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الصبيح: عدم إمكانية زيادة نسبة » التجاري« بالعاصمة %400

اكد مدير ع���ام البلدية م.احمد الصبيح عدم 
إمكانية زيادة نسبة البناء التجاري بالعاصمة 

.%400
وقال الصبيح في رده على س���ؤال العضو 
جسار اجلسار بشأن زيادة نسبة البناء التجاري 
بالعاصمة 400% انه مبوجب دراسات املخطط 
الهيكلي املعتمد باملرسوم رقم 255 لسنة 2008 
بإص���دار املخطط الهيكلي الع���ام للكويت، فإن 
الدراسات املتعلقة باالحتياجات من االستعماالت 
التجارية تفيد بوجود فائض في االستعماالت 

التجاري���ة ضمن املنطق���ة احلضرية، وتوصي 
بضرورة وقف الزيادات املسموح بها بنسب البناء 
واحلفاظ على املستويات احلالية من املساحات 
التجارية وفق���ا لنظام البناء املعمول به ووفقا 
للمعدالت التي مت اعتمادها باستراتيجية اخلطة 

القومية الطبيعية للدولة.
لذا، فإنه بناء على ما سبق نرى عدم إمكانية 
زيادة نسبة البناء التجاري بالعاصمة الى %400 
وااللتزام بتوصيات املرسوم رقم 255 لسنة 2008 

جسار اجلساربإصدار املخطط الهيكلي العام للكويت.

م. جنان بوشهري م.أسامة الدعيج

م.احمد الصبيح
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م.فيصل صادق

عبداللطيف األستاذ

فهد الشعلة

بوشهري تقترح توسعة شارع
ناصر المبارك بـ »الرميثية«

الدعيج يطلب تقارير شهرية لمحاضر
ضبط المخالفات في حولي ومبارك الكبير

قدم���ت عضو املجل���س البلدي 
م.جنان بوشهري اقتراحا بتوسعة 
ش���ارع ناصر املبارك ف���ي منطقة 
الرميثي���ة. وقالت بوش���هري في 
اقتراحه���ا: نظرا ملا يعانيه ش���ارع 
ناصر املبارك في منطقة الرميثية من 
ازدحام مروري بسبب وقوع العديد 
من املدارس عل���ى جانبي الطريق 
وكذلك اجلمعية التعاونية ومحطة 
الوقود وغيره���ا من اخلدمات. لذا، 
اقترح توسعة شارع ناصر املبارك 
مبنطقة الرميثية ليصبح 3 حارات من 
كال االجتاهني وذلك بتقليص الرصيف 

الواقع مبنتصف الشارع.

طلب نائب املدير العام لش����ؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير 
م.أسامة الدعيج من مديري أفرع بلدية حولي ومبارك الكبير تقارير 
شهرية بشأن محاضر ضبط املخالفات. وأوضح كتاب الدعيج التالي: 
حرصا على متابع����ة محاضر ضبط املخالفات واالجراءات التي متت 
بش����أنها يراعى االلتزام بأن يكون توزيع جميع دفاتر محاضر ضبط 
املخالف����ات على مختلف االدارات املعنية من خاللكم، وان يتم تدوين 
بيانات الدفتر واألرقام املسلسلة للمحاضر قبل تسليمها لإلدارة للتدقيق 
عليها، وان تلتزم االدارات بإعادة كل دفتر عقب انتهاء جميع احملاضر 
املوجودة به وافادتكم بتقرير شهري من قبل االدارة التي تسلمت دفاتر 
املخالفات تفيد فيه باإلجراءات الت����ي اتخذت حيال محاضر الضبط 
التي يشملها الدفتر واذا ما كانت احملاضر قد سلمت لإلدارة القانونية 
أو مت دف����ع قيمة أمر الصلح خالل املدة القانونية )في املخالفات التي 
تستوجب عرض الصلح( مع املستندات الدالة على ذلك، على ان يتم 

تزويدنا بتقرير شهري شامل حيال ما تقدم.

