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اإلسراع في تثمني 
جليب الشيوخ 

والقطعة 66 
بالفروانية

مسطرة واحدة إلطالق 
التسميات على 

الشوارع ملن يستحق 
من رجاالت الكويت

أكد أن التوسعة تستوعب 640 وحدة سكنية بعد إزالة العوائق وخاصة مشروع السكة احلديدية

السور: توفير 6 آالف وحدة سكنية غرب عبداهلل املبارك خالل سنة
وفيم���ا يتعل���ق بإط���اق 
التس���ميات على الشوارع فقد 
أكد أن جميع القبائل والعوائل 
والطوائف على مسطر واحدة 
من التس���ميات ومن يستحق 
من رج���االت الكويت، فاننا مع 
إطاق اس���مه على الش���وارع. 
وأكد على أهمية رفاهية املواطن 
وع���دم التضييق عليه وهو ما 
نص عليه الدس���تور. كما دعا 
السور مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح إلى التشديد على مدير 
بلدية محافظة الفروانية أحمد 
الهزمي حلضور اجتماعات جلنة 
الفروانية، معربا عن أسفه لعدم 
حضور الهزمي الجتماع اللجنة 
رغم أهمي���ة املواضيع املدرجة 
على جدول أعمال اللجنة التي 

تخص احملافظة.

جانب آخر استغرب السور من 
عدم تنفيذ القرارات واملوافقات 
الصادرة بشأن تثمني بقية القطع 
في منطقة جليب الشيوخ وكذلك 
القطعة 66 مبنطقة الفروانية 
والتي مضى عليها عدة سنوات 
حبيسة األدراج. وأشار إلى أن 
العزاب هم أحد األسباب الرئيسية 
للضغط وإتاف البنية التحتية. 
وتس���اءل الس���ور عن أسباب 
التعطيل املتعمد من قبل وزارة 
األشغال إلقامة مواقع للمشاريع 
وكذلك جسور املشاة التي تهم 
املواطن والتي لألس���ف مازالت 
دون تنفيذ وحبيس���ة اإلدراج 
في وزارة األشغال داعيا وزير 
األشغال إلى ضرورة االستعجال 
في تنفيذ هذه املشاريع والتي 

أقرت منذ ديسمبر 2012.

واملواطن.وذكر أن اللجنة وافقت 
على طلب وزارة الصحة بضم 
وتخصيص مساحات ضمن موقع 
مركز جليب الشيوخ اجلنوبي 
الصحي قطعة 18 لتصبح املساحة 
اإلجمالي���ة 8236.50 مع توفير 
مواقف س���يارات ضمن حدود 
املوقع. وذكر أنه متت املوافقة 
عل���ى طل���ب وزارة األوق���اف 
والشؤون اإلسامية تخصيص 
مواقف سيارات لتوسعة مسجد 
عايش املطيري مبنطقة األندلس 
قطعة 2، كما مت ضم املس���احة 
املاصقة إلحدى العقارات مبنطقة 
خيطان قطعة 34. وأش���ار إلى 
أنه مت تأجيل االقتراح املقدم من 
العضو أحمد البغيلي بشأن إنشاء 
عدد دوارين بدال من اإلشارتني بني 
منطقتي الرحاب وإشبيلية. من 

كشف رئيس جلنة الفروانية 
في املجلس البلدي نايف السور 
أن املؤسس���ة العام���ة للرعاية 
السكنية س���تقوم خال سنة 
بتوفير 6 آالف وحدة س���كنية 
في منطقة غرب عبداهلل املبارك 
اإلسكانية. وقال السور بعد نهاية 
اجتماع اللجنة أمس إن التوسعة 
اجلديدة املقترحة ملشروع غرب 
عبداهلل تستوعب نحو 640 وحدة 
سكنية وهو ما متت مناقشته مع 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
حيث مت التأكيد على إزالة جميع 
املعوقات املصاحبة للمشروع 
وخاصة اجلانب املتعلق بخط 
السكة احلديدية. وأكد أن املجلس 
البل���دي على اس���تعداد كامل 
للموافقة على جميع املشاريع 
نايف السور خالل ترؤسه اجتماع اللجنةالتنموية الت���ي تخص الدولة 

