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السليم: دراسة زيادة النسبة في االستثماري والتجاري باملدينة
زكت جلنة النظر في طلبات 
نسب البناء التجاري %400 
د.عبدالكرمي السليم رئيسا.
وقال السليم في تصريح 

صحافي انه مت تشكيل اللجنة 
مبوجب قرار املجلس البلدي 
الصادر في 28 يونيو 2010 

للنظر في طلبات زيادة نسبة 
البناء التجاري 400% في املدينة 

ومت استعراض املواضيع 
املدرجة على جدول األعمال 
وهي 7 معامالت مقدمة من 
اصحاب العقارات التي متت 

املوافقة على زيادة نسبة بنائها 
400% ولم يقوموا مبتابعة 

اجراءاتهم لبناء العقار حسب 
النسب.

وأضاف السليم ان عدم البناء 
كان بسبب اجراءات قانونية 

وادارية وتقرر الطلب من 

االمانة العامة بتزويد اللجنة 
باحلاالت التي متت دراستها 

سابقا من قبل اللجنة القانونية 
في املجلس البلدي مشفوعة 

باالستفسارات املوجهة من قبل 
اللجنة الى اجلهاز التنفيذي.
وأوضح انه تقرر الطلب من 

البلدية تزويد اللجنة بإحصائية 
عن املعامالت التي متت املوافقة 

عليها موضحا بها احلاالت 
التي قامت بالتنفيذ واملعامالت 

املتوقفة.
وقال ان اللجنة طلبت تزويدها 

باللوائح والشروط اخلاصة 
بزيادة البناء 400% في املدينة، 
مشيرا الى اتفاق االعضاء على 
دراسة زيادة النسبة سواء في 
النظام االستثماري او التجاري 

في املدينة وتقدمي توصيات 
بشأنها الى املجلس.

د.عبدالكرمي السليم

أهالي  رفض رئيس جمعية 
الشهداء واألسرى فايز العنزي 
ما يقوم به بعض أعضاء املجلس 
اقتراحات  البلدي م���ن تق���دمي 
بتسمية ش���وارع معينة لعدد 

معني من الشهداء األبرار.
وقال ان هناك اقتراحا مكتوبا 
قدمته اجلمعية منذ أربع سنوات 
الى مدير عام البلدية ومت التذكير 
به مرارا، ولم يتم البت فيه مع 
األس���ف، علما ان هذا االقتراح 
يشمل إطالق أسماء جميع شهداء 
الكويت بال استثناء ع لى الشوارع 
الرئيسية في  الفرعية وليست 
مناطق سكنهم، وال مييز شهيد 
عن آخ���ر، وبالتالي فهو يحقق 

العدالة القصوى في ذلك.
العن����زي ان اجلمعية  وأك����د 
ستس����تمر في مطالبتها بإطالق 
أس����ماء الش����هداء على الشوارع 
الفرعي����ة في مناطق س����كنهم ملا 
لهذا االقتراح من تأكيد على قيمة 
االستشهاد والتضحية في سبيل 
الوطن وتنمية الوحدة الوطنية بني 
املجتمع دومنا متايز أو اختالف.

أسامة دياب  ٭

العنزي يدعو
 إلى إطالق

 أسماء الشهداء 
على الشوارع

فايز العنزي

أوضح أنه مت تخصيص 4 مواقع جسور مشاة تربط الفروانية بخيطان

الصبيح: حتويل السكن اخلاص لـ »استثماري«
يؤثر سلبًا على شبكات مرافق اخلدمات والطرق

وأثناء التنفيذ.
وذكر في رده على اقتراح 
العضو فرز املطيري بش���أن 
حتوي���ل القطعة 5 في منطقة 
جليب الشيوخ من سكن خاص 
الى استثماري بأن اي تغيير 
لتحويل الس���كن اخلاص الى 
اس���تثماري سيكون له تأثير 
املرافق  سلبي على ش���بكات 
واخلدم���ات والط���رق، كم���ا 
نفيدكم بأنه مبوجب املخطط 
الهيكل���ي املعتمد باملرس���وم 
األمي���ري رقم )255 لس���نة 
2008( بإصدار املخطط الهيكلي 
العام للكويت، فإن الدراسات 
املتعلق���ة باالحتياج���ات من 
السكن االستثماري تفيد بوجود 
فائض في تلك االس���تعماالت 
ضم���ن املنطق���ة احلضرية، 
وتوصي بضرورة احلفاظ على 
املستويات احلالية من السكن 
االستثماري وفقا لنظام البناء 
املعمول ب���ه ووفقا للمعدالت 
التي مت اعتمادها بإستراتيجية 
الطبيعية  القومي���ة  اخلط���ة 

املتسبب في ذلك.
وقال الصبيح في رده على 
الهدية  اقتراح العضو م.محمد 
التفاف  بشأن استحداث فتحة 
الش����يوخ  عكس����ي على دوار 
للقادمني من شارع حمد املبارك 
الكثاف����ة املروري����ة  لتوزي����ع 
على دوار الش����يوخ: ان فتحة 
االلتفاف العكسي املطلوبة هي 
ضمن تنظيم املنطقة، وقد متت 
مخاطبة وزارة األشغال العامة 
في 2011/3/29 وذلك لتنفيذ فتحة 
االلتفاف العكس����ي وفق النظم 
املتبعة لديهم شريطة أخذ موافقة 

وزارات اخلدمات قبل التنفيذ.
وأوضح الصبيح في رده على 
سؤال العضو م.جسار اجلسار 
بش����أن اعتماد بلدي����ة الكويت 
األراضي املخصصة لإلس����كان 
ان  املواطنني،  لتوزيعها عل����ى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
هي اجلهة التي تتولى التنسيق 
مع جميع وزارات اخلدمات قبل 
التنفي����ذ وكذلك عمل جس����ات 
لألراض����ي ملعرفة طبقاتها قبل 

