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خالل الغبقة الرمضانية التي أقامها عضو البلدي جسار الجسار

المويزري: وزير الصحة يتحمل مسؤولية إصابة أي طالب بإنفلونزا الخنازير
الجسار: محطة مشرف تعدّ كارثة بيئية والبد من محاسبة المقصر

 بداح العنزي
اكد النائب ش���عيب املويزري ان على وزير الصحة ان يعلن 
للمواطنني حتمل املس���ؤولية الكاملة عند اصابة اي من الطلبة 
الدارسني في املراحل السنية، مشيرا الى توصيات وزارتي الصحة 
والتربية بعدم تأجيل العام الدراسي بعذر ان االستعدادات كاملة 

للتعامل مع اي طارئ ملرض انفلونزا اخلنازير.
واوضح املوزيري خالل الغبق���ة الرمضانية لعضو املجلس 
البلدي جسار اجلسار مبنطقة الفروانية انه على وزير الصحة عدم 
التخبط من خالل التصاريح التي يطلقها بني احلني واآلخر، مطالبا 

اياه بعدم ترك احلبل على الغارب لكيال يفلت زمام االمور.
واضاف: عندما يصيب الطلبة املرض لن نس���تفيد حينها لو 

قدم الساير استقالته متمنيا ان يتحمل الوزير املسؤولية كاملة 
دون نقصان.

واش���ار الى ضرورة محاس���بة وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير االش���غال العامة لكي يتبني املتس���بب في كارثة محطة 
مش���رف، مطالبا باهمية ان يأخذ املتسبب في هذه الكارثة التي 

اصابت الكويت جزاءه.
وطالب من اخوانه ن���واب مجلس االمة بالتريث وعدم اعالن 
اس���تجواب الوزير صفر ألن هناك حلوال كثي���رة متعلقة بهذه 

املشكلة لكي يتم اكمال االجندة اخلاصة باملجلس.
واشار الى ان هناك وجهات نظر مختلفة للنواب ومنها املطالب 
باقالة الوزير ومنها من يريد ان يصعده املنصة، مبينا: انني احترم 

جميع وجهات نظر اخواني االعضاء ال� 49 في مجلس االمة.
واكد املويزري ان تعاملنا مع الوزير بصفته وليس بشخصيته، 
فاملدح والذم يتعلقان باالداء، مس���ائال الوزير: ملاذا لم يحس���ب 

حساب مثل هذه املشكلة؟
من جانبه، طالب عضو املجلس البلدي جس���ار اجلس���ار من 
القائمني على وزارة االش���غال سرعة حتويل املتسبب في كارثة 
محطة مش���رف الى النيابة، متمنيا ان يتم الكش���ف عن صاحب 
اخلطأ الذي ادى باحملطة الى ان تتعطل خالل فترة قصيرة منذ 

تسليمها للوزارة.
واضاف اجلس���ار ان مشكلة محطة مش���رف لتنقية الصرف 
الصح���ي تعد كارثة بيئي���ة بكل املقايي���س واملعايير والبد من 

محاس���بة املقصر واوجه القصور والب���د ايضا من اجراء صارم 
وحازم بحق املتسبب.

وشكر اجلسار جهود القائمني على وزارة االشغال وتعاملهم 
مع الكارثة وتواصلهم في العمل ليل نهار، مشيرا الى ان مصلحة 
الكويت تتطلب من هؤالء املسؤولني العمل اليجاد حل سليم ملشكلة 
محطة مشرف التي اثرت على املواطنني واملقيمني خصوصا في 

منطقة مشرف واملناطق احمليطة بها.
وشدد اجلسار على ضرورة ان يأخذ املتسبب في هذه املشكلة 
جزاءه مهما كانت مكانته سواء كان موظفًا او مسؤواًل ألن ارواح 
املواطنني ليست لعبة بأيديهم واحلمد هلل ان الكارثة لم تتفاقم 

وسببت انفجاراً.

