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دعا رئيس اللجنة الفنية في املجلس البلدي عبداهلل 
الكندري إلى ضرورة وجود مركز لعمل دراسات عن خواص 
التربة داخل البالد، وخصوصا للمش����اريع املستقبلية 
ووفقا للميزانية املقدرة للمشاريع الضخمة. وقال الكندري 
إنه في ظل وجود ش����ركات عاملية فإننا نحتاج إلى مثل 
تلك املعلومات للقيام بإجناز املش����اريع خاصة أن عدم 
وجود مثل هذا املركز سيؤدي إلى إجناز املشاريع والذي 
سينعكس سلبا على خطط التنمية. وأضاف خالل ورشة 
العمل املخصصة لبحث خواص التربة على أداء املشاريع 
التنموية بحضور جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة 
وإدارة البيئة. وقد تبني أنه ال توجد جهة مختصة بعمل 
مثل تلك الدراسات اخلاصة في طبيعة التربة بالبالد والتي 
تختلف عن دراسات املردود البيئي، ما جعل كل جهة تعمل 
منفردة دون مركز يجمعهم وتكليف الدولة مبالغ طائلة 
ميكن تدارك القصور من خالله. من جانبه أكد مقرر اللجنة 
د.حس����ن كمال على ضرورة عمل دراسة وطنية شاملة 
يتم خاللها جتميع املعلومات اخلاصة بالتربة وميزاتها 
في الكوي����ت. وأضاف أن جتميع املعلومات وأرش����فتها 
إلكترونيا بهدف االستفادة منها في التنبؤ بخواص التربة 

في املشاريع املستقبلة التنموية بالبالد.

عبد اهلل الكندري خالل االجتماع 

الكندري ضرورة وجود مركز 
لعمل دراسات عن خواص التربة

العجمي يسأل عن قرار توفير 
املساحات التخزينية وتوافقه 

مع قانون البلدية 5/2005

العرادة ملنح بدل موقع 
للمهندسني واملراقبني

وجه العضو مانع العجمي س����ؤاال بشأن مدى توافق 
قرار اللجنة املشكلة اخلاص بتوفير املساحات التخزينية 

مبناطق ممثلة مع قانون البلدية 5/2005.
وتضمن سؤال العجمي التالي:

٭ هل القرار يتوافق مع قانون 5/2005؟ أرجو تفسير القرار 
تفسيرا واضحا.

٭ هل مت إلغاء قرارات 
للجهات  التخصيص 

احلكومية املعنية؟
٭ وإذا لم يتم إلغاؤها 
فهل يحق التنازل عن 
ه����ذه االراضي جلهة 
أو جه����ات حكومي����ة 
دون الغ����اء ق����رارات 
التخصيص السابقة؟

اذا كان اجل����واب ب����� 
»نعم« أرجو تزويدي 
بنس����خة من قرارات 

االلغاء.
٭ ما الصيغة القانونية الت����ي تنص على إعطاء وزارة 
التجارة والصناعة ووزارة املالية واللجنة املذكورة لوضع 

اآللية املناسبة لتأجير تلك القسائم؟
أرجو تزويدي بصور من هذه النصوص في القانون أو 

مواده إن وجدت.
٭ وهل إقامة املساحات التخزينية تتوافق مع نصوص 
قانون 5/2005 وقوانني تلك اجلهات احلكومية املعنية؟ 
اذا كان اجل����واب ب� »نعم« أرجو تزويدي بنصوص هذه 

القوانني.
٭ هل يجوز إصدار قرار اللجنة من دون حتديد مساحة 
للموقع أو املواقع املطلوبة؟ اذا كان اجلواب ب� »نعم« أرجو 
تزويدي مبا يفيد ذلك من نصوص القانون ومواده، وإذا 
كان اجلواب ب� »ال« فما تفس����يركم للقرار؟ وهل يعتبر 

باطال؟
٭ هل يحق للجهات احلكومية أن تسلم هذه املساحات للجنة 
توفير املساحات التخزينية للتنفيذ والبناء واالستغالل؟ 

اذا كان اجلواب ب�»نعم« أرجو تزويدي مبا يفيد ذلك.
٭ وهل يوجد نص بالقانون يسمح بأن تطلب جلنة توفير 
املساحات التخزينية بتسليم هذه املواقع لوزارة املالية 

دون أن يكون هناك طلب بهذا اخلصوص؟
٭ وهل يوجد طلب من وزارة املالية بتسليم هذه املواقع 

لها؟
اذا كان اجل����واب ب�»نعم« أرجو تزويدي بصورة من 
هذا الطلب. هل توجد مراس����الت بني اجلهات احلكومية 
املتمثلة ف����ي وزارة املالي����ة ووزارة التجارة والصناعة 

ووزارة البلدية بهذا اخلصوص؟
أو بالتنازل عن هذه األراضي التي تستملكها بناء على 

قرارات املجلس البلدي؟
اذا كان اجل����واب ب�»نعم« أرج����و تزويدي بصور من 

جميع هذه املراسالت.
٭ هل يوجد كتاب م����ن إحدى اجلهات احلكومية موجه 
للنائ����ب العام يفيد بأن جلنة إزال����ة التعديات هي التي 
قامت بسرقة دركال الرمال في ميناء عبداهلل أو في أحد 

هذه املواقع؟
إذا كان اجل����واب ب� »نعم« أرجو تزويدي بصورة من 

هذا الكتاب.
٭ وما االج����راءات القانونية التي مت����ت بحقهم؟ أرجو 

تزويدي بصور هذه اإلجراءات.
٭ هل توجد مخالفة قانونية بهذا القرار؟ اذا كان اجلواب 

ب� »نعم« أرجو وقف القرار بأسرع وقت ممكن.

