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اعداد: بداح العنزي

قدم عضو املجلس البلدي جسار اجلسار اقتراحا يطلب فيه زيادة نسبة 
البناء التجاري في املناطق التجارية لكل احملافظات بنفس نسبة الزيادة 
املقررة ســــلفا ملدينة الكويت. وقال اجلسار: اتقدم باقتراحي هذا انطالقا 
مــــن اختصاص املجلس البلدي بالنظم اخلاصة بالبناء والفرز ايها يتفق 
مع املخطط الهيكلي ومتاشــــيا مع رغبة صاحب السمو األمير في حتويل 
مدينة الكويت الى مركز مالي واداري، كذلك ترجمة لهذه الرغبة السامية. 
واوضح اجلسار من خالل االقتراح ان املجلس البلدي في السابق وافق على 

زيادة نسبة البناء في العاصمة الى ٤٠٠٪ الفتا الى وجود رغبة في تعميم 
هذا االقتراح على مختلف املناطق التجارية احليوية في مختلف محافظات 
الكويت بغية تعدد املراكز التجارية واالدارية في احملافظات ومواكبتها جنبا 
الى جنب ملدينة الكويت لكي تنعم جميع املناطق مبا تخلفه هذه التحوالت 
من رواج اقتصادي وتنشــــيط حلركة التجارة. لذا اقترح أن تكون هناك 
زيادة في نسبة البناء التجاري في جميع املناطق التجارية لكل محافظات 

الكويت وبنفس الزيادة املقترحة في السابق وهي ٤٠٠٪.

الجسار يقترح زيادة نسبة البناء التجاري ٤٠٠٪
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عيادة التغذية والطب العام

«البلدية»: موقع لمبنى المحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة
اقرت البلديــة طلــب وزارة 
العـــــدل تخصيـــص موقــع 
النشـــــاء مبنـــــى احملكمــة 
الدستورية مبنطقة غرناطــة 

قطعــة «٣».
وقـــال نائب املديـــر العام 
التنظيم م.غســـان  لشـــؤون 
الثاقب في كتاب البلدية التالي: 
مت اقتراح موقع ضمن محافظة 
العاصمة مبنطقة غرناطة قطعة 
٣ (املركز االداري والتجاري) 
النشاء مبنى احملكمة الدستورية 
مبســـاحة ٥٠٠٠م٢ تطل على 
شـــارع جمـــال عبدالناصـــر، 
العدل بتاريخ  وتقدمت وزارة 
٢٠٠٨/١٠/٢٨ بطلب تخصيص 
ارض النشـــاء مبنى مســـتقل 

للمحكمة الدستورية مبساحة 
١٠٠٠٠م٢ في احد املواقع املبينة 
اولوياتها: محافظة العاصمة ـ 
مدينة الكويتـ  منطقة الشويخ 
االدارية، محافظة حوليـ  جنوب 
السرة، ومتت مخاطبة وزارة 
العدل بالكتاب رقم ب.ك/٧/٢٠٠٩ 
ـ ٤٤٩٢ بتاريـــخ ٢٠٠٩/٢/١٧ 
يتعذر توافر مساحة ١٠٠٠٠م٢ 
ضمن منطقة الشويخ االدارية 
او منطقة  العاصمة  مبحافظة 
جنوب السرة ضمن محافظة 
حولي، وقـــد مت اقتراح موقع 
الدســـتورية ضمن  للمحكمة 
منطقة غرناطة قطعة ٣ مبساحة 
٥٠٠٠م٢ على ان يتم موافاتنا 
مبكونات املشروع املقترح حتى 

وزارة العدل بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١ 
ردا ترحب باقتراحنا على املوقع 
البديل مبنطقة غرناطة قطعة ٣ 
وانه بدراسة احتياجات احملكمة 
الدستورية حيث بلغت املساحة 
االجمالية ملكونات املشـــروع 
١٨٥٥٦م٢ وهو املوضح بجدول 
املتطلبات الرئيسية للمشروع، 
وتطلب زيادة املساحة للموقع 
الى ١٠٠٠٠م٢ مبا فيها مواقف 

السيارات.
ومت عـــرض املوضوع على 
جلنة املوافقات التنظيمية بلجنة 
رقم ٢٠٠٩/٥٢ بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٣ 
حيث متت املوافقة على املوقع 
املقترح النشاء مبنى للمحكمة 
الدســـتورية مبنطقة غرناطة 

قطعة ٣ باالبقاء على املساحة 
املقترحة لها وهي ٥٠٠٠م٢ مع 
مواقف سيارات واملبنى مكون 

من ارضي وثالثة ادوار.
الرأي الفني: وجاء في الرأي 
الفني: نـــرى انه ال مانع لدينا 
املوافقة على  تنظيميـــا مـــن 
طلب وزارة العدل بتخصيص 
موقع النشـــاء مبنى للمحكمة 
الدستورية مع مواقف سيارات 
ضمن املوقع مبساحة ٥٠٠٠م٢ 
مبنطقة غرناطة قطعة ٣ (املركز 
االداري والتجاري) شـــريطة 
موافقة وزارات اخلدمات قبل 
التنفيذ وان يتم التنفيذ خالل 
سنتني من تاريخ تسلم املوقع 

واال اعتبر القرار الغيا.