اجلسار مع بعض احلضور

درع تكرميية حلدران اجلابر 

جسار اجلسار متوسطا عددا من احلضور في الغبقة  

إدارة التدقيق والمتابعة ببلدية حولي
كرمت حدران الجابر تقديرًا لجهوده

المسبحي: 561 متوفى خالل أغسطس
منهم 62 جثمانًا جهزوا ونقلوا خارج البالد

اعلن مدير ادارة شؤون اجلنائز ببلدية الكويت 
فهد املس���بحي ان عدد الوفيات التي مت جتهيزها 
ودفنها في مقابر الكويت خالل ش���هر اغس���طس 
املاضي بلغ 499 متوفى الى جانب جتهيز وتسفير 
62 جثمانا الى خارج البالد كان منهم 316 متوفى 

من الكويتيني و245 من اجلنسيات االخرى.
وقال: لقد بلغ عدد املتوفني من الرجال والنساء 
واالطفال الذين مت جتهيزه���م ودفنهم في مقبرة 
الصليبخات 241 متوفى الى جانب جتهيز وتسفير 

46 جثمانا، فيما بلغ عدد املتوفني الذين مت دفنهم 
في املقبرة اجلعفرية 77 متوفى وجتهيز وتسفير 

15 جثمانا.
واضاف: أما ع���دد املتوفني الذين مت جتهيزهم 
ودفنهم في مقبرة اجله���راء فبلغ 81 متوفى فيما 
بلغ عدد املتوف���ني الذين مت جتهيزهم ودفنهم في 
مقبرة صبحان 86 متوفى وجتهيز وتسفير جثمان 
واح���د الى جانب دفن 14 متوف���ى في مقبرة غير 

املسلمني.

كرم مدير ادارة التدقيق واملتابعة بفرع بلدية 
محافظة حولي صالح الكن���دري االعالمي بإدارة 

العالقات العامة بالبلدية حدران اجلابر.
ويأتي تكرمي اجلابر الذي حضره مراقب االغذية 
واالسواق مبحافظة حولي ضيدان العدواني ومسؤول 
التنس���يق واملتابعة باحملافظة جواد قمبر، نظير 
جهوده للتغطية االعالمي���ة التي قام بها جلميع 

اجنازات واعم���ال االدارة طيلة الفت���رة املاضية 
وتس���ليط الضوء على مختل���ف جهود املراقبات 

التي تتبعها.
من جهته، أثنى اجلابر على حفل التكرمي، مشيدا 
بدعم الكفاءات بالبلدية، وقال انه مبنزلة وس���ام 
نضعه على صدورنا لدفع مس���يرة العمل البلدي 

الى االمام.

الخالد يسأل عن وضع شروط تعجيزية 
لمزايدة ذبح وتجهيز المواشي بمسلخ العاصمة

الفهد: إتالف 35 رأسًا 
من الذبائح خالل يوليو الماضي

تقام خالل الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر

الموسوي:  استعدادات مكثفة لتنظيم ورش 
ذكر التقرير الش����هري الذي اعدته ادارة العالقات العامة ببلدية العمل لتنمية التعاون في بلديات دول الخليج

الكوي����ت عن االجنازات التي حققتها بلدية محافظة االحمدي خالل 
ش����هر يوليو املاضي ان عدد املخالفات التي حررتها مراقبة االغذية 
واالسواق التابعة الدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بلغ 102 
مخالفة وضبط 8 محال تعمل من دون ترخيص فيما بلغ عدد احملال 

التي مت التفتيش عليها 752 محال.
وفي هذا السياق قال مدير فرع بلدية محافظة حولي م.فهد الفهد 
ان انتشار املفتشني الصحيني ومتابعتهم اليومية حملال بيع وتداول 
املواد الغذائية واالس����واق املركزية واملخازن يجسد حرص البلدية 
على اس����تتباب النظام وفرض هيبة القانون على اجلميع لضمان 
وصول املادة الغذائية للمستهلك سليمة وفقا للمواصفات القياسية 
الكويتية.واشار الى ان عدد املذبوحات من اخلراف العربية واالسترالي 
واملاعز واالبقار واجلمال مبسلخ االحمدي املركزي بلغ 26984 رأسا 