ضمن احتفاالت البلدية بمرور 80 عامًا على إنشائها

العنزي: أستغرب إقامة حفل لتكريم
بعض موظفي بلدية الجهراء بمدرسة بنات

»األحمدي« المحطة الثالثة لبرنامج البلدية 
التوعوي لطلبة وطالبات مدارس »التربية«

الشعلة: أكثر من 20 مليون دينار 
لمعامالت نزع الملكية في مارس

والنموذجي بش����أن نسب البناء 
وارت����دادات األبني����ة والتصاقها 
وارتفاعاتها وتوزيع املس����احات 
واالدراج والب����روزات واملن����اور 
وامللحق����ات املنفصلة عن البناء 
الرئيسي فيما تناول م.مبارك فهد 
العجمي شرحا حول االشتراطات 
واملواصف����ات اخلاصة بالزراعة 
خارج حدود العقار بالسكن اخلاص 
والنموذجي وتنظيم اس����تغالل 
الزراعة بقدر  الساحات ألغراض 
ال يتع����دى على امالك الدولة وال 

يتجاوز حقوق اآلخرين.
وعن مهام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق اكد مشرف مركز 
البلدية مبنطق����ة الوفرة حبيب 
منادي العازمي اهمية النظافة في 
الفرد واملجتمع باعتبارها  حياة 
قضي����ة عامة كاألم����ن والتعليم 

واالقتصاد وغيره.
وقدم شرحا حول القانون رقم 
1987/9 واآلثار السلبية املترتبة 
القمامة في  على ع����دم إخ����راج 
مواعيدها واملخلفات الناجتة عن 
النزهات البحرية ورمي املخلفات 
ف����ي الس����احات وامليادين وعلى 

األرصفة وفي احلدائق.
وف����ي خت����ام االحتف����ال قام 
نائب املدير العام لشؤون قطاع 
البلدي����ة مبحافظت����ي الفروانية 
واألحمدي م.فيصل صادق بتوزيع 
الشهادات التقديرية على املشاركني 

باالحتفال.

كل املسببات للحريق ويجب معرفة 
طرق مكافحته عند حدوثه من الهيئة 
العامة لإلطفاء. كما عرض األسباب 
املؤدية للحريق داخل املبنى وتشمل: 
سوء توصيات األسالك الكهربائية، 
وسوء اس���تخدام السوائل القابلة 
لالشتعال دون عناية وحذر، سوء 
في عملية التنظي���ف، والتدخني، 
وعبث األطفال، وتركيب األسالك 
الكهربائية ومتديدها حتت السجاد، 
مع ضرورة إزالة السوائل من على 
الساللم وجتنب السرعة في عملية 
الصعود والهبوط بالساللم، وأن 
يكون اس���تخدام الساللم بالشكل 
الصحيح واملأمون. وتوفير صندوق 
االس���عافات األولي���ة ف���ي املنزل 
التوضيحية لعملية  والكتيب���ات 
االسعافات األولية وأهمها: للحروق، 
والتنفس االصطناعي، ويجب توفير 
طفاية حري���ق في املطبخ، ويجب 
التقيد بشروط السالمة العامة في 

أعمالنا اليومية.

وتاريخ ذبحها والتي شملت حلوم 
األبقار والعجول واألغنام واملاعز 
واجلمال وكذلك املبردة والطازجة 
واملس����توردة وم����دة صالحيتها 
وط����رق حفظها. م����ن جهته قدم 
مفت����ش االغذية محمد الصويلح 
لطلبة وطالبات املدارس املشاركني 
طرق الكشف على املطاعم ومهام 
مفتشي األغذية من خالل تنفيذ 
اجلوالت التفتيشية على مختلف 
املراكز الغذائية وسحب العينات 
الغذائية  املواد  العش����وائية من 
وارسالها ملختبرات وزارة الصحة 
للتأكد من صالحيتها لالستهالك 

اآلدمي.
التدقيق  ادارة  وحول مه����ام 
واملتابعة الهندسية بني م.فهد فرج 
العجمي االشتراطات واملواصفات 
اخلاصة بأبنية الس����كن اخلاص 

املوصلة واحملافظ���ة على نظافة 
البويل���ر واألرضية. وإبعاد املواد 
السامة والقابلة لالشتعال في أماكن 
بعيدة عن األطفال وأماكن مخصصة 
واالبتعاد عن صب املواد الس���امة 
في البالوعات األرضية في املطبخ 
أو احلمام ألن أبخرتها ستتصاعد 
وتساعد على حدوث حريق. وتفادي 

أبدى عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي استغرابه من 
صمت وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية جتاه 
احلفل الذي أقامته بلدية اجله���راء لتكرمي موظفيها في احدى 

مدارس اإلناث.
وقال العن�زي في تصريح صح���افي: ال أعل���م اس���باب سكوت 
الوزي���ر عن ه���ذا التص��رف غ���ير املس������ؤول خ���اص��ة انه 
كان األول���ى اق���ام��ة ه��ذا احل��فل في مرك��ز البلدية، مش���يرا 
 الى اخت���يار اح��دى املدارس بح��جة اق���امة حم��لة توع��وية

رغ���م ان احلفل خصص للتلمي���ع االع��الم���ي للعاملني بفرع 
البلدية.

