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حزام طامي

أحمد البغيلي

د.هالل الساير

عبداهللا العلي

م.محمد احلريص

البغيلي لتحويل قطعة ٦٦
في الفروانية إلى استثماري

طامي: تقلص مالحظات 
«المحاسبة» إلى ١١ فقط

اقترح عضو املجلس البلدي احمد البغيلي حتويل قطعة ٦٦ 
مبنطقة الفروانية من سكـــن خــاص الى استثماري.

وقــال: جاء ذلك االقـــتراح نظرا ملا يعـــانيه املواطنون من 
دخول العزاب وكثرة املشـــاكل، اطالـــب برفع الظلم عن اهالي 
قطعـــة ٦٦ مبنطقة الفروانية وحتويلها من ســـكن خاص الى 
اســـتثماري حيث يتم اعطاء املواطنني جميع حقوقهم وتوفير 

البديل لهم.

كشــــف نائــــب املديــــر العام 
لشؤون افرع البلدية في محافظتي 
العاصمة واجلهراء م.محمد سالم 
احلريص عــــن حتصيل اكثر من 
٢٩ الــــف دينار رســــوما لالفراج 
عن مركبــــات رفعتها البلدية من 
الساحات والشوارع في ضواحي 
العاصمة خالل شهر يونيو املاضي 
فقط. واعرب احلريص عن اسفه 
للخســــائر املادية التي يتكبدها 
اصحــــاب املركبــــات نتيجة عدم 
التي  البلدية  مراعاتهم النظمــــة 
حتظر اهمال املركبات او عرضها 
للبيع في الساحات العامة مما يوقع 
اصحابها حتت طائلة املسؤولية 
القانونية واملادية. يذكر ان مكتب 
تدقيق املخالفات رصد رفع ٢٢٩ 
مركبة مخالفة خالل شهر يونيو 

البلدية أخيرا تقرير  تلقت 
ديوان احملاسبة عن مالحظاته 
املالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وقد  السنة 
جاء فيه احدى عشرة مالحظة 
تناولت بعض قطاعات البلدية 
وقد اعرب ديوان احملاسبة في 
تقريـــره عن شـــكره وتقديره 
للتعـــاون املثمر الـــذي مت من 
قبل مســـؤولي البلدية. دوقال 
نائب املدير العام للشؤون املالية 
واإلدارية حزام طامي انه نتيجة 
للتعاون مع ديوان احملاســـبة 
واالجابة عن جميع استفساراته 
تقلصـــت مالحظـــات ديـــوان 
احملاســـبة من ٢٧ مالحظة عن 
العام املاضي الى ١١ مالحظة عن 
السنة املالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨. وقد 
اشار ايضا الى ان بعض ما جاء 
من مالحظات الديوان هذا العام 
قد سبق وان اتخذت به البلدية 
اجراء سواء من حيث التحقيق 
مبعرفـــة اإلدارات القانونية او 

اإلحالة للنيابة العامة او تصحيح 
قرارات ادارة واقتصد دور الديوان 
على املتابعة في هذه املالحظات 
وان هذا االمر هو نتيجة جيدة 
ملا انتجته البلدية من االهتمام 
بدور األجهزة الرقابية وتسهيل 
عملها األمر الذي كان محل تقدير 

من تلك األجهزة.

ايس كرمي وخالفه.
وفي سياق استعراضه البرز 
اجنــــازات فرع بلديــــة العاصمة 
التابــــع لقطاعه، اكــــد احلريص 
مضاعفة فرق التفتيش الصحية 
جوالتها خالل موسم الصيف على 
املطاعم واحملالت املتداولة في املواد 
الغذائية خشية تعرضها للتلف 
السريع خالل هذه الفترة، مؤكدا 
ان ذلك يأتي في اطار حرصها على 
ســــالمة املواطنني والوافدين في 
البالد. وقال: اسفرت جوالت فرق 
التابعة لفرع  التفتيش الصحية 
بلدية محافظة العاصمة املفاجئة 
عن اغــــالق ٨ محالت غلقا اداريا 
الرتكابها مخالفات جسيمة، منوها 
الى ان اجلوالت شملت ٣٥٠ محال، 

فيما متت مخالفة ١٩٥ محال.

الى موقــــع حجــــز املركبات في 
منطقة امغرة، تنوعت بني سيارات 
صالون وسيارات متوسطة «جيب 
ـ وانيت» وشاحنات وطراد وعربات 

الحريص: ٢٩ ألف دينار رسوم إفراج
عن مركبات مخالفة في يونيو

العلي يحّذر من شراء أغذية مجهولة المنشأ
دعا مدير فرع بلدية محافظة 
اجلهراء عبداهللا العلي املواطنني 
واملقيمـــني الـــى توخي احلذر 
واحليطة من شراء مواد غذائية 
غير معروفة املنشأ ومن اماكن 
غير مخصصة للبيع وال تقع 
حتت مسؤولية البلدية بشكل 

مباشر.
وقال «ونحن على مشارف 
شـــهر رمضان املبـــارك تكثر 
املنتجـــات الغذائية املعدة في 
بعض املنـــازل واملطابخ غير 
املرخصـــة والتـــي ال تخضع 
لشـــروط الرقابة الصحية وال 
تعرف املواد الغذائية املستخدمة 

فيها وال تاريخ صالحيتها ومع األسف بعضها 
يباع في اجلمعيات التعاونية».

