
 الثالثاء
  ٢٥  اغسطس ٢٠٠٩ 

 قال عضو جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة واملظاهر غير املرخصة  12 
محمد املوســــوي ان اللجنة تتعاون مع البلدية في ازالة جميع االعالنات 
املخالفة وغير املرخصة، سواء كانت حكومية او اهلية او تخص افرادا. واكد 
املوسوي استمرار جميع فرق االزالة في احملافظات الست بازالة االعالنات 
املخالفــــة وغير املرخصة، كما تقوم مبخالفة اجلهات التي وضعتها حتى 
لو كانت حكومية بغض النظر عن طبيعة االعالن ســــواء كان ارشاديا او 

توعويا او تهنئة.

  وقال ان اللجنة تقوم بعد ازالة االعالنات باالســــتدالل على اصحابها 
لكي توجه لهم املخالفة والتي تكون على شكل امر صلح قيمته ١٥٠ دينارا 
واذا لم يراجع املخالف خالل فترة زمنية تقدر بأسبوعني حتول املخالفة 
الى قضية وتتضاعف الى ٣٠٠ دينار. ودعا املوسوي املواطنني واصحاب 
شــــركات االعالن الى التقيد بالقواعد والقوانني التي تضعها البلدية فيما 
يخص وضع االعالنات من اجل احملافظة على االرصفة من التلف والتكسير 

وضمان عدم حجب الرؤية التي تسبب احلوادث املرورية. 

 الموسوي: نتعاون مع البلدية في إزالة اإلعالنات المخالفة

 بداح العنزي
  انتهى االجتماع التنســــيقي الذي ترأسه وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر مع قياديي البلدية امس األول الى تكليف نائب 
املدير العام للشــــؤون املالية واإلدارية لرفع تقرير 
بشــــأن املقترح املتعلق بتطبيــــق العمل في إدارات 
البلدية خالل فترتني صباحية ومسائية. وقال مدير 
مكتب الوزير أمين السرحان إن املقترح يهدف الى 
منح مرونة في تنفيذ األعمال ومراعاة ظروف بعض 
املراجعني واإلسراع في إجناز املعامالت. وأشار الى انه 

طلب من نائب املدير العام للشؤون املالية واإلدارية 
تقدمي تقرير بهذا الشأن الى اللجنة خالل اسبوعني. 
وذكر ان اللجنة بحثت بدء العمل بنظام البصمة في 
املركز الرئيســــي في فرع بلدية الفروانية واملتوقع 
خالل اســــبوع، متهيدا لتطبيق هذا النظام في بقية 
إدارات البلدية املختلفة. واشار الى ان اللجنة اكدت 
على اهمية اتباع آلية بشأن عقد اجتماعات دورية 
بني رؤساء القطاعات ومديري اإلدارات للوقوف على 
إزالة معوقات العمل التي تصادف اإلدارات التنفيذية 

وايجاد احللول لها. 

 بداح العنزي
  طالب عضو املجلس البلـــدي ورئيس جلنة 
الفروانية أحمد جديان البغيلي بضرورة االسراع 
فـــي وضع حلول ناجحة للمشـــاكل التي تواجه 
املواطنني قاطني القطعة ٦٦ في منطقة الفروانية، 
مناشدا املسؤولني التدخل حلل املشكالت التي تواجه 
املواطنني. وشدد البغيلي خالل تصريح صحافي 
على أهمية ان يتم حتويل السكن في القطعة ٦٦ 

في الفروانية من سكن خاص الى استثماري.
  واشار الى ان الكثير من املناطق قد تغير فيها 

السكن اخلاص الى استثماري مثل خيطان والساملية 
حيث كانت اعداد املنازل كثيرة، مطالبا بأن يتم 
حتويل السكن في القطعة ٦٦ أسوة بتلك املناطق 
بينما اعداد املنازل هنا قليلة. واوضح البغيلي ان 
األهالي في القطعة ٦٦ باتوا يخافون على أهاليهم 
وأبنائهم لكون املنطقة أصبحت مسكنا للعزاب 
وال يفصل بينهما اال طريـــق واحد، موضحا ان 
خطر منطقة جليب الشيوخ ومشكلة العزاب ينذر 
بكارثة في تلك املنطقة لنزوح بعض العزاب من 

اجلليب الى القطعة ٦٦ في الفروانية.

 دراسة مقترح لعمل إدارات البلدية
  خالل الفترة المسائية

 البغيلي لإلسراع بمعالجة
مشاكل قاطني ق ٦٦ في الفروانية

 العتيبي: مراقبة الغذاء لكي يصل للمستهلك بحالة سليمة
تتم عبر متابعة مباشرة تنفذها إدارات قطاع الخدمات بالبلدية

 أكد نائب مدير عام بلدية الكويت 
لشــــؤون اخلدمات البلدية محمد 
غزاي العتيبــــي فعالية منظومة 
مراقبة الغذاء في الكويت من خالل 
تعاون عدة جهات حكومية معنية 
تلعب من ضمنهــــا البلدية الدور 

احليوي في التنسيق بينها.
  وقــــال العتيبي فــــي لقاء مع 
«كونا» ان عملية مراقبة الغذاء لكي 
يصل الى املستهلك بحالة سليمة 
تتم من خالل املتابعة املباشــــرة 
التي تنفذها إدارات قطاع اخلدمات 
البلدية على أماكن تداول األغذية 
ومن خالل ترؤس البلدية للجنة 
سالمة األغذية التي تضم اجلهات 
احلكوميــــة املعنية لضمان تأمني 