وش���دد الع��نزي عل��ى ان���ه س���يك���ون لن���ا موق���ف مع 
الوزي���ر جت��اه ه��ذا األم��ر في ظل م���ا حدث من فوضى داخل 

املدرسة.

وس����ط األناش����يد والهتافات 
الوطني����ة الت����ي اطلقه����ا طلبة 
امل����دارس في محافظة  وطالبات 
الكويت  االحمدي واصلت بلدية 
إقامة نداواته����ا التوعوية ضمن 
احتفاالتها مب����رور 80 عاما على 
إنشائها والتي تقام حتت رعاية 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر، 
كان����ت ثانوية لطيفة الفارس����ي 
للبنات الواقعة مبنطقة الفحيحيل 
احملط����ة الثالثة لهذه االنش����طة 
واالحتفاالت وشاركت بها العديد 
من امل����دارس مبحافظة االحمدي 
مبختل����ف مراحله����ا الدراس����ية 
بحضور نائب املدير العام لشؤون 
قطاع البلدية مبحافظتي الفروانية 
واألحمدي م.فيصل صادق ومدير 
ف����رع بلدية محافظ����ة االحمدي 
ومختار منطقة ابوحليفة ناصر 
اجلابر والعديد من مسؤولي بلدية 

محافظة االحمدي.
وبدوره، قدم الدكتور البيطري 
مبسلخ الظهر خيري محمد عارف 
ش����رحا مفصال عن دور املسلخ 
بالرقاب����ة عل����ى الذبائح وتقرير 
مدى صالحيتها لالستهالك اآلدمي 
التعرف على س����المة  وكيفي����ة 
اللح����وم والدواجن واألس����ماك 
واأللبان ظاهريا عند شرائها من 

األسواق.
كما تناول بشرحه لون األختام 
وأشكالها والتي تبني نوعية اللحوم 

الهندسي في  حدد املستش���ار 
املكتب الفن���ي في املجلس البلدي 
عبداللطي���ف األس���تاذ اإلجراءات 
املتعلقة بالسالمة العامة في املباني. 
وعرض األستاذ استخدامات الطاقة 
املباني  الكهربائية الصحي���ة في 
واملتمثلة في: األمان عند توصيل 
األس���الك، واس���تخدام املصب���اح 
الكهربائ���ي، والوقاية من مخاطر 
الكهرب���اء عن���د االس���تخدام غير 
الصحيح لها مع اتباع عوامل السالمة 
عند استخدام الغاز في املسكن ألن 
استخدامه بطريقة خاطئة ودون 
وعي يؤدي الى الكثير من احلوادث 
كأخطار احلري���ق واالختناق، مع 
العمل بأخذ االحتياطات الواقية عند 
استخدام التدفئة املركزية على ان 
تكون غرفة البويلر أسفل املبنى، 
ويجب التأكد من وجود املياه دائما 
داخل اخلزان حتى ال يحدث حريق 
من جراء انفج���ار البويلر ودائما 
يج���ب تفقد األس���الك الكهربائية 

ذكر مدي���ر ادارة نزع امللكية فهد الش���علة ان اجمالي قيمة 
املبالغ اخلاصة باملعامالت التي انهيت اجراءاتها بلغت اكثر من 

20 مليون دينار.
وقال الش���علة في بيان صحافي حول اجنازات االدارة خالل 
شهر مارس انه مت اجراء معاملتي تثمني و1520 شهادات صادرة 
 لألف���راد واملؤسس���ات، و29 كتاب حتديد عقارات مس���تملكة، 
و182 كتابا صادرا للوزارات والهيئات احلكومية، وكتابا اعادة 
نظ���ر، وقد بلغ اجمالي املعامالت )الكت���ب الصادرة والواردة( 

1817 كتابا.
كم���ا عقدت جلن���ة االعتراض���ات اجتماعا واح���دا لعدد 29 

معاملة.
وبلغ اجمالي قيمة املعامالت التي أنهيت اجراءاتها من االدارة 

خالل الشهر 20.523.572/550 دينارا.

األستاذ يحدد إجراءات السالمة في المباني

جلسة »البلدي« األربعاء
قرر املجلس البلدي عقد جلس���ة عادية يوم 
األربعاء املقبل برئاسة زيد العازمي رئيس املجلس 
بدال من يوم االثنني نظرا الرتباط أعضاء املجلس 
باملشاركة في احلفل الذي سيقام مبناسبة مرور 
80 عاما على إنش���اء البلدية، ويتضمن جدول 
األعمال توصيات اللجنة الفنية ومناقش���ة آخر 

املستجدات على الئحة الزراعة.

المخطط  الهيكلي يفيد بوجود فائض في االستعماالت التجارية