اقتراح بتوسعة جزء من طريق 
امللك فهد حتى مركز النويصيب

قدم العضو يوسف الغريب اقتراحا بتوسعة جزء 
من طريق امللك فهد بن عبدالعزيز الس���ريع من جسر 

اجلليعة حتى مركز النويصيب البري.
وتضم���ن اقتراح الغريب التال���ي: وملا كان طريق 
امللك فهد بن عبدالعزيز الس���ريع من الطرق احليوية 
الكوي���ت والذي  في 
ميثل بوابة الستقبال 
الضيوف القادمني من 
اجلهة اجلنوبية للباد 
وكذلك يرتاده الكثير 
املواطن���ني في  م���ن 
املناطق  إلى  طريقهم 
البرية وحيث يشهد 
ازدحام���ات  كذل���ك 
مروري���ة خاصة في 
مثل هذه األوقات من 

السنة.
لذا أقترح: توسعة 
جزء من طريق امللك 
فهد بن عبدالعزيز واملمتد من جس���ر اجلليعة وحتى 

مركز النويصيب البري.

يوسف الغريب

حترير 8 مخالفات أغذية
حملالت في اجلهراء

قامت مراقبة األغذية واألسواق التابعة إلدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية في اجلهراء بحملة تفتيشية 
على احملات الغذائية الواقعة في اجلهراء، أسفرت عن 
حترير 8 مخالفات. وقال مراقب األغذية واألسواق بفرع 
بلدية احملافظة مشاري املطيري إن احلمات التفتيشية 
تأتي في سياق األعمال اليومية التي تنفذها املراقبة على 
مختلف احملات الغذائية حفاظا على صحة وس���امة 
اجلمه���ور، الفتا إلى أن املخالف���ات التي مت حتريرها 
ش���ملت  4 مخالفات تشغيل عامل قبل احلصول على 
شهادة صحية إلى جانب  4 مخالفات أخرى لعدم التقيد 

بقواعد النظافة العامة.
وأضاف أن جهود مفتشي املراقبة مستمرة على قدم 
وساق من أجل وصول املواد الغذائية إلى املستهلكني 
مطابقا لكل االش���تراطات الصحية، فضا عن التأكد 
من حمل العاملني في تلك احملات للشهادات الصحية 
التي تثبت خلوهم من األمراض املعدية، مش���يرا إلى 
أن مفتشي املراقبة يحرصون كل احلرص على سامة 
العاملني في املجال الغذائي في مختلف احملات وأماكن 
تداول املواد الغذائية، داعيا أصحاب احملات الغذائية 
واملتاجر واألس���واق إلى اتباع لوائح وأنظمة البلدية 

جتنبا للمساءلة القانونية.
وضم فريق العمل كا من مراقب األغذية واألسواق 
مشاري املطيري مفتشني أغذية صاهود املطيري ومشاري 

الصليلي.

فحص بعض املواد الغذائية

دفن 659 متوفى في مقابر الكويت 
وتسفير 96 جثماناً خالل يناير

أوضح���ت االحصائية الصادرة من إدارة ش���ؤون 
اجلنائز ببلدية الكويت أن عدد الوفيات التي مت جتهيزها 
ودفنها في مقابر الكويت خال شهر يناير املاضي قد 
بلغ  659 متوفى إلى جانب جتهيز وتسفير  96 جثمانا 

إلى خارج الباد.
وأش���ار التقرير الى أن عدد املتوف���ني من الرجال 
والنساء واألطفال الذين مت جتهيزهم ودفنهم في مقابر 
الصليبيخات بلغ  334 متوفى إلى جانب جتهيز وتسفير  
85 جثمانا، فيما بلغ عدد املتوفني الذين مت جتهيزهم 
ودفنهم في املقبرة اجلعفرية  109 وجتهيز وتس���فير  
11 جثامنا. وقد بلغ ع���دد املتوفني الذين مت جتهيزهم 
ودفنه���م مبقبرة اجلهراء  61 متوف���ى، فيما بلغ عدد 
املتوف���ني الذين مت جتهيزهم ودفنهم مبقبرة صبحان  
137 متوف���ى، فيما بلغ عدد الذين مت دفنهم في مقبرة 

غير املسلمني  18 متوفى.


