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أغلب أصحاب القسائم 
ليسوا مخالفني للوائح 
البناء وعلى املسؤولني 

رفع املعاناة عن 
املتضررين

تضمنت إطالق أسماء شخصيات على الشوارع

صفر اعترض على 9 قرارات للمجلس البلدي وإحالة 8 إلى احلكومة
من القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت.
٭ القرار بش���أن »املوافقة على 
التمسك بالقرار رقم م.ب/م.أ/ل.
س2011/5/119/1 اآلت���ي نص���ه: 
»املوافقة على إطالق اسم املرحوم 
محمد ضي���ف اهلل القحص على 
ش���ارع عني جال���وت الواقع في 

منطقة اجلهراء«.
سيتم رفع القرار الى مجلس 
الوزراء املوقر استنادا للمادة 14 
من القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت.
٭ الق���رار بش���أن املوافقة على 
التمسك بالقرار رقم م.ب/م.أ/ل.
اآلت���ي نص���ه:  س2011/5/120/1 
»املوافقة على إطالق اسم الشهيد 
عبدالعزيز س���ند الصليلي على 
ش���ارع رقم 2 املتفرع من شارع 
عني جالوت الى ش���ارع مرزوق 

املتعب مبنطقة اجلهراء«.
سيتم رفع القرار الى مجلس 
الوزراء املوقر استنادا للمادة 14 
من القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت.
٭ الق���رار بش���أن املوافقة على 

»املوافقة على إطالق اسم تركي 
ندا الذايدي العنزي، على شارع 
دعبل اخلزاعي الواقع في منطقة 

اجلهراء«.
سيتم رفع القرار الى مجلس 
الوزراء املوقر استنادا للمادة 14 
من القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت.

التمسك بالقرار رقم م.ب/م.أ/ل.
س2011/5/121/1 اآلت���ي نص���ه: 
»املوافقة على إطالق اسم املرحوم 
سعد ماضي حشر املطوطح على 
شارع رقم 9 قطعة 2 بني القصر 
األحمر ومركز املطافي في منطقة 

اجلهراء القدمية«.
سيتم رفع القرار الى مجلس 
الوزراء املوقر استنادا للمادة 14 
من القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت.
٭  الق���رار بش���أن املوافقة على 
التمسك بالقرار رقم م.ب/م.أ/ل.
اآلت���ي نص���ه:  س2011/5/122/1 
»املوافق���ة على الطلب املقدم من 
منر الفهد املالك الصباح بش���أن 
إطالق اسم املغفور له فهد املالك 
الصباح على ش���ارع النزهة في 

منطقة النزهة«.
سيتم رفع القرار الى مجلس 
الوزراء املوقر استنادا للمادة 14 
من القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت.
٭ الق���رار بش���أن املوافقة على 
التمسك بالقرار رقم م.ب/م.أ/ل.
اآلت���ي نص���ه:  س2011/5/128/1 

والش���ويخ باسم املرحوم محمد 
مساعد الصالح«.

سيتم رفع القرار الى مجلس 
الوزراء املوقر استنادا للمادة 14 
من القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت.
٭ الق���رار بش���أن املوافقة على 
التمسك بالقرار رقم م.ب/م.أ/ل.
اآلت���ي نص���ه  س2011/5/117/1 
»املوافقة على إطالق اسم املرحوم 
عبداحملسن بن محمد البسام على 
شارع رقم 8 قطعة 2 في منطقة 

اجلهراء«.
سيتم رفع القرار الى مجلس 
الوزراء املوقر استنادا للمادة 14 
من القانون رقم 2005/5 في شأن 

بلدية الكويت.
٭ الق���رار بش���أن املوافقة على 
التمسك بالقرار رقم م.ب/م.أ/ل.
س2011/5/118/1 اآلت���ي نص���ه: 
»املوافقة على إطالق اسم املرحوم 
املال منصور س���عد البناق على 
ش���ارع رقم 2 املتفرع من شارع 

دعبل اخلزاعي في اجلهراء«.
سيتم رفع القرار الى مجلس 
الوزراء املوقر استنادا للمادة 14 

