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كش����ف نائب مدير عام البلدية لقط����اع بلدية حولي ومبارك الكبير 
م.احم����د املنفوحي ان احلملة التي تنفذها ف����رق بلدية حولي ومبارك 
الكبير بخصوص قطع التيار الكهربائي عن املنازل في السكن اخلاص 
مس����تمرة للحد من التجاوزات واملخالفات بشأن العزاب والشركات في 

املناطق السكنية.
واشار م.املنفوحي الى ان الفرق بدأت تقطف ثمار حملتها من خالل 

تعاون االهالي للقضاء على هذه املخالفات.
واوض����ح ان حصيلة احلملة الى اآلن هي قطع التيار الكهربائي عن 
175 منزال في محافظة حولي و45 منزال في محافظة مبارك الكبير، مبينا 

ان القطع يتم وفق االجراءات القانونية عن تلك املنازل.
واكد ان ثقة املسؤولني في البلدية كبيرة في القضاء وان الدعاوى التي 

ترفع من قبل بعض املخالفني لن تثنينا عن االستمرار في هذه احلملة 
تطبيقا للوائح والنظم بهذا الشأن، مشيرا الى ان الفرق بدأت تستشعر 
رضا اهالي الس����كن اخلاص عن حملة ازالة تلك املخالفات عبر رسائل 

الشكر واالشادة والتعاون الذي يبدونه مع تلك الفرق الجناح عملها.
ورح����ب بتعاون االهالي من خالل الش����كاوى والبالغات عن وجود 
العمالة العازبة والشركات في املناطق السكنية، مؤكدا حرص املسؤولني 

على ازالة اسباب هذه املخالفات وفق االطر القانونية املتاحة.
وشدد على اتخاذ جميع االجراءات جتاه املنازل التي تتم اعادة التيار 
الكهربائي اليها دون كتب ازالة اسباب القطع وانه سيتم سحب الكيبل من 
احملول مباشرة، مشيدا مببادرة اصحاب املنازل املخالفة بازالة املخالفة 

كما حصل في منطقة اجلابرية وانها محل تقدير.

في اطار اجله���ود التي تبذلها بلدية الكوي���ت قامت ادارة االغذية 
املس���توردة بتنفيذ برنامج التدريب الصيف���ي لطالبات كلية العلوم 
الصحية، واوضح مدير ادارة االغذية املس���توردة خالد الزهمول أنه 
تنفيذا للتعاون املستمر واملثمر بني بلدية الكويت ممثلة في إدارة االغذية 
املستوردة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قامت االدارة 
باالستعانة باخلبرات والكوادر املتخصصة بها باعداد وتنفيذ برنامج 
التدريب الصيفي لطالبات كلية العلوم الصحية وقد اشتمل البرنامج 

على ش���قني: علمي وعملي وقد تضمن اجلانب العلمي محاضرات في 
مجال االغذية واس���اليب وانواع الفحص املختلفة وتقرير الصالحية 
واملطابقة للمواصفات وكيفية اخذ العينات. واضاف ان التدريب امليداني 
اش���تمل على زيارات اقسام االدارة املختلفة واقسام الواردات باملنافذ 
احلدودية لالطالع على اس���اليب العمل وس���حب العينات واالفصاح 
والتصريح على ارس���اليات املواد الغذائية املختلفة الفتا الى أنه في 

نهاية البرنامج قد مت تقييم واختبار الطالبات.