واشار الى وجود العديد «من املطاعم املهملة 
والبعيدة عن الرقابة إضافة الى البقاالت املؤجرة 
من الباطن من قبل بعض اجلاليات من العمالة 
اآلسيوية داخل بيوت السكن اخلاص اخلاصة 
باملواطنني وهي ال تخضع لشروط الرقابة الصحية 
والفحص الدوري اضافة الى غياب شروط النظافة 

اخلاصة باألغذية».
وقال العلي ان مداهمة سلطات البلدية لتلك 

املطاعم والبقاالت تتطلب إذنا 
من النيابة العامة مبا يعني ان 
اإلجراءات قد تستغرق وقتا تقوم 
العمالة خاللها بتصريف  تلك 
تلك املواد الغذائية، خصوصا ان 
الكثير من حاالت التسمم التي 
استقبلتها املستشفيات واملراكز 
الصحية كمستشفى اجلهراء 
نتيجة لتناول هذه األغذية علما 
بان اكتشاف الكثير من األوبئة 
واألمراض املرتبطة بالغذاء في 

السنوات األخيرة.
واشار الى حدوث الكثير من 
املشاكل واعمال العنف نتيجة 
لتواجد العمالة اآلسيوية بكثرة 
في مناطق السكن اخلاص وقد رصد العديد من 
مفتشي البلدية حاالت شغب كتكسير القناني 
الزجاجية في الشوارع وهذا بحد ذاته يعرض 

املمتلكات واألرواح لألخطار.
وتطرق العلي الى ما أجنزه فرع بلدية محافظة 
اجلهراء لتطوير العمل الرقابي قائال ان اإلدارة 
قامت بعمل سجل عام داخل فرع احملافظة بهدف 
متابعة ومراقبة جميع املعامالت من خالل هذا 
السجل وذلك لضمان اجناز املعامالت وفقا للقوانني 

واحلد من التدخالت اخلارجية للتوسط.

اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.يوسف النصف ان وزير الصحة د.هالل الساير 
جال على مستشفى األمراض السارية لالطالع 
على ســــير العمل فيه ومــــدى جهوزية وزارة 
الصحة واســــتعدادها ملكافحة مرض انفلونزا 
اخلنازير. وقال د.النصف وهو الوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة في الوزارة 
ان الوزير الساير اطلع على اجراءات التعامل 
مع املرضى املصابني باملرض منذ دخولهم الى 
املستشفى وحتى خروجهم منه ورافقه في جولته 

وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي.
واشار د.النصف الى اهتمام وزير الصحة 
باحلفاظ على جهوزية وزراة الصحة ملكافحة 

املرض من خالل متابعته املستمرة ألعمال الوزراة 
في هذا الشأن، مبينا ان الوزير الساير زار مطار 
الكويــــت الدولي في وقت ســــابق واطلع على 
االجراءات املتبعة فيه. وذكر أن الوزير الساير 
اطلع أثناء جولته في مستشفى األمراض السارية 
على آلية تسجيل املرضى وحتويلهم من مراكز 
الصحة والرعاية األولية الى املستشفى وعلى 
ملفات تسجيل احلاالت وآلية العمل بها وعلى 
العيادة اخلارجية املوجودة وأعطى النصائح 
واإلرشادات التي من شأنها تسهيل عملية دخول 

املرضى وخروجهم.
وقال د.النصف ان الوزير الساير أعطى أوامره 
بإنشاء وجتهيز مختبر خاص باملستشفى إلجراء 

الفحوص اخلاصة مبرض انفلونزا اخلنازير 
وذلك كسبا للوقت واملدة التي يقضيها املريض 
في مدة املالحظة. وذكر ان ذلك من شــــأنه أن 
يختصر الوقت ويساعد في اظهار النتائج بشكل 
أسرع، مبينا ان هذا األمر ال ينفي دور مختبر 
الصحة العامة في منطقة الشعب الذي يعتبر 
هو األصل ومهمته اإلشراف على هذا املختبر.

وأكد اميان وزير الصحة بضرورة متابعة 
تنفيــــذ اخلطة التــــي مت وضعهــــا ورفع هذه 
التصورات الى أعضاء مجلس األمة في اجتماع 
اللجنة الصحية املقبل، مضيفا ان اللجنة العليا 
ستجتمع هذا األسبوع لتنسيق املواقف وتوحيد 

اخلطا في هذا املجال.

وزير الصحة جال على المستشفى لالطالع على سير العمل فيه

الساير: مختبر في «السارية» إلجراء فحوص إنفلونزا الخنازير

«إحياء التراث» في الصباحية: تجهيز ١٥ ألف وجبة إفطار
صرح رئيس جلنة العالقات العامة في إدارة 
بناء املساجد واملشاريع اإلسالمية التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي في منطقة الصباحية احمد 
الرشيدي بأن قسم املشاريع التابع لإلدارة والذي 
يهدف إلقامة املشـــاريع اإلنشائية داخل الكويت 
وخارجها قام بإجناز العديد من املشـــاريع داخل 

الكويت ومن ذلك بناء املساجد في عدة مناطق.
وحول املشاريع املستقبلية التي ستقوم بها 
اإلدارة اوضح الرشيدي انه يجري حاليا التجهيز 
ملشروع افطار الصائم لفقراء املسلمني داخل الكويت، 
حيث مت جتهيز ١٥ الف وجبة في شـــهر رمضان 

املاضي.
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