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مازال موظفو مكتب رئيس املجلس 
البلدي بانتظار صرف مكافآت االعمال 
املمتازة واالعمال االضافية فضال عن 
مكافآت مدي���ر مكتب الرئيس التي 

اقرها الديوان منذ مارس املاضي.

تأخر صرف مكافآت 
موظفي مكتب الرئيس

محمد الهدية

محمد املوسوي

قدم عض���و املجلس البلدي 
محم���د الهدية س���ؤاال بش���أن 
ص���رف مبلغ 500 ال���ف دينار 
مخصصات النتخابات مجلسي 

االمة والبلدي.
وقال الهدية: مت تشكيل فريق 
عمل من موظفي البلدية لالشراف 
انتخابات مجلس���ي االمة  على 
والبلدي التي جرى سريانها في 
الفائتني،  شهري مايو ويونيو 
ونش���رت الصح���ف ان هؤالء 
املوظفني تقاض���وا مبالغ مالية 
على سبيل املكافآت نظير قيامهم 
باالعمال املشار اليها، ثم فوجئنا 
ان املوضوع برمت���ه احيل الى 
التحقيق، وعليه نتقدم بالسؤال 

اآلتي:
1 � دور ه���ؤالء املوظف���ني 

مع بدء موسم الزراعة اخلريفية 
واس����تعداد الكثير من املواطنني 
لتهيئة االرتدادات املالصقة ملنازلهم 
لتجميلها بالزراعات تؤكد جلنة 
إزالة التعديات على امالك الدولة 
انها تشجع على تلك الزراعة ولكن 

ضمن اللوائح املنظمة لها.
وينبغ����ي على من يس����تعد 
لتجميل الساحة او االرتداد املقابل 
ملنزله باملزروع����ات معرفة تلك 
اللوائح الستغالل هذه الساحات 
حتى ال تعد هذه األعمال وغيرها 
من املنشآت تعديا على األراضي 

املخصصة للخدمات.
وقال عضو جلنة إزالة التعديات 
الدولة واملظاهر غير  على امالك 
املرخصة محمد املوسوي ل� »كونا« 
أمس ان قانون البلدية بشأن نظام 
الزراعة في مناطق السكن اخلاص 
والنموذج����ي يس����مح بالزراعة 
التجميلية للساحات واالرتدادات 
القائمة فيها  املالصقة للعقارات 
وبالتالي فإن اللجنة تشجعها وفقا 

للوائح املنظمة.
وأوضح املوسوي ان ذلك يتم 
بشرط مراعاة مس����ار اخلدمات 
الكيبالت  االرضي����ة كمس����ارات 
الكهربائي����ة او خط����وط املي����اه 
والصرف الصحي ومجاري األمطار 
او الهواتف وبعض الساحات التي 
توجد فيها مخططات لتمديدات 
النظام  ان  مس����تقبلية. وأضاف 
يش����مل عدة ش����روط وضوابط 

مت على اساس���ها اختيار هؤالء 
املوظفني وهل متت مراعاة تلك 
الضوابط في شأن املوظفني الذين 
مت اختيارهم بالفعل من عدمه؟

3 � أس���ماء هؤالء املوظفني 
الوظيفية وادارات  ومسمياتهم 
عملهم واجلهة أو املسؤول الذي 
قام باختيارهم واملسؤول الذي 
أمر بصرف املبالغ واملبالغ املالية 

التي صرفت لكل واحد منهم؟
4 � أس���باب احالة املوضوع 
التحقي���ق وآخر ما  الى  برمته 
التحقيقات في  الي���ه  توصلت 

هذا الشأن؟
5 � االج���راءات القانوني���ة 
املتبعة في حالة توصل التحقيق 
الى وجود شبهة تنفيع أو هدر 

للمال العام لهؤالء املوظفني؟

وهي الش����وارع التي تفصل بني 
القطع بنفس املنطقة.