جمعان محمد احلريتي على شارع 
حراء الفاصل بني قطعتي )6 و7( 

مبنطقة الرميثية«.
القرار بشأن »املوافقة على  االقتراح املقدم من العضو 8
م.محمد الهدية بإطالق اسم محمد 
املدعج على الشارع رقم 1 الفاصل 
ب���ني قطعت���ي 1 و6 مبنطق���ة 

سلوى.
القرار بشأن »املوافقة على  املق���دم من محمد 9 الطلب 
العقارين  الدليش���ة اس���تمالك 
املوصوفني بالقسيمتني رقمي »5أ 
و7أ« بالقطعة 78 مبنطقة حولي« 

ملزيد من الدراسة.

تنويه

٭ الق���رار بش���أن املوافقة على 
التمسك بالقرار رقم م.ب/م.أ/ل.
س2011/5/116/1 اآلت���ي نص���ه: 
»املوافقة على االقتراح املقدم من 
م.عادل اخلرافي بشأن إطالق اسم 
املغفور له محمد مساعد الصالح 
على الش���ارع املمتد من اجلسر 
املقابل لش���ارع كن���دا دراي الى 
الدائري الراب���ع مقابل اخلالدية 

ش���ريطة اال يتأث���ر م���ع البناء 
اجلديد«.

القرار بشأن »املوافقة على  اطالق اسم ابراهيم خريبط 3
على الشارع رقم )102( مبنطقة 

اجلابرية«.
القرار بشأن »املوافقة على  االقتراح املقدم من العضو 4
م.محمد مروي الهدية بإطالق اسم 
سالم غامن احلريص على الشارع 

رقم )50( مبنطقة مشرف«.
القرار بشأن »املوافق على  االقتراح املقدم من العضو 5
م.محمد مروي الهدية بإطالق اسم 
مرض���ي عب���داهلل االذينة على 
الشارع رقم )1( قطاع )7( مبنطقة 

الساملية«.
القرار بشأن »املوافقة على  االقتراح املقدم من العضو 6
م.محمد مروي الهدية بإطالق اسم 
حمد مبارك الهيم على الش���ارع 
رقم )101( الفاصل بني قطعتي )2 

و3( مبنطقة سلوى«.
القرار بشأن »املوافقة على  االقتراح املقدم من العضو 7
م.محمد مروي الهدية باطالق اسم 

اعترض وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر عل���ى 9 قرارات 

للمجلس البلدي.
وقال د.صفر ف���ي كتاب الى 
املجلس البل���دي نحيطكم علما 
بأننا اطلعنا على محضر اجتماع 
املجلس البلدي رقم 2011/8 لدور 
املنعقد بتاريخ  العاشر  االنعقاد 
2011/5/2، ونفيدكم بالتصديق على 
جميع القرارات الواردة فيه عدا 
الق���رارات التالية فإننا نعترض 

عليها:
القرار بشأن »املوافقة على  االقتراح املقدم من العضو 1
محمد فرز املطيري بشأن اطالق 
اسم املرحوم مهنا العدواني على 
الشارع املؤدي للحديقة مبنطقة 

العمرية«.
القرار بشأن »املوافقة على  اقت���راح عض���و املجلس 2
البل���دي الس���ابق ص���الح فهد 
العسعوسي، بشأن احتفاظ مالك 
العقارات ضمن مناطق الس���كن 
االستثماري بالدكاكني القائمة على 
عقاراتهم عند الهدم وإعادة البناء 

د.فاضل صفر

العنزي: نستغرب إيقاف تراخيص البناء 
في منطقة جابر األحمد السكنية

املرتفعة، مش����يرا الى ان اغلب 
اصحاب القسائم ليسوا مخالفني 
للوائح البناء. واضاف: ان هناك 
قرار ص����در من مجلس الوزراء 
بوقف ازالة الس����اللم والسماح 
ب����االدراج مبترين ام����ام املنزل 
وهو م����ا يعتبر ج����واز القامة 
هذه الساللم، حلني االنتهاء من 
اقرار الالئحة التنظيمية، وناشد 
العنزي وزير الدولة لش����ؤون 
البلدي����ة د.فاصل صفر التحلي 
بروح املسؤولية ورفع املعاناة 
عن املواطنني املتضررين من خالل 
السماح لهم باحلصول على كتب 

ايصال التيار الكهربائي.