جودة الغذاء وسالمته.
  وأوضح ان اإلدارات التي تقع 
ضمن قطــــاع اخلدمات وتختص 
بســــالمة األغذية هي ادارة أنظمة 
اخلدمــــات البلدية وإدارة األغذية 
فحــــص  وإدارة  املســــتوردة 

األغذية.
  وبني ان ادارة األغذية املستوردة 
تختص بالرقابة على إرســــاليات 
املواد الغذائية الواردة من خارج 

البالد عبر املنافذ البرية والبحرية 
واجلوية وأخذ عينات منها لفحصها 

في املختبرات املختصة.
  وأشــــار الــــى مســــاهمتها في 
التصريح باملواد  وضع اجراءات 
الغذائية املستوردة سواء املطابقة 
للمواصفات القياسية املعمول بها 
او غير املطابقة كما تنفذ اجراءات 
الرقابة علــــى املواد الغذائية غير 
املصرح بها لضمان عدم تسربها 

الى االسواق.
  وأفاد بأن اإلدارة تقوم بإجراءات 
إعادة التصدير وإجراءات االتالف 
للمــــواد الغذائيــــة وكذلك إصدار 
الشــــخصي  التصدير  شــــهادات 
للمواد الغذائية بغرض االستخدام 
العتيبي  الشخصي. واستعرض 
مهام ادارة أنظمة اخلدمات البلدية 
بالقول انها تعد النظم والدراسات 
اخلاصــــة بالقوانــــني واللوائــــح 
املنظمــــة لكل االعمال  والقرارات 
املتعلقة باألنظمة الصحية لألغذية 
احمللية واملستوردة وأعمال النظافة 
العامة واألسواق وتراخيص احملالت 

واإلعالنات واملسالخ واملدافن.
  وأشار الى إشرافها على كل املواد 

الغذائية الواردة الى البالد ودراسة 
وإعداد الشــــروط الفنية اخلاصة 
مبناقصات النظافة واإلشراف على 

جميع املقابر في البالد.
  وقال العتيبي ان اإلدارة الثالثة 
التي تتبع القطاع هي ادارة فحص 
األغذيــــة، موضحا انها تقوم بكل 
التدابير واإلجراءات ملراقبة وضبط 
وضمان نظم اجلودة باملختبر كما 
تقوم مبختلف أنواع التحضيرات 
والتحاليل والفحوصات الكيميائية 
والكيمياء احليوية امليكروبيولوجية 

وحتاليــــل التكنولوجيا احلديثة 
للعينات الواردة للمختبر.

  واضاف ان ادارة فحص األغذية 
تنســــق جهودها مع كل اجلهات 
احلكومية ذات االختصاص في كل 
ما يتعلق بشؤون فحص األغذية. 
وتطرق العتيبي الى احلديث عن 
جلنة سالمة األغذية التي يرأسها 
انها جتمع اجلهات املعنية  قائال: 
بسالمة الغذاء في البالد لتنسيق 
عملها. وأوضح ان اجلهات املعنية 
هي بلديــــة الكويت التــــي تقوم 
بالتفتيــــش الصحي على األغذية 
في املصانع واملخــــازن واملطاعم 
واألســــواق كما متنح التراخيص 

الصحية للعاملني فيها.
  وذكر ان من اجلهات املمثلة في 
اللجنة وزارة الصحة التي تقوم 
بتحليل األغذية قبل تداولها وفحص 
وتأهيل متداولي األغذية ومتابعة 
املتعلقة بسوء  احلاالت املرضية 
تــــداول األغذية والوقاية منها في 
حني تؤمن الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية سالمة 

اإلنتاج النباتي واحليواني.
العامة  الهيئــــة  ان    واضــــاف 

للصناعة تعد املواصفات القياسية 
للمواد الغذائية فيما تقوم وزارة 
التجارة بحماية املستهلك من الغش 
التجاري الى جانب جهات مساندة 
كإدارة اجلمــــارك والهيئة العامة 
للبيئة ومعهــــد الكويت لألبحاث 

العلمية.
  وقال العتيبي ان اللجنة تختص 
الالزمة بشأن  التوصيات  باتخاذ 
حظر ومنع تداول املواد الغذائية 
بكل أنواعها سواء املستوردة منها 
او املنتجة محليا في حالة حدوث اي 
خطأ يهدد سالمة وصحة املستهلكني 
من تــــداول تلك املــــواد الغذائية 
والتواصــــل مع وســــائل اإلعالم 
املختلفة إلعالن القرارات املتعلقة 

مبنع تداول املواد الغذائية.
التــــي تعتمد    وعن املصــــادر 
عليها اللجنة التخاذ قراراتها قال 
ان أهمها وزارة الصحة  العتيبي 
ومنظمة الصحة العاملية والهيئة 
العامة لشــــؤون الزراعة والثروة 
السمكية ومنظمة األغذية والزراعة 
(الفــــاو) ومعهد الكويت لألبحاث 
العملية اضافة الى الهيئة العامة 

للصناعة. 

 أشار إلى مساهمتها في وضع إجراءات التصريح بالمواد المستوردة سواء المطابقة للمواصفات أو غيرها

 محمد غزاي العتيبي
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