واشار الى ان املجلس البلدي 
اصدر ف����ي ع����ام 2007 الالئحة 
اجلديدة لنظام الزراعة في مناطق 
السكن اخلاص والنموذجي بهدف 
تعريف املواطنني بأنواع األنشطة 
اإلنشائية والزراعية خارج حدود 
العقار. وذك����ر ان بلدية الكويت 
معنية بتنظيم كل األنشطة التي 
تتم خارج حدود العقار كونه يقع 
على اراضي ام����الك الدولة ومن 
ضمنها الزراعة على هذه األمالك. 
وأوضح ان من ضمن املواد التي 
يشملها نظام الزراعة في مناطق 
الس����كن اخلاص والنموذجي ما 
ينص على ان يتعهد املرخص له 
بعدم املطالبة بأي تعويض عن أي 
اضرار تصيب املزروعات وما في 
حكمها داخل الساحات املرخصة 
بزراعتها نتيجة تنفيذ أي خدمة 

من خدمات الوزارات املختلفة.
وأكد املوسوي تشجيع جلنة 
إزالة التعديات للزراعة التجميلية 
أمام املنازل بشرط التقيد باألنظمة 
الت����ي وضع����ت به����دف حتقيق 
املصلحة العام����ة بحيث تضمن 
جمالية الزراعات في الس����احات 
واالرتدادات من دون ان تش����وه 
الذوق العام او تعترض مس����ار 
خدمات الدولة او املشاة او تعيق 
الرؤي����ة املرورية او تزعج املارة 

واجليران.

في عملي���ة االنتخابات في ظل 
اشراف وزارتي الداخلية والعدل 
العملية  على جمي���ع مراح���ل 

االنتخابية؟
2 � املعايير والضوابط التي 

منها ان احلد االقصى املس����موح 
به لزراعة الساحات هو 100% من 
مساحة القسيمة وبعمق ال يزيد 
على 25 مترا كمسطحات خضراء 

من سور القسيمة.
وأكد ان����ه ال يرخص بزراعة 
أربعة  ساحات األرصفة بعرض 
أمتار وأقل وهي املسافة بني سور 
القسيمة وحجر الرصيف ويسمح 
بزراعة األرصفة والساحات التي 
تزيد على ذلك وفق����ا الرتدادات 
معينة. وبني ان من هذه االرتدادات 
ترك مس����افة مترين مربعني من 
الرصيف وذلك للقس����ائم  حجر 
التي تقع على الشوارع الداخلية 
التخدميية التي متر بها اخلدمات 
امتار  ارتداد مسافة ثالثة  وترك 
مربعة من حجر الرصيف للقسائم 
على الشوارع التجميعية الداخلية 

الهدية يسأل عن صرف 500 ألف دينار
مخصصات النتخابات مجلسي األمة والبلدي

الموسوي: لجنة إزالة التعديات
 تشجّع الزراعة التجميلية أمام المنازل 

التحديات في الرقابة الهندسية
واالرتقاء بمهارات العاملين

حددت البلدية محاور ورشة 
العمل  العمل املتخصص���ة في 
الهندس���ي والتي ستعقد خالل 
الس���ابع والعشرين من الشهر 

اجلاري.
العام  املدي���ر  وقال نائ���ب 
لشؤون التطوير والتدريب ان 

الورشة تتضمن محاور تتعلق 
بالتحدي���ات التي تواجه أعمال 
الرقاب���ة الهندس���ية ومجاالت 
االرتقاء مبه���ارات العاملني في 

املجال الهندسي.
وأوضح املنفوحي انه متت 
مخاطبة رؤساء القطاعات لتقدمي 

أوراق عمل إلثراء تلك الورشة 
باملعلومات بهدف حتسني األداء 
ورفع كف���اءة العاملني باملجال 
الهندسي في بلديات دول مجلس 
التعاون اخلليجي واالستفادة 
من خبرات املشاركني لالرتقاء 

بالعمل الهندسي.