الفنية  اللجنة  اعرب رئيس 
في املجل����س البلدي م.عبداهلل 
العنزي عن اس����فه واستغرابه 
لق����رار بلدي����ة العاصمة ايقاف 
تراخيص البن����اء ملنطقة جابر 
االحمد السكنية بحجة مخالفات 
الساللم اخلارجية. وقال العنزي 
في تصريح صحافي: ان التعنت 
والتشدد في بلدية العاصمة وصل 
الى اقصى م����دى بعدم منحهم 
خطاب����ات ال����ى وزارة الكهرباء 
اليصال التيار متجاهلني املعاناة 
القسائم والذين  الصحاب هذه 
ب����دل االيجار  س����يقطع عنهم 
وتتكبد العوائل القيمة االيجارية 

م.عبداهلل العنزي

قطاع التنظيم 
العمراني

اصدر الوزير صفر القرار التالي: 
مادة أولى: تعدل املسميات التالية 

الواردة بالقرار الوزاري رقم 
2009/363، »قطاع التنظيم« 

ليصبح »قطاع التنظيم العمراني 
واملخطط الهيكلي«، و»ادارة 

التنظيم« لتصبح »ادارة التنظيم 
العمراني.

وفي أي مبنى ولدى أي إدارة 
مما يتسبب في ضياع الكثير 
م���ن الوقت عل���ى املراجع، 
األمر الذي يس���تدعي عودة 
املراجعني لنفس املكان أكثر 
من مرة. وبناء على ما سبق 

فإنني أقترح اآلتي:
تفعي���ل مراك���ز خدمة 
املواطن في املراكز وبلديات 
احملافظات املختلفة من خالل 
وضع آلية لتيس���ير دخول 
املراجعني للبلدية وسرعة 

إجناز معامالتهم.

الس����يارات  توس����عة مواقف 
املجاورة ملوقفي مسجد ودكاكني 
مبنطقة حطني فئة )1( باضافة 
مس����احة 1340 مترا مربعا الى 

مواقف السيارات القائمة.
وذك����ر ان اللجن����ة وافقت 
ايض����ا على طل����ب تخصيص 
موق����ع بصفة مؤقت����ة القامة 
الساملية،  سيرك ضمن منطقة 
كم����ا متت احالة طل����ب وزارة 
االوقاف والش����ؤون االسالمية 
ضم املساحة املخصصة ملركز 
الش����باب واملجاورة للمسجد 
واملركز االس����المي لسمو ولي 
العه����د بالقطع����ة )1( مبنطقة 
الصديق. واشار الى ان اللجنة 
رفض����ت طلب الهيئ����ة العامة 
للش����باب والرياض����ة تغيير 
مس����مى مركز شباب اجلابرية 
الواقع بالقطعة )4( الى ساحة 
رياضية منوذجية، اضافة الى 
املوافقة على طلب اس����تحداث 

املضف تقترح وضع آلية 
لتسهيل إجناز معامالت مراجعي البلدية

جلنة حولي أقرت 6 مالعب في مشرف
مخرج ملنطقة اجلابرية شارع 
الدائري  رقم )106( الى طريق 

اخلامس.

قدم���ت عض���و املجلس 
البل���دي م.أش���واق املضف 
اقتراحا بوضع آلية لتيسير 
دخول املراجع���ني للبلدية 

وسرعة إجناز معامالتهم.
وقالت املضف في اقتراحها: 
املراجعون  نظرا ملا يعانيه 
بصورة يومية من مش���اكل 
كثيرة عند مراجعتهم للبلدية 
ب���دءا من مش���كلة دخولهم 
البلدي���ة، حي���ث ان معظم 
املراجعني ال يعرفون الى أين 
يتجه���ون إلنهاء معامالتهم 

