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تطوير طريقي أرشيد القفيدي وحمود الصباح 
من الدائري الرابع إلى «السادس»

اجلدعان إلنشاء دوار بني منطقتي سلوى 
والرميثية حلل مشكلة االزدحام املروري

قدم نائب رئيس املجلس 
البلدي خالد مفلح املطيري 
اقتراحــا بتطويــر طريقــي 
ارشــيد القفيــدي وحمــود 
الصبــاح من الدائري الرابع 

إلى السادس.
وقال املطيري في اقتراحه: 
يعتبر طريق ارشيد القفيدي 
وطريــق حمود الصباح من 
الطــرق احليويــة واملهمــة 
فــي املنطقة، حيــث إن هذا 
الدائــري  الطريــق يربــط 
الرابــع والدائــري اخلامس 

والدائري السادس معا ويخدم مدينة صباح 
السالم اجلامعية وستاد جابر األحمد الدولي 

ومستشفى الفروانية ومنطقة 
العارضية السكنية واحلرفية 
وحيث إن هذا الطريق يشهد 
حركة مرورية عالية تؤدي 
في احيان كثيرة الى توقف 

احلركة املرورية.
لذا نقترح: تطوير طريق 
ارشيد القفيدي وطريق حمود 
الصبــاح مــن تقاطعــه مع 
الدائري الرابع (حســني بن 
علي الرومــي) الى تقاطعه 
مع الدائري السادس (طريق 
جاســم اخلرافــي) على ان 
يشــمل التطوير حركة مرورية حرة جلميع 

التقاطعات على هذا الشارع.

ناصــر  العضــو  قــدم 
اقتراحا بإنشــاء  اجلدعــان 
دوار بــني منطقتي ســلوى 
والرميثيــة. وقال اجلدعان 
في اقتراحه: حرصا منا على 
تلبية متطلبات واحتياجات 
أهالي منطقة سلوى، مع العلم 
انها منطقة حيوية ويوجد 
بها كثافة سكانية عالية، مما 
يؤدي إلى ازدحام خانق في 
حركة سير السيارات، خاصة 
في أوقات الذروة على مدار 

السنة.

لذا نقترح اآلتي:
 بالتعــاون مــع اجلهات 
املختصــة في آليــة تنظيم 
حركة الســير لوضع حلول 

جدية على أرض الواقع:
١ - إنشاء دوار بني منطقتي 
ســلوى والرميثية (شــارع 

املسجد األقصى).
٢ - إنشاء دوار نهاية شارع 
سالم غامن احلريص باجتاه 
طريق الفحيحيل السريع بدال 
من اإلشارات املرورية الواقعة 

حتت اجلسر.

خالد مفلح املطيري

ناصر اجلدعان

البلدية: عدم السماح باستخدام
مولدات كهربائية في سوق اخليام

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عــن قيام الفريــق الرقابي بقســم إزالة 
املخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة 
بالتنســيق مع قــوة اإلطفــاء مبحافظة 
الفروانيــة بالكشــف على موقع ســوق 
اخليام لورود شــكوى باستخدام بعض 
املســتفيدين مولدات كهربائية لتشغيل 
احملالت، األمر الذي يشــكل خطرا داهما 
على سالمة العاملني والرواد واملمتلكات.
وأوضحــت أنه مت اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية وفق األنظمة واللوائح املعمول 

جانب من احلملة التفتيشية على سوق اخليامبها في البلدية.

تخصيص ناٍد صحي ثقافي في منطقة املسيلة
بداح العنزي

أوصــت جلنــة محافظــة مبــارك الكبير في 
املجلــس البلدي خالل اجتماعها امس برئاســة 
نصــار العازمي باملوافقة علــى اقتراح عدد من 
أعضاء املجلس الســابقني بشأن تخصيص ناد 
صحــي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت 

مبنطقة املسيلة.
وقال العازمي ان اللجنة أحالت طلب إصدار 
ترخيص جتــاري ألحــد العقارات فــي منطقة 
الفنيطيس الى اجلهــاز التنفيذي إلعداد تقرير 

مفصل للجنة.
وأضاف انه مت تأجيل بحث طلب إعادة النظر 
مبشروع تقسيم إحدى القسائم بالقطعة ٩ مبنطقة 
الفنيطيس مبحافظة مبارك الكبير، كما مت تأجيل 
استعجال الرد بشأن طلب وزارة الدفاع استكمال 
إجراءات قرار تخصيص املوقع اخلاص بقيادة 

القوة اجلوية مبنطقة صبحان.

