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7 حّذر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح اصحاب 
محالت بيع املواد الغذائية من اس���تغالل مناسبة 
احتفاالت منتصف شهر رمضان املبارك )القرقيعان( 

لبيع ما لديهم من مواد غذائية فاسدة او تالفة.
وأكد الصبيح في تصريح صحافي ان اجلهاز 
الرقاب���ي ف���ي البلدية س���يقوم مبتابعة احملالت 
والتفتي���ش عليها واتخاذ االج���راءات القانونية 

بحق املخالفني.
واضاف انه ستصادر اي مواد غذائية تدخل في 
خلط القرقيعان اذا تبني انها تالفة او غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي، كما ستتخذ اإلجراءات القانونية 
بحق املخالفني، مشيرا الى ان املخالفة تقدر ب� 500 
الى ألف دينار غرامة لكل من يقوم ببيع مثل تلك 

املواد، وغلق احملل اداريا.

البلدية تحذّر أصحاب محالت المواد الغذائية من بيع مواد فاسدة في القرقيعان

فهد الشعلة

مانع العجمي

مهلهل اخلالد

الشايع والصبيح وتكرمي بلدية اجلهراء

م. عبداللطيف األستاذ

الشعلة: 2.155 مليون دينار
قيمة المعامالت خالل أغسطس

العجمي يقترح التوسع في تخصيص
ٍ لصاالت األفراح في المناطق أراض

األستاذ: المواد 
الكيميائية المضافة 
تعزز قوة الخرسانة

قدم املستشار الهندسي في 
املجلس البلدي م.عبداللطيف 
النصائح  العديد من  االستاذ 
املتضمنة بأعمال اخلرسانة.

قال االس����تاذ: يجب عمل 
أعمال اخلرس����انة املس����لحة 
بن����اء على ما ه����و مدون لنا 
باللوحة اإلنشائية وعلى ان 
تكون اخللطة اخلرس����انية 
مكون����ة م����ن 0.8م3 حصى 
و0.4م3 رمل وميكن استخدام 
أسمنت 350كغم أو 400 كغم 
أو 500 كغم حسب الشروط 
واملواصف����ات املطلوب����ة، اما 
نس����ب احلديد تب����دأ من %5 
إلى 6% من مس����احة القطاع 
ونسب األس����منت تتناسب 
تناس����با طرديا مع نس����بة 
احلديد، أي كلما زادت نسبة 
االسمنت زادت نسبة احلديد 
وذلك حسب نوعية اخلرسانة 
املسلحة وأهميتها. وأضاف: 
توجد مواد كيميائية تضاف 
مع اخلرس����انة قد تؤثر على 
قوة اخلرس����انة وعلى حديد 
التسليح، كما ان الزيادة في 
مدة هذه اخلرسانة قد يسبب 
انفصاال في حبيبات اخلرسانة 
مما جتعل كميات كبيرة من 
لباني األس����منت تطفو على 

السطح.
وتابع االستاذ: ينصح عند 
توقف الصب ملدة قصيرة ألي 
س����بب يجب عدم ترك ما مت 
صبه قبل الطبقة التالية ملدة 
تزيد على نصف س����اعة أو 
املدة الالزمة للشك االبتدائي 
)تصلب( لألس����منت الداخل 
وهي 45 دقيقة حتى ال يحدث 
انفصال في اخلرسانة، مع ازالة 
ما يظهر من مياه على سطح 
اخلرسانة قبل معاودة صب 
اخلرسانة ثانية حتى ال يحدث 

في الصب انسيابا.

أوضح مدي���ر ادارة نزع امللكية فهد الش���علة ان اجمالي املبالغ 
للمعامالت التي انهيت اجراءاتها في االدارة خالل شهر اغسطس بلغت 
مليون���ني و155 الف دينار. وأفاد مبارك العتيبي � مدير نزع امللكية 
للمنفعة العامة )بالوكالة( بإجنازات االدارة خالل شهر اغسطس على 
النحو التالي: معاملة تثمني و920 شهادة صادرة لالفراد واملؤسسات، 
20 كتاب���ا في حتديد عقارات مس���تملكة، و152 عدد الكتب الصادرة 
للوزارات والهيئات احلكومية، وكتاب اعادة النظر، كما بلغ اجمالي 

املعامالت )الكتب الصادرة والواردة( 1137 كتابا.