الى جانب اتالف 35 رأسا لعدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي.
واضاف: لقد قامت مراقبة احملال واالعالنات بالتفتيش على 67 
محال اس����فرت عن حترير 10 مخالفات وضب����ط 5 محال تعمل من 
دون ترخيص وتوجيه 47 انذارا للمحال لتنفيذ االش����تراطات الى 
جانب ازالة 23 اعالنا مخالفا، فيما قامت مراقبة النظافة واشغاالت 
الطرق برفع 30 سيارة مهملة وسكراب الى جانب توجيه 381 انذارا 
وحترير 210 تعهدات وازالة 209 اعالنات مخالفة فيما بلغ عدد نقالت 
املخلفات شبه الصلبة التي مت رفعها 3882 نقلة الى جانب 3812 نقلة 
من النفايات الس����كانية والقمانة و300 نقلة من السكراب واالثاث 
واالش����جار.واضاف: لقد قامت مراقبة تراخيص اخلدمات البلدية 
بادارة التراخيص باجناز 272 ترخيصا وجتديد 680 ترخيصا شملت 
التراخيص والشهادات الصحية وتصاريح نقل املواد الغذائية واملياه 
العذبة فيما قام����ت مراقبة تراخيص االعالنات باجناز 8 تراخيص 
وجتديد 111 ترخيصا ش����ملت رخص االعالنات للمحال والسيارات 
والرخص املؤقتة الى جانب قيام مراقبة تراخيص اشغاالت الطرق 
باجناز وجتديد 9 تراخيص.واشار الفهد في تصريحه الى اجنازات 
ادارة التراخيص الهندسية فقال: لقد قامت مراقبة البناء باجناز 41 
ترخيصا جديدا و116 ترخيصا لالضافة فيما قامت ادارة الس����المة 
باجناز 344 معاملة الى جانب قيام ادارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
باجناز 350 معاملة بالسكن اخلاص شملت معامالت التعهد واالشراف 
وتوكيل مقاول وتسليم حدود وايصال التيار الكهربائي وشهادات 
االوصاف فيما بلغ عدد املعامالت املنجزة في الس����كن االستثماري 

والتجاري والصناعي 69 معاملة.

حدد الفري���ق املكلف بتنظيم ورش���ة العمل 
لتنمية التع���اون بني بلديات مجل���س التعاون 
آلية العمل واالس���تعدادات والتنس���يق للورش 
الهندس���ية واخلدمي���ة واإلدارة الالزمة بني دول 
املجلس التي س���تقام خالل الفترة من 14 إلى 16 

ديسمبر املقبل.
قال رئيس الفريق محمد املوسوي بعد اجتماع 
الفريق انه مت االطالع على كراسة الشروط املتعلقة 
بتنفيذ ورش العمل اخلاصة باملجاالت الهندسية 
� اخلدمية � اإلداري���ة واحملاور الواردة بها وبعد 