قياديو البلدية ناقشوا مجموعة من التوصيات الحكومية

»البلدية« تواصل حمالتها التفتيشية خالل شهر رمضان الفضيل وترصد 40 مخالفة خالل ثالث ساعات باألحمدي

الزيد:  استكمال إجراءات إنشاء هيئة عامة للغذاء 
وإصدار دليل الرقابة على األغذية المستوردة

الكندري: الجوالت التفتيشية غير مرتبطة 
بمواعيد محددة وأولوياتنا سالمة المستهلكين

مواطنون يطالبون باالستمرار في حمالت التفتيش على محال الجملة واألسواق والتعاونيات
طالب عدد من املواطنني اجلهات املعنية 
باالستمرار في حمالت التفتيش التي كانت 
قد قامت بها قبل وفي بداية شهر رمضان 
املب���ارك عل���ى محال اجلملة واألس���واق 

واجلمعيات التعاونية.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع »كونا« ان 
احلمالت التفتيشية التي تقوم بها سلطات 
الرقابة في بلدية الكويت او وزارة التجارة 
والصناعة يجب اال تتوقف حيث ان بعض 
جتار اجلملة يس���تغلون الرغبة الكبيرة 
للمس���تهلكني في الشراء بتوزيع بضاعة 

على وشك انتهاء صالحيتها.
وقال املواطن محمد احلس���ن انه قام 
بزيارة احد محال اجلملة قبل اس���بوعني 
والحظ ان الكثير من البضاعة املعروضة 

على وشك انتهاء صالحيتها.
واضاف احلسن ان عند سؤاله للبائع 
اك���د له ان تلك البضاعة صاحلة حتى لو 
تبقى بضعة ايام على انتهاء صالحيتها كما 
سيتم تغييرها خالل االيام املقبلة لكن عند 
زيارته االخيرة لذلك احملل الحظ ان بعض 

احللويات واملواد االساسية قد انتهت فترة 
صالحيتها بالفعل ولم يتم استبدالها.

وتابع انه وجه للبائع حتذيرا باالتصال 
مبفتشي وزارة التجارة والصناعة الغالق 
محله مما دعاه الى تغيير تلك البضاعة، 
معربا عن دهش���ته حني قام البائع بجلب 
بضاعة مشابهة من املخزن بتاريخ انتهاء 

يصل الى عام 2015.
وقال ان اجلهات املعنية ال تس���تطيع 
توفير العدد الكافي من املراقبني واملفتشني 
جلميع احملال لكنها تستطيع شن حمالت 
تفتيشية متتالية مفاجئة على بعض احملال 
وحينها س���يعلم باقي اصحاب احملال ان 

الغرامات والعقوبات قد تطالهم.
من جانبه، قال جاس���م العلي ان شهر 
رمضان ميث���ل فرصة لبع���ض البائعني 
لتصريف البضاعة الس���نوية املكدس���ة 
لديهم في املخازن، موضحا ان الكثير من 
املستهلكني ال يدققون على تاريخ االنتاج 
واالنتهاء مم���ا يجعلهم ضحي���ة لهؤالء 

البائعني.

وأض���اف العلي ان حم���الت التفتيش 
في بداية الشهر الفضيل كانت فعالة جدا 
واضطر هؤالء البائعون من ضعاف النفوس 
الى وضع افضل واحدث بضاعة لديهم في 
واجهات احملال لكن بعد انتهاء االس���بوع 
االول من رمضان »رأينا تغيرا في جودة 

البضاعة املعروضة«.
من جانبه، اكد أكبر خان وهو بائع في 
احد محال اجلملة انه »على الرغم من وجود 
هذه الظاهرة السلبية غير االخالقية طوال 
العام اال انها ترتفع في رمضان«، موضحا ان 
البائعني في محال البيع باجلملة يحاربون 
هذه الظاهرة منذ س���نوات طويلة حيث 
انها تعطي سمعة سيئة جلميع البائعني 
ف���ي املنطقة اذا مت تغرمي احد احملال على 

مخالفته.
وأضاف خان ان املخالفة ببيع بضاعة 
منتهية الصالحية قد تس���بب حاالت من 
التسمم الغذائي خاصة مع سوء التخزين 
اذ ان املادة الغذائية تكون قابلة للتلف قبل 

الوقت املخصص لتاريخ انتهائها.