قدم العضو مانع العجمي اقتراح بالتوسع في تخصيص أراضي إلقامة 
ص���االت افراح في املناطق. وقال العجمي في اقتراحه: ما من ش���ك ان كل 
اطياف املجتمع الكويتي تألم أملا شديدا من هول املأساة التي خلفها حريق 
خيمة العرس باجلهراء والذي راح ضحيته ابرياء كثر، وانطالقا مما اظهرته 
هذه الفاجعة من نقص شديد بالصاالت املجهزة لالفراح وسائر املناسبات 
االخرى، مما اضطر االهالي مبختلف املناطق الى اقامة مناسباتهم املختلفة 
في هذه اخليم التي تقام بالساحات العامة واخلاصة واملفتقرة الى أبسط 
شروط االمن والسالمة للحفاظ على االرواح. التوسع في تخصيص أراض 
إلقامة صاالت افراح حسب الكثافة السكنية لكل منطقة مع قبول الطلبات 

اخلاصة بذلك، سواء من املتبرعني أو عبر وزارة الشؤون االجتماعية.

بداح العنزي
اشار رئيس اللجنة البيئية في 
املجلس البلدي د.عبدالكرمي السليم 
الى وجود مخاطر وامراض كوليرا  
جراء توقف محطة الصرف الصحي 
في منطقة مشرف. وقال السليم 
بع����د االجتماع الطارئ للجنة انه 
ال توجد معلومات رسمية من اي 
جهات رسمية اال ان ما يتوافر من 
معلومات لدى اللجنة مت التطرق 
اليه من خالل الصحف، مش����يرا 
ال����ى اننا نس����مع ان ادارة البيئة 
غير معني����ة ودورها ينحصر في 
املساعدة واملساندة من اجهزة النقل 
والنظافة. وقال ان االجتماع كان 
مقررا للتدارس واملناقشة واخلروج 
بتوصيات للحدث الذي حصل في 
احملطة واسباب توقفها، مشيرا الى 
ان املشكلة اصبحت بيئية وهناك 
اخطار وتلوث بيئي يصب في البحر 
حيث طالعتنا الصحف عن وجود 
مخاطر وامراض كوليرا. واوضح 
السليم ان جلنة البيئة في املجلس 
البل����دي اقدمت على عقد مثل هذا 
االجتماع الطارئ خوفا على صحة 

املواطنني ولنس����اعد على احتواء 
املش����كلة وعدم تكرارها، موضحا 
ان االجتماع ج����اء اليجاد حلول 
مناسبة واحتواء املوقف لكن مع 
االسف قمنا بدعوة مسؤولني في 
وزارة االشغال حلضور اجللسة 
ومسؤولني في الهيئة العامة للبيئة 
ولم يحضر احد، فاضطررنا الى عقد 
اجللسة وتناقشنا مع بلدية الكويت 
ومستشار البلدية لكن لعدم مشاركة 
اقطاب سياسية لم نستطع اصدار 

توصيات. من جهته اكد املتخصص 
في البيئة وموارد املياه في جامعة 
الكويت د.جاسم احلمود انه على 
حس����ب فهمنا من وزارة االشغال 
العامة ال يتم تصريف مياه املجاري 
في البحر اال بعد معاجلتها حتى ال 
تعمل على تلويث املياه، مشيرا الى 
انه ال يتوقع ان حتدث مشكلة املد 
االحمر في املياه الكويتية نتيجة 
جلهود وزارة االشغال العامة في 
املعاجلة ولكن ليس بنفس املستوى 
واالداء ال����ذي تنتجه احملطة التي 
تعطلت. وذكر احلمود انه البد ان 
يتم اخذ عينات من بعض الكائنات 
البحري����ة واملياه الج����راء بعض 
الفحوصات لها للتأكد من سالمتها 
وعدم تأثرها مبياه الصرف الصحي 
التي يتم القاؤها في البحر، مؤكدا 
ان الهيئة العامة للبيئة جعلت هناك 
منطقة احترازية على بعد ميلني 
من الشاطئ، خاصة ان هذه املواد 
العضوية م����ن خالل حترك املياه 
تعمل على انتشار البكتيريا واملواد 
العضوي����ة ما يقل����ل الضرر على 

مرتادي املياه للسباحة والصيد.