املناقشات متت التوصية بالتالي:
ان يت���م تنظيم ورش العمل مل���دة ثالثة أيام 
بواقع يوم لكل ورش���ة في املجاالت الهندسية � 
اخلدمية � اإلدارية. وان تتم عملية التنظيم بأحد 
الفنادق. وان يتم استدراج عروض من قبل الشركات 
املتخصصة في مجال ورش العمل. وتكليف نبيلة 
الكندري عضو الفريق بوضع الشروط املتعلقة 
باإلجراءات الالزمة نحو استدراج العروض من قبل 
الشركات املتخصصة وعرضها خالل االجتماعات 
القادمة التخاذ التوصيات الالزمة بشأنها. والعدد 
املسموح به للمش���اركة في ورش العمل هو 30 
مش���اركا من مختلف دول مجلس التعاون. وان 
البلدية تتحمل توفير س���يارات + وجبة الغداء 
للمشاركني في ورش العمل، بينما اإلقامة في الفندق 
وغيرها من األعباء األخرى يتحملها املشاركون في 
الورش. وان تتم االستعانة باخلبرات املتخصصة 
وان تكون على مس���توى عال من الكفاءة، وذلك 
بالنسبة إللقاء احملاضرات في ورش العمل على 
ان يتم حتديد مواضيع مميزة للطرح للمناقشة 
خالل ورش العمل والتي من ش���أنها ان تس���اعد 
على رق���ي أداء اخلدمات البلدية في دول مجلس 
التعاون وانه يفضل ان يكونوا من الكفاءات العاملة 

بالبلدية خلبراتهم بالعمل البلدي. واالهتمام باملجال 
التشريعي خالل مناقشات ورش العمل اخلاصة 
بالنواح���ي الفنية واالداري���ة واخلدمية. ويقوم 
األعض���اء بإبداء تصوراته���م واقتراحاتهم حول 
احملاور األساسية، وكذلك حتديد املواضيع الواردة 
في هذه احملاور على ان يتم عرض ذلك التصور 
خالل االجتماع القادم ملناقشته من قبل األعضاء، 
وتقرير التوصيات الالزمة بشأنها واخلروج بتصور 
عام متهيدا لوضع اآللية الالزمة لتنفيذه. ومراعاة 
ان يتم منح املشاركني في ورش العمل شهادة تفيد 
مبشاركته في الورش. ويتم في نهاية كل ورشة 
عمل اصدار التوصيات اخلاصة بكل ورشة على 
ان يتم بعد ذلك اعداد توصيات عامة للورش عقب 
االنتهاء من تنظيم تلك الورش. وان يتم تخصيص 
ايقونة تش���مل كل املعلومات اخلاصة بالورش 
من حيث األهداف منها ومواعيدها واملستجدات 
اخلاصة بالتجهيز لها وذلك بهدف تسهيل مشاركة 
اجلهات اخلارجية. ويتم حتديد مدة زمنية لكل 
ورقة عمل ب� 15 دقيقة إلفساح املجال أمام املشاركني 
في الورش. وضرورة ان يكون لدى البلدية عدة 
أوراق عمل جاهزة للمناقشة في الورش حتسبا 
لعدم وجود أوراق مقدمة من قبل الوفود املشاركة 
عل���ى ان تتضمن مواضيع ممي���زة وذات أهمية 

بالنسبة للعمل البلدي.
كما مت ارجاء تشكيل الفرق الفرعية املساندة 

للفريق الرئيسي الى االجتماع القادم.
ومت االتفاق على ان تتولى نبيلة الكندري وضع 
الشروط واملواصفات اخلاصة بتنظيم ورش العمل 
وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية متهيدا لطرحها 
على الشركات املتخصصة لتقدمي العطاءات اخلاصة 
بها ومن ثم اختيار األنسب منها وفق اإلجراءات 

القانونية املتبعة في مثل هذه األحوال.

ق����دم عضو املجل����س البلدي 
مهلهل اخلالد سؤاال بشأن شروط 
مزاي����دة ذبح وجتهيز املواش����ي 
مبس����لخ العاصمة، وقال اخلالد 
في سؤاله: طرحت علينا البلدية 
املزايدة املذكورة واخلاصة بإسناد 
عملية ذبح وجتهي����ز وتنظيف 
وتعبئة املواشي الواردة بصحبة 
االهالي فقط في الصالة رقم 6 في 
املسلخ املركزي مبحافظة العاصمة 
وتضمنت الشروط اخلاصة بهذه 
املزايدة شروطا تعجيزية مبالغا 
فيها جدا ادت الى عزوف الكثيرين 
عن التقدم الى املزايدة امثال ما جاء 

