فضال عن تطبيق القرار الوزاري 

١٩٠ لسنة ٢٠٠٨ اخلاص بالئحة النظافة.
وفي هذا الســياق، أكد مدير فرع بلدية 
محافظــة الفروانية م. محمــد صرخوه أن 
هناك خطة عمل مت وضعها تضمنت تنظيف 

الســاحات من الشاحنات واملعدات الثقيلة 
التي تستخدم مواقف.

وتابع صرخوه أن هناك تنســيقا دائما 
مع وزارة الداخلية لتحرير مخالفات وحجز 
الســيارات املخالفة، الفتا إلى أنه مت رفع ١١ 
ســيارة ومعدات ثقيلة فضال عن وضع ٥٧ 
ملصقا على الســيارات والشاحنات متهيدا 

لرفعها وارسالها الى موقع احلجز.
وأضاف صرخوه أنه مت تنظيف ساحة 
ووضع موانع بعد إخالئها من الشــاحنات 
واملعدات الثقيلة ورفع املخلفات منها والتى 
تضمنــت رفع ونقــل ٨٠ دربا من املخلفات 
واألنقــاض فضال عن ٣٠ دربا من االطارات 

املستعملة.

كمال: مخطط أساسي ملدينة الكويت يشمل املواقع التراثية
بداح العنزي

ترأس العضو د. حسن كمال 
اجتماع فريــق العمل املكلف 
بتحديد املعالــم التراثية في 
العاصمة بحضور العديد من 
اجلهات احلكومية ممثلة في: 
جامعة الكويت (كلية العمارة) 
الوطنــي للثقافة  واملجلــس 
وإدارة  واآلداب،  والفنــون 
املخطــط الهيكلي في البلدية 
وجمعية التراث الكويتة، حيث 
مت االتفاق على حتديد مخطط 
اساسي ملدينة الكويت تشمل 
الســور األول والثاني اضافة 
الى الســور الثالــث لتحديد 
املعالــم املوجودة احملددة مع 
املجلس الوطني ســابقا، مع 
حتديد مواقع البرايح واسماء 
املواقــع  الشــوارع وجميــع 
االثرية باالضافة الى منطقة 

املباركية.

املواقــع مع ابــراز املعلومات 
الى  املتعلقــة بهــذه املواقــع 
املواطنني واملقيمني بالطريقة 

املناسبة. 
واضاف انه مت عقد اجتماع 

قبل جامعة الكويت متضمنة 
تطوير املوقــع باالضافة الى 
جهود شركة املرافق العمومية 
باعتبارها املســؤولة عن هذا 

املوقع.
وقال ان البلدية لديها فكرة 
لتطويــر النفق وهو جزء من 
مرحلة تطوير اسواق املباركية.

وذكر ان جامعــة الكويت 
قدمت عرضــا مرئيا يتضمن 
دراســة متكاملــة للجانــب 
االجتمــاعــــي والتــراثــــي 
واالقتصــادي نظــرا ألهميــة 
املنطقة اضافة الى فكرة تطوير 
املوقــع مع تقــدمي مقترحات 
الضافة بعض االنشطة للموقع 
بالتنسيق مع شركة املرافق، 
مســتدركا بأنه ســيتم خالل 
االجتماع املقبــل تقدمي فكرة 
أخــرى لتطوير املســطحات 
احمليطــة بالنفــق وربطهــا 

باجلهات االربع.

آخــر لبحــث تطويــر نفــق 
عبدالــرزاق بحضــور العديد 
مــن اجلهات وشــركة املرافق 
العمومية حيث مت االستماع الى 
عملية تصميم هذا النفق من 

د.حسن كمال خالل ترؤسه اجتماع فريق العمل

واشار الى انه سيتم خالل 
االجتماع املقبل حتديد املواقع 
بناء على املخططات األساسية 
القدميــة متهيــدا لربط ما هو 
تقني مع االسماء التراثية لهذه 