د. عبدالكرمي السليم

السليم: وجود مخاطر وأمراض كوليرا
جراء توقف محطة مشرف

خالل االجتماع الطارئ للجنة البيئة وغياب »األشغال« وهيئة البيئة الشايع والخالد يسأالن عن أسباب
االنفجارات المتكررة لمحوالت الكهرباء

قدم عضوان في املجلس البلدي سؤاال بشأن 
أسباب انفجارات احملوالت الكهربائية املتكررة. 
وقال العضو شايع الشايع ومهلهل اخلالد في 
سؤالهما: نظرا لكثرة احلرائق واالنفجارات في 
كثير من احملوالت الكهربائية الناجتة عن زيادة 
األحمال الكهربائية بهذه احملوالت وقرب كثير 
من هذه احملوالت ومالصقتها في بعض األحيان 

ملنازل املواطنني األمر الذي ينذر بوقوع كارثة 
ال حتمد عقباها فاننا نتوجه باالستفسار عما 
يلي: 1 – ما املعايير واملواصفات التي يتم على 
أساسها حتديد مواقع احملوالت الكهربائية من قبل 
البلدية؟ 2 – ما االجراءات املتخذة بشأن احملوالت 
القائمة حاليا واملالصقة للعقارات والتي تهدد 
أمن وسالمة املواطنني واملقيمني وخطة البلدية 

في توفير أماكن بديلة لنقل احملوالت وخاصة 
احمل���والت التي تعمل على نظام الزيت؟ 3 – ما 
املعايير التي متت على أساسها في السابق املوافقة 
على نقل بعض احملوالت وعدم املوافقة حلاالت 
أخرى؟ 4 – هل يوجد تنسيق مع وزارات اخلدمة 
واإلدارة العامة لإلطفاء لدراسة موضوع حرائق 

احملوالت املتكررة وما النتائج إن وجدت؟

اختيار بلديتي حولي والجهراء كأفضل
أفرع المحافظات في الخدمات واإلنجازات

الشفافية واحليادية.
واضاف السعد انه مت عمل 
استبيان من قبل ادارة العالقات 
أداء  العام���ة لتحديد كيفي���ة 
املقدم���ة للمراجعني  اخلدمات 
لتس���هيل اجن���از معامالتهم 
فضال عن استبيان آخر أعدته 
بعض املكاتب الهندسية والدور 
االستش���ارية لذات الهدف كما 
قام أعضاء اللجنة بعمل جوالت 
ميدانية في جميع أفرع البلدية 
باحملافظات جلم���ع املعلومات 
واالحصائي���ات للوق���وف عن 
قرب على االجنازات التي تقوم 

بها األفرع.
وأشار م.السعد الى ان التقارب 
الكبير في النسب التي بلغتها 
أفرع البلدية في احملافظات ال� 6 
كان دافعا لقصر املراكز على 3 
واحتساب املراكز ال� 3 األخرى 

في ذات املراكز بشكل مكرر.
وقام م.الصبيح مبش���اركة 
نائب رئي���س املجلس البلدي 
شايع الشايع وم.السعد وعضو 
اللجنة حميد احلرز بتكرمي االفرع 

وإهدائهم دروعا تذكارية.

مؤكدا ان األسس واملعايير التي 
مت اعتماده���ا للمقارنة بني أداء 
أف���رع البلدية ف���ي احملافظات 
كانت موضوعية ومتيزت بكامل 

املستش���ار مبكتب املدير العام 
م.محمد السعد أن عمل اللجنة 
اتس���م بروح الفري���ق الواحد 
واستهدف حتقيق مصلحة عامة، 

اإلجناز الذي سيزيد من التنافس 
الش���ريف بني أفرع البلدية في 

احملافظات«.
من جهته، أكد رئيس اللجنة 

أعلنت جلنة وضع األسس 
أفرع  واملعايي���ر للمقارنة بني 
الكويت  البلدية في محافظات 
ال���� 6 الي���وم ف���وز بلديت���ي 
حولي واجلهراء باملركز األول 
واالول مك���رر ب���ني األفرع في 

احملافظات.
ج���اء اإلعالن ف���ي احتفال 
اقامته البلدية حتت رعاية وزير 
الدولة  العامة ووزير  االشغال 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر، 
حيث استعرضت خالله اللجنة 
مراحل عملها واألسس واملعايير 

التي مت بناء عليها التقييم.
وق���ال املدير الع���ام لبلدية 
الكويت م.أحمد الصبيح في كلمة 
له في االحتفال ان مديري أفرع 
البلدية والعاملني معهم اجتهدوا 
واخلصوا في العطاء فاستحقوا 

التكرمي.
وأع���رب م.الصبي���ح ع���ن 
شكره جلهود رئيس وأعضاء 
جلنة وضع األسس واملعايير 
البلدية في  أفرع  للمقارنة بني 
انهم »عملوا  احملافظات، قائال: 
بجد وموضوعية حتى حتقق هذا 