الزهمول: برنامج تدريب صيفي لطالبات »العلوم الصحية« في »األغذية المستوردة«

عبداهلل العنزي

محمد العتيبي

فرز املطيري

حزام طامي

جانب من إزالة املزروعات أمام احد املنازل

افتتاح أعمال المجلس البلدي وانتخاب الرئيس ونائبه واللجان اليوم
بداح العنزي

تش����هد قاعة جابر األحمد في املجلس البلدي 
صباح اليوم االفتتاح الرس����مي ألعمال املجلس 
البلدي الذي سيكون برعاية وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية، حيث سيتنافس 3 
أعضاء على منصب الرئيس وهم: موسى الصراف، 

شايع الشايع وزيد العازمي.
يتضمن ج����دول أعمال اجللس����ة كلمة وزير 
األش����غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، 
ترؤس كبير السن اجللس����ة، كلمة كبير السن، 
تالوة املرس����وم، أداء القس����م، انتخاب الرئيس، 
ترؤس الرئيس اجللسة، انتخاب نائب الرئيس، 

انتخاب اللجان.

جلان احملافظات
5 أعضاء لكل جلنة: جلنة محافظة العاصمة، 
جلنة محافظة حولي، جلنة محافظة الفروانية، 
جلنة محافظة اجلهراء، جلنة محافظة األحمدي، 

جلنة محافظة مبارك الكبير.
اللجنة الفنية وتتألف من 14 عضوا عدا الرئيس 

ونائبه.
5 أعض����اء للجان التالي����ة: اللجنة القانونية 
واملالية، جلنة متابع����ة املخطط الهيكلي، جلنة 
االصالح والتطوير. وثالثة أعضاء: جلنة مزاولة 

املهن الهندسية، جلنة شؤون البيئة.
اختيار عضو ملكت����ب املجلس البلدي وثالثة 
أعضاء لكل من: جلنة نزع امللكية، جلنة املختارين. 

وفي اإلط����ار ذاته عّبر نائب مدي����ر عام البلدية 
لقطاع الشؤون املالية واإلدارية حزام طامي عن 
خالص متنياته للمجلس البلدي وقال في تصريح 
صحافي مبناسبة بدء مسيرة املجلس اليوم بعقد 
جلسته االفتتاحية: نأمل ان يكون للمجلس بصمته 
ودوره الفاعل في عملية التنمية خصوصا وهو 
مجلس فني معني باقرار العديد من املشروعات 

الكبيرة.
وأشار الى ان اعضاء املجلس البلدي سيتسلمون 
عقب جلستهم االفتتاحية اليوم السيارات والهواتف 

النقالة املخصصة لهم.
وشدد طامي على ان البلدية تعطي أهمية قصوى 
ملالحظات ديوان احملاسبة وقال: لقد حضرنا قبل 

ايام في مقر األمانة العامة ملجلس الوزراء اجتماعا 
مع جهاز متابعة األداء احلكومي ملناقشة مالحظات 
ديوان احملاسبة املتكررة بالنسبة للبلدية وقدمنا 
في شأنها تقريرا كامال بالرد على املالحظات فضال 
عن تقدمي مقترحات ومعاجلات تستهدف احلد من 
تكرار هذه املالحظات األمر الذي كان محل تقدير 
واش����ادة من جانب جهاز متابعة األداء احلكومي 
تضمنه كتاب موجه من نائب رئيس اجلهاز ورئيس 
فريق عمل دراسة تقرير ديوان احملاسبة أكد فيه 
ان مقترحات ومعاجلات البلدية ملالحظات ديوان 

احملاسبة ستثري تقرير اجلهاز.
وتابع: اننا في البلدية سنبذل كل ما في وسعنا 
للمحافظة على هذه املكانة التي بلغناها وسنجتهد 

حتى تكون مالحظات ديوان احملاسبة بالنسبة 
للبلدية دائما في أدنى معدالتها.

وكشف طامي النقاب عن اجناز قطاع الشؤون 
املالي����ة واإلدارية لالحتياج����ات الوظيفية لعام 
2010/2009 واملطلوب ادخالها على نظام اخلدمة 
املدنية وقال هذه االحتياجات بلغت 150 وظيفة 
في اطار الدرجات الرابعة واخلامس����ة والسابعة 
وتتنوع بني مهندسني مدنيني ومعماريني ومساحة 
آلي ومبرمجي كمبيوتر  وانش����اءات وحاس����ب 
ومخططني جغرافيني وجيولوجيني ومحاسبني 
ومترجمني ومحلل����ني وفنيني ومنفذي معامالت 
ومفتشي أغذية ومساعدين لهم ومسجلي بيانات 

وكتبة وغير ذلك من الوظائف.