اسفرت احلملة التي شنها فريق من مراقبة االغذية 
واالس����واق التابعة الدارة التدقي����ق واملتابعة على 
اخلدمات البلدي����ة بفرع بلدية محافظة االحمدي عن 
حترير العش����رات من املخالفات وضبط كميات من 
املواد الغذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي وعدد 
من االواني املس����تخدمة بالطه����ي وهي غير صاحلة 

لالستعمال ومت اتالفها على الفور.
احلملة التي انطلقت عند الس����اعة الثامنة مساء 
واس����تمرت ملدة ثالث س����اعات على املطاعم واحملال 
الغذائية واملصابغ في منطقة االحمدي وترأسها رئيس 
قسم املخالفات مبراقبة االغذية واالسواق احمد الكندري 
يرافقه مشرف مركز الفحيحيل مسعود املري واملشرف 
املكلف احمد احلمادي وفريق من املفتشات ضم هويا 
حفيظ واميان احلربي وهيلة س����امي ونادية الغيث 
وابتسام اخلميس بالتعاون مع ادارة العالقات العامة 
بالبلدية حيث ضم فريقها متوز املنادي وانور حميد 
حقق����ت نتائج ايجابية عديدة نظرا النتش����ار فريق 
املفتشني في اجتاهات واماكن عديدة مت خاللها رصد 
عدة مطاعم في آن واحد االمر الذي حال دون هروب 

بعض العاملني بسبب عدم حملهم للشهادات الصحية 
التي تؤهلهم للعمل في هذه املطاعم.

وق����ال رئيس حترير املخالف����ات مبراقبة االغذية 
واالس����واق احمد الكندري: لقد اس����فرت احلملة عن 
الكشف عن العديد من املخالفات والتجاوزات من قبل 
بعض اصحاب احملال ما استدعى حترير 40 مخالفة 
ش����ملت فتح محل بترخيص صحي منتهي والعمل 
بش����هادات صحية منتهية الصالحية وتشغيل عمل 
بش����هادات صحية منتهية واخرى من دون شهادات 
صحية وعدم توافر االشتراطات الصحية وعدم ارتداء 
الزي الرسمي وعدم وضع الترخيص في مكان بارز 
وعرض وبيع مواد غذائية غير صاحلة لالس����تهالك 
اآلدم����ي الى جانب اتالف كيلوي����ن غرام من اللحوم 
الفاسدة غير صاحلة لالستهالك اآلدمي وكميات من 
الزيوت واالواني التالفة املستخدمة بالطهي وقد مت 

اتالفها على الفور.
 مشيرا الى ان تكثيف احلمالت التفتيشية يأتي في 
سياق التعليمات واملتابعة املستمرة ملدير فرع بلدية 
احملافظة م.فهد الفهد وهي غير مرتبطة مبواعيد او 

اماكن معينة وع����ادة ما تتم احيانا في وضح النهار 
وف����ي احيان اخ����رى حتت جنح اللي����ل بهدف قطع 
الطريق امام املتجاوزين للنظم واللوائح واتخاذ كل 
االجراءات القانونية بحقهم ولضمان سالمة وصالحية 
املواد الغذائية ووصولها الى املس����تهلكني مستوفية 

لالشتراطات الصحية.
وفي سياق متصل قال الكندري لقد متكنت مراقبة 
االغذية واالسواق من حترير 141 مخالفة خالل اجلوالت 
التفتيشية التي تنفذها خالل شهر اغسطس املاضي 
والتي  ش����ملت 720 محال مت خاللها غلق محلني غلقا 
اداريا واتالف 560 غير صاحلة لالس����تهالك اآلدمي 
الى جانب مصادرة 50 كيلوغراما من املواد احملظور 
تداولها )البان( واخذ 15 عينة من االسماك لفحصها 