ذكر مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح ان����ه مت تخصيص 4 
مواقع جسور مشاة تربط بني 

منطقتي الفروانية وخيطان.
وقال الصبيح خالل رده على 
اقتراح العضو احمد املعوشرجي 
بشأن اس����تحداث جسر عبور 
مش����اة بني منطقتي الفروانية 
وخيطان: »بالنسبة الستحداث 
جسر عبور مشاة بني منطقتي 
الفروانية وخيطان، مت تخصيص 
عدد 4 مواقع جس����ور مش����اة 
تربط ب����ني منطقتي الفروانية 

وخيطان«.
كما رد عل����ى اقتراح م.منى 
بورسلي بشأن انشاء االلتفاف 
العكس����ي على شكل منحدرات 
وجسور على الطرق السريعة 
اخلارجية )ب����دال من الفتحات 
احلالي����ة( للحد م����ن احلوادث 
املتكررة قائ����ال: انه في الوقت 
احلالي يتم انشاء فتحات التفاف 

علوية على الطرق اخلارجية.
وأشار في رده على اقتراح 
العضو أحمد الرش����يدي بشأن 
عدم حض����ور اعضاء من قطاع 
الرقابة والتفتيش للجان التابعة 
للوزي����ر او اجله����از التنفيذي 

بقوله: نفيدكم باآلتي:
أن قطاع الرقابة والتفتيش 
يش����ارك في العديد من اللجان 

نذكر منها:
٭ اللجن����ة العلي����ا للتخطيط 

)برئاسة الوزير(.
٭ اللجنة التنسيقية )برئاسة 

الوزير(.
٭ جلنة شؤون املوظفني )برئاسة 

املدير العام(.
٭ جلن����ة دراس����ة توحي����د 
مخرجات الق����رار الوزاري رقم 

.)2009/206(
وفي رده على سؤال العضو 
م.جنان بوشهري بشأن التحقيق 
الذي نش����ر بإحدى  الصحافي 
الصحف بعنوان »كارثة بيئية 
في قل����ب العاصم����ة بأمر من 
البلدية« اوضح انه مت تنظيف 
املوقع من قب����ل ادارة النظافة 
واش����غاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة العاصمة، علما انه يتم 
القاء القمامة خارج أوقات العمل 
األمر الذي يصعب معه حتديد 

م.أحمد الصبيح

40 مخالفة في صالونات
 ومراكز التجميل بـ »الفروانية«

اكد مراقب األغذية واألسواق في فرع بلدية 
محافظة الفروانية نصار بن المي ان احلمالت 
التي يش���نها مرك���ز بلدية احملافظة تش���مل 
الصالونات النسائية والرجالية ومراكز التجميل 

في مناطق خيطان والرقعي والفروانية.
وقال بن المي ل� »كونا« انه مع بداية موسم 
االج���ازات الصيفية وكثرة املناس���بات يزداد 
النسائية والرجالية  االقبال على الصالونات 
بجميع اش���كالها »لذا كثفن���ا حمالت مفاجئة 
لزي���ارة الصالون���ات النس���ائية والرجالية 

ملراقبتها والكشف عليها والتأكد من استيفائها 
لالشتراطات الصحية التي حترص بلدية الكويت 

على توافرها«.
وبني بن المي ان احلمالت التي شنها املفتشون 
واملفتش���ات اسفرت عن ضبط 15 مخالفة بني 
الصالونات النس���ائية و25 ب���ني الصالونات 
الرجالية مش���يرا الى ان املخالفات اش���تملت 
على العمل بترخيص صحي منتهي الصالحية 
والعمل قبل احلصول على ش���هادات صحية 

وتشغيل عامالت من دون شهادات صحية.

ضبط مواد غذائية فاسدة ومخالفات 
للعمالة في األحمدي

أغذية فاسدة صالحية منتهية منذ نوفمبر

أوضح مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
م.شريدة املطيري ان فرع بلدية احملافظة قد قام 
بتكثيف جوالته التفتيشية على املصانع التابعة 
للمحافظة والت����ي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة 
املواطن للتأكد من سالمة االغذية املنتجة من تلك 
املصانع حفاظا على الصحة العامة خصوصا ان 
بعض تلك املصانع ينتج االجنلش كيك اساليس 
للتوزيع على طلبة املدارس التابعة لوزارة التربية.
وفي هذا الس����ياق، اشار الشريدة الى ان احلملة 
التفتيشية التي متت في منطقة صبحان قد اسفرت 
عن ضبط مواد غذائية منتهية الصالحية وفحص 
س����يارات نقل مواد غذائية واخذ االش����تراطات 
الصحية لبعض احمل����الت واملصانع.من جانبه، 

قال عب����داهلل امليع رئيس فريق الطوارئ التابع 
لفرع بلدية مبارك الكبير إن احلملة التفتيشية 
اسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصالحية 
وهي عبارة عن حشوة لوز عدد »1« سطل بزنة 5 
كيلوغرامات وعدد 3 أكياس دقيق اجلاودار بزنة 
73 كيلوغراما واجنلش كيك اساليس عدد 450 
حبة وقد مت حترير عدد 9 محاضر مخالفات وهي 
العمل دون شهادة صحية، 5 مخالفات وعدد »1« 
مخالفة تشغيل عمال دون احلصول على شهادة 
صحية والعمل بشهادة صحية منتهية الصالحية 
عدد »1« مخالفة وعدد »1« مخالفة تشغيل عامل 
بشهادة صحية منتهية وحترير »1« مخالفة تداول 

مواد غذائية منتهية الصالحية.