طامي: 150 وظيفة فنية وهندسية احتياج البلدية للعام 2010/2009

العتيبي: اعتماد الطريقة المثالية 
للتعامل مع مرض السل البقري

أعل���ن رئيس جلنة س���المة 
األغذية في البلدية محمد العتيبي 
ان اللجنة  اتخ���ذت العديد من 
التوصيات في  اجتماعها الذي عقد 
في 22 يونيو املاضي، منها: تكليف 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 
الوزاري  القرار  مبتابعة إصدار 
القاض���ي برفع احلظ���ر املؤقت 
عن اس���تيراد حلوم األبقار من 

جمهورية اثيوبيا.
ام���ا بخص���وص  وأض���اف 
النهائي���ة للفريق  التوصي���ات 
الفن���ي املكلف بدراس���ة مرض 
الس���ل البقري، فقد متت دراسة 
املوض���وع ومت رف���ع ما توصل 
اليه الى االدارة العليا في كل من 
العامة لشؤون  البلدية والهيئة 
الزراعة والثروة السمكية على 
ان يقوم ممثل كل جهة مبوافاة 
اللجنة العتم���اد الطريقة املثلى 
أما  امل���رض.  للتعامل م���ع هذا 
الدجاج  بخصوص محالت بيع 
احلي ونظرا النتهاء املهلة احملددة 
ف���ي 21 اجلاري وذلك للس���ماح 
بفتح محالت بيع الدجاج احلي 
اوضح انه متت التوصية ببحث 
املوضوع لعرضه في االجتماع 
املقبل التخاذ القرارات املناسبة في 
هذا الشأن، اما بخصوص موضوع 
تقنيات التخلص من احليوانات 
املريضة واللحوم املصابة وهي من 
التقنيات احلديثة املعتمدة بيئيا 
وتستخدم في الواليات املتحدة 
وعدد من ال���دول األوروبية فقد 
متت التوصي���ة ألعضاء اللجنة 
للقيام باإلفادة عما جاء فيه خالل 

االجتماع املقبل.

ضمن توصيات لجنة سالمة األغذية

المنفوحي: قطع التيار عن 220 منزالً لسكن العزاب

المطيري: حل شهادة أوصاف الجليب قريباً
أوضح عضو املجلس البلدي 
ف����رز املطيري ان����ه التقى وزير 
الدولة  العامة ووزير  األش����غال 
لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر 
وذلك بوجود النائبني حسني مزيد 
ود.ضي����ف اهلل بورمية وزميله 
البغيلي وعدد من  العضو احمد 
اهالي منطقة جليب الشيوخ وذلك 
للحديث عن مشاكل املنطقة وما 
يعاني منه االهالي، مش����يرا الى 
انه مت تسليط الضوء على قضية 
عدم استخراج شهادة األوصاف 
التي تخول املواطن للتصرف في 

عقاره.
وقال املطيري ان الوزير د.صفر 
ابدى استعداده ومد يد العون حلل 
هذه املشكلة التي اصبحت عائقا 
امام مالك العقار في منطقة جليب 
الش����يوخ حيث اشار الى انه من 
املفترض ان يتم تقدمي اقتراح من 
قبل اعضاء البلدي لدراسته في 
جلنة الفرواني����ة ومن ثم اقراره 

باجللسة الرئيسية.