اوصت جلنة محافظة حولي 
خالل اجتماعها امس برئاس����ة 
م.محم����د الهدية باملوافقة على 
العامة  طلب وزارة االش����غال 
انشاء 6 مالعب مبنطقة مشرف 
قطعة )5(. وقال الهدية: ان هذه 
املالعب تضم ملعبني لكرة القدم 
وملعبا للسلة، وملعبا للطائرة 
وس����كوتر و4 اماك����ن الجهزة 
متاري����ن رياضي����ة، ومظلتني 
اللعاب االطف����ال. واضاف ان 
التوصية اش����ترطت ان تكون 
املالعب مجانية وتتم صيانتها 
واالشراف عليها من قبل وزارة 
االشغال. وذكر ان اللجنة اوصت 
باملوافقة على اطالق اسم كل من 
محمد العرادي على شارع ابن 
اخلطيب في الش����عب البحري 
وكذل����ك اطالق اس����م عبداهلل 
السريع في مشرف على شارع 
57. وبني ان اللجنة وافقت على 
العامة  طلب وزارة االش����غال 

م.أشواق املضف

م.محمد الهدية

تبحث اللجنة الفنية خالل 
اجتماعه���ا الي���وم االتفاقي���ة 
أول���ي   اخلاص���ة بتصمي���م 
وإشراف على تصميم وإنشاء 
وصيانة تقاطعات وجس���ور 
التف���اف علوية عل���ى طريق 
النويصيب، كتاب الشيخ علي 
جاب���ر الصب���اح � نائب وزير 
شؤون الديوان األميري بشأن 
إع���ادة بناء الش���قق األميرية 
 التابعة للدي���وان األميري في 
منطقت���ي كيف���ان والدوحة. 
القانونية بشأن  كتاب االدارة 
متطلبات بعض جلان املجلس 
البلدي، سؤال العضو م.جنان 
بوشهري، حول مسلك البلدية 
بشأن االنش���طة املسموح بها 
باملبان���ي القائم���ة قبل العمل 
بالئحة البناء اجلديدة رقم 206، 
الش���كوى املقدمة من صاحب 
العالق���ة مبنطقة بني���د القار 
بخصوص عدم وجود ش���ارع 

تخدميي لقسيمته.

»الفنية« تبحث
تقاطعات 

النويصيب اليوم

أكد مدير فرع بلدية محافظة 
العاصمة م.فالح الش���مري ان 
فريق الطوارئ أجنز العديد من 
الضبطيات ملخالفات أثناء قيامه 

بجوالته التفتيشية.
وأوضح في تصريح صحافي: 
ان الفريق في إطار حرصه على 
املواطنني وس���المتهم،  صحة 
متكن من ضبط مواد غذائية في 
منطقة الري الصناعية »سوق 
اجلمعة« لتعرضها مباش���رة 

ألشعة الشمس.
وأشار الشمري الى أن فريق 
الطوارئ ق���ام بإزالة 17 إعالنا 
مخالفا في اثر جولة قام بها على 
احملالت والساحات في نطاق 
محافظة العاصمة شملت مناطق 
اليرموك وغرناطة والصليبخات 

والدوحة والري الصناعية.
الفريق في  وأضاف: متكن 
جولة تفتيشية قام بها أخيرا 
على مناطق كيفان وبنيد القار 
واملباركية والقبلة والشويخ 
الصناعية من حترير 5 محاضر 
ملخالفات متعلقة بسالمة املادة 
الغذائي���ة، وع���دد 8 محاضر 
إلعالن���ات مخالفة، وس���جل 

محضرا لبائع متجول.
وفي جولة ش���ملت منطقة 
السرة والش���ويخ الصناعية، 
أفاد ب���أن فريق الطوارئ عمل 
على وضع ع���دد 6 ملصقات 
على سيارات مخالفة، كما رصد 
إعالنا مخالفا وسجل 12 محضر 

إشغاالت طريق.

فالح الشمري

الشمري: ضبط مواد 
غذائية مخالفة تباع 

في سوق اجلمعة 
ومنطقة الري

شرط أن تكون مجانية وحتت إشراف »األشغال«بحجة وجود مخالفات الساللم اخلارجية

طلبت تفعيل مراكز خدمة املواطن