نتمكن من دراســـة املوضوع 
وعرضه على جهة االختصاص 
التخاذ القرار املناسب، وتقدمت 

فرز املطيري

 التأكد من صالحية بعض املنتجات

مطالعة لترخيص احملل

م.غسان الثاقب

فرز: مطالبات بتحويل ٥ قطع في جليب الشيوخ إلى «استثماري»
أكد عضو املجس البلدي فرز املطيري انه 
سيتقدم الى رئيس املجلس البلدي باقتراح 
يطالب فيه بتحويل القطع ١ و٢ و٣ و٤ و١٣ 
و٢١ في منطقة جليب الشيوخ من سكنــي 
الى اســـتثماري ملا في ذلك االقتراح مــن 
حتقيق املصلحة العامة للدولة وألهالــي 
منطقة جليب الشيوخ متمنيا من وزيــر 
البلديـــة د.فاضل صفـــر ان يتفهم وضع 
هــذه املنطقـــة التي يعاني أهاليها الكثير 

من املشاكل.
وقال ان هذه القطع بحاجة ماســـة الى 
تغيير نشاطها من سكني الى استثماري 
وذلك لقربها من املباني االستثمارية مما 
يستدعي ضرورة حتويلها في املرحلة املقبلة 
بعد طرحها ومناقشـــتها من قبل اعضاء 

املجلس البلدي في اللجنة الفنية.
كما اوضح املطيري انـــه فيما يتعلق 
بإزالة االسوار الزراعية من قبل جلنة إزالة 

التعديات ان هذا القـــرار قد ازعج الكثير 
من املواطنني ولهذا سيقوم بتقدمي اقتراح 
ينص على ان يكون طول السور الزراعي 
١ متر و٨٠ سنتيمترا اضافــة الى ان يتــم 
ارجاعــه ٢ متر، عن الرصيف حتى ال يقوم 
بحجــب الرؤية كون االمر قــد تسبب في 
الكثيــر من املشاكل املرورية واحلــوادث 
متمنيــا ان يحظـــى كــل من االقتراحــني 

باملوافقــة.

الكندري: تحرير ٢٧ مخالفة خالل ٣ ساعات 
بالفحيحيل و١٦٠ مخالفة خالل سبتمبر الماضي

أكد مدير ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت 
راشد احلشان ان االدارة قامت بتنظيم العديد من 
احلمالت التفتيشـــية في مختلف مناطق الكويت 
والتي شـــملت احملال الغذائية واألسواق املركزية 
والصالونـــات والكافيه شـــوب واملقاهي، وذلك 
بالتعاون مـــع اجلهات املعنيـــة بالبلدية وبدعم 
ومســـاندة من اجهزة وزارة الداخلية. واشار الى 
انها ستشمل املقاصف في مختلف املدارس وكذلك 
الشركات املوردة لها للتأكد من استيفائها للضوابط 
واالشتراطات الصحية ومن التزامها بنوعية املواد 
الغذائية املســـموح بيعها في تلـــك املقاصف الى 
جانب اقامة النـــدوات التوعوية للطلبة مبختلف 

املراحل الدراسية.
وفي هذا السياق نظمت ادارة العالقات العامة 
بالبلدية حملة تفتيشية استهدفت املطاعم واملقاهي 
والبقاالت في منطقة الفحيحيل وذلك بالتعاون مع 
مراقبة األغذية واألســـواق التابعة إلدارة التدقيق 
ومتابعـــة اخلدمات بفرع بلدية محافظة األحمدي 
والتي أســـفرت عن حترير ٢٧ مخالفة وإتالف ٣ 
كيلوغرامات من األسماك و١٠ كيلوغرامات من الكفتة 
واحلمص غير صاحلة لالستهالك اآلدمي. وكانت 
حملة البلدية انطلقت عند الســـاعة الثامنة مساء 
امس واستمرت ملدة ٣ ساعات وترأسها رئيس قسم 
املخالفات مبراقبة األغذية واألسواق احمد الكندري 
كشـــفت عن مدى التجاوزات التي يرتكبها بعض 
أصحاب احملالت الغذائية دون ادنى مراعاة للقوانني 
واألنظمة. وفي هذا السياق قال رئيس قسم املخالفات 
احمد الكندري ان اجراءات الرقابة مســـتمرة على 
مدار الســـاعة وهي غير مرتبطة مبواعيد محددة 
بهدف قطـــع الطريق امام املخالفني واتخاذ جميع 

االجراءات القانونية بحقهم طبقا للتجاوزات.
وعـــن املخالفات التي متكنـــت مراقبة األغذية 
واألسواق من حتريرها خالل شهر سبتمبر املاضي 
اوضح الكندري ان عددها بلغ ١٦٠ مخالفة والتي 
اشتملت على عرض وبيع مواد غذائية خارج حدود 
احملل واالجتار في سلع غير مذكورة في الترخيص 
وعرض وبيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات 

القياسية الكويتية.