وبني ان هذا االقتراح سيكون 
من اولوياته وذلك لرفع املعاناة 
عن املواطنني حيث سيتم تقدميه 
في اولى جلسات املجلس البلدي 
الرئيس����ية وينص على اعتماد 
شهادة األوصاف التي استخرجت 
في السابق والتي مت اقرار املخالفات 
بها واعتمادها دون تعقيد مسألة 
الوزير  العمل مشيدا بدور  سير 

صفر وس����عيه لرفع ه����ذا الظلم 
الذي وقع عل����ى اغلب املواطنني 
نتيجة مخالف����ات قد مضى على 
عمرها 40 عام����ا، وتفهمه لواقع 

هذه املنطقة.
ان����ه تطرق  وذك����ر املطيري 
للحدي����ث مع الوزي����ر عن اغلب 
املناطق التي تعاني من الكثير من 
املشاكل مثل منطقة جليب الشيوخ 
واحلس����اوي ومنطقة الصوابر 
مؤكدا عل����ى ان الوزير صفر قد 
اكد على وج����ود جلنة مختصة 
مش����كلة من قبل مجلس الوزراء 
تقوم على دراسة هذه املناطق اوال 
بأول وذلك اس����تعدادا لتثمينها. 
من جهة أخ����رى طالب املطيري 
بضرورة فتح حتقيق في حادثة 
حريق منطقة الشويخ الصناعية 
ومعرفة جميع تفاصيله حرفيا 
من قبل إدارة اإلطفاء متس����ائال 
عن اس����باب هذا احلريق وما اذا 
كانت شروط االمن والسالمة مت 

توفيرها.

العنزي انتقد إزالة المساحات الخضراء بمنطقة النسيم

طالب عض����و املجلس البلدي 
إزالة  العن����زي بوقف  م.عبداهلل 
االرتدادات الزراعية خصوصا في 
املوقع املوصوف كحضانة وناد 
لالطفال مبنطقة النسيم، داعيا الى 
ضرورة وجود بديل لهذا املوقع 

في املنطقة نفسها.
واوضح ان هناك قرارا صادرا 
من جلنة اجلهراء وأحيل لألمانة 

العامة للمجلس يفيد بتخصيص 
املوقع لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل كن����اد لالطف����ال، إال ان 
تخصيصه مسبقا كموقع لصالة 
افراح ضيق املس����احات وأصبح 
وجود هذه احلضانة مصدر إزعاج 

لألهالي.

غير حاجبة للرؤية.
واض����اف ان االهالي القاطنني 
قرب هذا املوق����ع اصبحوا بحالة 
هلع من جراء حضور فرق االزاالت 
يوميا لهم وبأوقات متفاوتة لالزالة، 
مما ادى الى عدم خروجهم أو نومهم 

في املنزل.

العن����زي عمل فرق  وانتق����د 
اإلزاالت الت����ي دأبت عل����ى إزالة 
املزروعات لدى منازل املواطنني 
بحجج واهية، مطالبا فرق االزالة 
بضرورة ان تتم مراعاة مثل هذه 
املساحات اخلضراء والتي كلفت 
األهالي مبالغ مالية، خصوصا أنها 

وحمل العنزي الوزير د.فاضل 
صفر هدر امل����ال العام من خالل 
ازالة االسفلت الذي أقامته وزارة 
االشغال قبل اس����بوعني تقريبا، 
مؤك����دا ان جميع أعضاء املجلس 
البلدي اتوا للتعاون وال يريدون 

التأزمي مستقبال.
من جانبه أوضح املنسق العام 
في فريق ازالة التعديات على أمالك 
الدول����ة العميد متقاعد س����عود 
اخلترش ان ما متت ازالته امس في 
منطقة النسيم هي عوائق تتعلق 
بأسياج زراعية مت إنذار أصحابها 
قبل عام الزالة تلك املعوقات نظرا 
لوجود موافقة من وزارة الشؤون 
لعم����ل حضانة بالقرب من موقع 

صالة االفراح مبنطقة النسيم.
واش����ار الى ان من طلب ازالة 
املعوق����ات هي وزارة الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعمل لبدء تنفيذ 

النادي.
واختتم ان املعوقات تشكل في 

زراعات متجاوزة لالرتدادات.
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