جلنة مبارك الكبير أّجلت بحث معاملتني

نصار العازمي مترئسا اجتماع جلنة مبارك الكبير

منيرة األمير: حتديد أماكن إعالنية للجهات احلكومية على الطرق

رفع ١٥ سيارة مهملة في اجلليب و«أبوفطيرة احلرفية»
نفــذت إدارتــا النظافــة العامة 
الطــرق مبحافظتــي  وإشــغاالت 
الفروانية ومبارك الكبير جولتني 
ميدانيتني مبنطقتي اجلليب وغرب 

أبوفطيرة احلرفية.
وقال مدير إدارة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطــرق بفــرع بلديــة 
محافظة الفروانية سعد اخلرينج 

إن هــذه اجلولــة جاءت فــي إطار 
التصدي جلميع املظاهر الســلبية 
مبنطقة اجلليب التي تعج مبخالفات 
النظافة وإشغاالت الطريق واألسواق 

العشوائية والباعة اجلائلني.
وأشــار إلــى أن اجلولة التي مت 
تنفيذها مساء أمس وترأسها وأشرف 
عليها مســؤول النوبــة باجلليب 

ارشــيد القفيدي أســفرت عن رفع 
١٥ ســيارة مهملة ومت إرسالها إلى 
موقع حجز الســيارات في البلدية 
إلــى جانب نقل ٦٩ مترا مكعبا من 
املخلفات فضال عن تنظيف ٣ مواقف 

للمساجد.
من جانبه، كشــف مديــر إدارة 
النظافة العامة وإشــغاالت الطرق 

بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
نــواف املطيري عــن اجلولة التي 
مت تنفيذها وأشرف عليها مسؤول 
النوبــة راشــد اجلويســري على 
احملالت مبنطقــة غرب أبو فطيرة 
احلرفية وأســفرت عــن حترير ٤ 
مخالفات حملالت جتارية الستغاللها 
مساحات دون ترخيص من البلدية.

قدمــت عضــو املجلــس 
البلدي م.منيرة األمير اقتراحا 
أماكــن إعالنية  بتخصيص 
على الطرق العامة والرئيسية 

للجهات احلكومية.
وقالــت م.منيــرة األمير 
في اقتراحهــا: بعد مراجعة 
إعالنــات  تنظيــم  لوائــح 
الشوارع وأقسامها املختلفة 
التــي مت تفصيلهــا في قرار 
املجلــس البلدي رقم (م.ب/

م.ق/٢٠٠٦/٢١/٤٦٣) والصادر 
أكتوبــر ٢٠٠٦  بتاريــخ ٣٠ 
وتعديالتــه الالحقــة، فإننا 
قــد الحظنــا الغيــاب التام 
لوجــود لوحــات إعالنيــة 
تخضــع للبلديــة خضوعا 

استخدامه استخدامات عديدة 
ومنها على سبيل اإليضاح:

بالزائريــن  الترحيــب  ٭ 
القادمني للكويت في املنافذ 

املختلفة للدولة.
٭ اإلعــالن عــن أي قــرارات 
تنظيميــة فــي األماكــن املهمة 
الطالع املواطنني واملقيمني عليها.
٭ جتنيب األماكن احليوية 
املهمة من اســتغاللها بشكل 
قد يؤثر على صورة الكويت 

احلضارية.
٭ اســتخدام هــذه األماكــن 
إلضافــة شــكل وملمح عام 
للدولة عبــر توحيد طريقة 
اســتخدام وتصميــم هــذه 

اللوحات املفتاحية.

للرسالة األولى التي سوف 
تظهــر على هذه املســاحات 
اإلعالنية فنيا وتقنيا ومنها 

على سبيل االقتراح:
٭ رؤية الكويت املستقبلية 

.٢٠٣٥
٭ إجنازات الوزارات املختلفة.
النمــط  عــن  رســائل  ٭ 

احلضاري املميز للكويت.
٭ أهــم املعالــم أو األماكــن 

السياحية.
٭ خطة تدوير لهذه الرسائل 

سنويا.
على أن تصبح عوائد البلدية 
حصيلة إدارة هذه اإلعالنات 
مخصصة الستغالل البلدية 

في مشروعاتها.

وعليه نقترح اآلتي:
٭ إضافــة فقرة علــى الالئحة 
سابقة الذكر تشمل تخصيص 
بعض األماكن بعينها يحددها 
املجلــس البلــدي لتكون حتت 
التصرف الكامل للبلدية وإدارته.
٭ إيكال هــذه املهمة للجان 
البلدي  املختصة باملجلــس 
لتحديد األماكن األكثر أهمية 
وخلق شبكة إعالنية متكاملة 
توضع حتت سيطرة البلدية 
(التوجيه بإنشــاء جلنه أو 
قسم لتولي هذه املسؤولية) 
والوقــوف علــى تنفيذهــا 

مبواصفات خاصة.
٭ اإليعاز للجهات املختصة 
بالبلديــة باإلعــداد اجليــد 

م.منيرة األمير

تاما وليس مجرد اإلشــراف 
والتنظيــم وهذا من شــأنه 
حرمان جهات الدولة من أن 
يكون لها منفذ إعالني ميكن 