الثامنة من هذه الشروط  باملادة 
حتت عن����وان »اخلطوط االولية 
لتنظيم املس����لخ« حرف »ز« من 
رقم »3« وحرف »ب« من رقم »4« 
اللذين اش����ترطا على املتعهد ان 
يلتزم بوضع سير كهربائي متصل 
مبعدات السلخ اآللية وآخر متصل 
الس����تانليس  بإناء مصنوع من 
ستيل يوضع اسفل الذبيحة مع 
الزامه بإرفاق الكتالوج واملواصفات 
اخلاصة بهما مع العطاء، كذلك ما 
جاء باملادة 21 ايضا حتت عنوان 
الغرامات واملخالفات والتي اوجبت 
توقيع غرامة 50 دينارا عن كل حالة 

في حال ثبوت: 1 - ذبح االبقار او 
اجلم����ل مع االغنام واملاعز في آن 
واحد، 2 - ذبح االبقار مع اجلمل 

في آن واحد.
وازاء هذه الش����روط اخلاصة 

اتقدم باالسئلة التالية:
1 - دواع����ي ومس����ببات هذه 
الشروط والفائدة العملية املرجوة 

منها؟
2 - اذا كانت املزايدة املطروحة 
سابقا من قبل البلدية واملتعلقة 
ب����ذات ما مت طرحه ف����ي املزايدة 
محل السؤال كانت حتتوي نفس 
الشروط اخلاصة باملزايدة املذكورة 

من عدمه؟
3 - م����ا الوس����ائل البديل����ة 
التي ميكن استخدامها  التقليدية 
من قبل املستثمر بديال عما ورد 
بهذه الشروط وكفاءة هذه الوسائل 
مقارنة بالسير الكهربائي املنصوص 

عليه بالشروط املذكورة؟
4 - مدى قانونية ما جاء باملادة 
18 من الشروط اخلاصة باملزايدة 
املذكورة من احقي����ة البلدية في 
اخالء املكان املستعمل اداريا في اي 
وقت تشاء دون اعتراض املتعهد 
السيما ان املادة 19 التالية لها محدد 

مهلهل اخلالدبها مدة العقد بسنتني؟

تباش���ر لجن���ة ازال���ة 
التعديات بعد العيد اعمالها 
في ازالة كل التعديات من 
المناطق الصناعية وذلك 
بع���د توقف خالل ش���هر 

رمضان.

مباشرة إزالة 
التعديات بعد العيد

العجمي للتوسع في تخصيص أراض
 إلقامة صاالت أفراح وفقًا للكثافة السكانية

اقترح عضو املجلس البلدي مانع العجمي التوسع 
في تخصي����ص اراض القامة صاالت افراح حس����ب 
الكثافة الس����كنية لكل منطقة، وقال في االقتراح: ما 
من شك ان كل اطياف املجتمع الكويتي تألم أملا شديدا 
من هول املأساة االنسانية التي خلفها حريق خيمة 
العرس مبنطق����ة العيون في اجلهراء وراح ضحيته  
ابرياء كثي����رون، وانطالقا مما اظهرته هذه الفاجعة 
من نقص شديد في الصاالت املجهزة لالفراح وسائر 

املناسبات االخرى مما اضطر االهالي مبختلف املناطق 
الى اقامة مناسباتهم املختلفة في هذه اخليم التي تقام 
بالساحات العامة واخلاصة واملفتقدة ألبسط شروط 

االمن والسالمة للحفاظ على االرواح.
لذا اقترح ما يلي: التوس����ع في تخصيص اراض 
القامة صاالت افراح حسب الكثافة السكنية لكل منطقة 
مع قبول الطلبات اخلاصة بذلك سواء من املتبرعني 

او عبر وزارة الشؤون االجتماعية.