صرح رئيس مجل����س إدارة نقابة العاملني في بلدية 
الكويت، األمني العام املساعد للعالقات العربية والدولية 
لالحتاد العربي للبلديات فراج العرادة بأن مجلس إدارة 
النقابة التقى مؤخرا مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح، 
وقدم له مقترحا يتضمن التصورات اخلاصة مبنح بدل 
املوقع للمهندس����ني واملراقبني مبختل����ف مواقع اإلدارات 
الهندسية بأفرع البلدية باحملافظات، مشيرا إلى أن ذلك 
التصور يتضمن أن يتم صرف بدل املوقع تلقائيا شهريا 
ومن ثم فإن اآللية اجلديدة التي اقترحتها النقابة حتقق 
املصلح����ة لكل األطراف، كما أنها ترفع العبء عن اإلدارة 
املختصة في البلدية وتوفر اجلهد والوقت، وذلك في حالة 

صرفها تلقائيا وبصفة شهرية.
وقال العرادة: لقد أبدى الصبيح استعداده لدراسة ذلك 

االقتراح واتخاذ الترتيبات الالزمة بشأنه.

مانع العجمي

في حملة لطوارئ العاصمة وكشاف األغذية املستوردة بأحد املخازن

ضبط 4 أطنان من الشاي منتهية الصالحية في الشويخ الصناعية

الغذائية والتأكد من تواريخ 
اإلنتاج والصالحية، وذلك من 
خالل تنفيذ احلمالت التفتيشية 
من قبل مفتشي النوبات الثالث 
)أ، ب، ج( لتش���مل جمي���ع 
احملالت الغذائية واألس���واق 
املركزية واملخازن إلى جانب 
متابعة جميع خطوط س���ير 
املواد الغذائية حتى وصولها 
الى املستهلك سليمة ومطابقة 
لكل االشتراطات الصحية التي 
نصت عليه���ا لوائح وأنظمة 

البلدية.

غذائية منتهي���ة الصالحية 
احملددة على عبواتها، الفتا إلى 
العاصمة  أن مفتشي طوارئ 
قاموا باتخ���اذ كل اإلجراءات 
القانوني���ة منذ حلظة ضبط 
بالتع���اون مع فريق  الكمية 
الكش���اف االحت���رازي حتى 
إقرار  إتالفها وحترير  عملية 
إتالف تضمن الصنف واألعداد 

واألوزان للكمية املضبوطة.
وأكد القطان حرص جهاز 
العاصمة على  فريق طوارئ 
سالمة جميع املنتجات والسلع 

5 كيلو غرامات إلى جانب 28 
كرتونة حتتوي الواحدة منها 
على 24 كيسا زنة الواحد منها 
450 غراما وعدد 32 كرتونة 
من الشاي يحتوي الواحد منها 
على 12 كيسا زنة الواحد منها 

900 غرام.
القطان في تصريح  وقال 
صحافي: لقد مت إتالف الكمية 
املضبوطة من الشاي في موقع 
الواقع على طريق  اإلتالفات 
الدائري الس���ابع بعد حترير 
مخالفة تخزين وتداول مواد 

الش���اي منتهية الصالحية، 
أوضح رئيس فريق الطوارئ 
بالعاصم���ة طارق القطان أن 
املتابعة امليدانية املستمرة من 
خالل عمليات التفتيش على 
الغذائية  املخازن واحمل���الت 
أسفرت عن ضبط هذه الكمية 
الكشاف  بالتعاون مع فريق 
االحترازي التابع إلدارة األغذية 
املستوردة بالبلدية، مشيرا إلى 
أنها اشتملت على 112 خيشة من 
الشاي حتتوي الواحدة منها 
على 6 أكياس زنة الواحد منها 

أتلف فريق الطوارئ التابع 
لفرع بلدية محافظة العاصمة 
4 أطنان و8 كيلو غرامات من 
الشاي منتهية الصالحية منذ 
شهري فبراير ومارس املاضيني 
والت���ي مت ضبطه���ا من قبل 
مفتشي الفريق بالتعاون مع 
فريق الكشاف االحترازي التابع 
إلدارة األغذية املستوردة في 
أحد املخازن للمواد الغذائية في 

منطقة الشويخ الصناعية.
وعلى خلفية عملية الضبط 
واإلتالف للكمية الكبيرة من 

إتالف الكميات املضبوطة طارق القطان يتابع صالحية املنتج 