مبختبرات وزارة الصحة.
م����ن جهة اخرى اعلن مراقب احلمالت واالعالنات 
باالحمدي بالوكالة ماجد النويعم عن ازالة 103 اعالنات 
مخالفة الى جانب التفتيش على 75 محال خالل شهر 
اغسطس املاضي والذي اسفرت عن حترير 16 مخالفة 

وتوجيه 5 انذارات.

عبدالكرمي الزيد

بداح العنزي
ذكر رئي���س مكتب املتابعة 
الدولة لش���ؤون  التابع لوزير 
البلدي���ة عبدالك���رمي الزيد ان 
اللجن���ة التنس���يقية لقياديي 
البلدي استعرضت في اجتماعها 
القرارات  االس���بوعي عددا من 
الصادرة من مجلس الوزراء بشأن 
توصيات البلدي���ة بعد عقدها 
مجموعة من ورش العمل والتي 
كان ابرزها التوصية باستكمال 
االجراءات اخلاصة مبقترح انشاء 
هيئة عامة للغذاء وطلب استكمال 
اج���راءات مش���روع القوان���ني 
اخلاصة بالهيئة، باالضافة الى 
املوافقة على مقترح اصدار دليل 
الرقابة على االغذية املستوردة 
عبر منافذ دول مجلس التعاون 
اخلليجي���ة واعتماد ما جاء في 

املذكرة اخلاصة باملقترح.
واطلع���ت اللجنة على قرار 
مجلس ال���وزراء باملوافقة على 
ما جاء بالتقري���ر الصادر عن 
ورشة عمل توحيد املختبرات 
االنش���ائية واحالتها الى ادارة 
الفتوى والتشريع، وقرار املوافقة 
على تشكيل جلنة وطنية موحدة 
البلدية تعني باعداد  وبرئاسة 
ارقام مش���فرة للبناء واشراك 
جميع اجلهات ذات العالقة، ونشر 
التوعية بأهمي���ة تلك االرقام، 
باالضافة الى قرار مجلس الوزراء 
باجراء الالزم بتعديل الفقرة 17 
من املادة اخلامس���ة في الئحة 
العامة رقم 151 لسنة  االسواق 
2006. واوضح الزيد ان اللجنة 
اوصت باتخاذ االجراءات الالزمة 
لرصد مبالغ لعدد من املشروعات 

بينهم، خصوصا فيما يتعلق في 
املشاريع التابعة للبلدية.

وقال ان نائ���ب املدير العام 
لش���ؤون التخطيط والتطوير 
االداري م.احم���د املنفوحي قدم 
خالل االجتماع تقريرا يش���رح 
استكمال تنفيذ مشروع تطبيق 
نظام البصمة حلضور وانصراف 
البلدية  ف���ي فرع���ي  املوظفني 
مبحافظتي الفروانية واالحمدي، 
التأك���د من جاهزية  وانه جار 
اجهزة البصم���ة في محافظتي 
العاصم���ة وحول���ي واملباني 

الرئيسية للبلدية.
واض���اف الزي���د ان اللجنة 
اوصت بتكليفه باعداد املقترح 
اخلاص باعادة النظر في الئحة 
تراخيص االعالنات، اضافة الى 
دراسة معوقات اصدار تراخيص 

املكاتب  البن���اء ع���ن طري���ق 
االستش���ارية ووضع احللول 
املناسبة لها، على ان تتم مخاطبة 
االدارة القانونية لصياغتها من 

الناحية القانونية.
اللجن���ة  ان  الزي���د  وب���ني 
التنسيقية احيطت علما بعقد 
اجتماعات تنس���يقية مشتركة 
مع اجله���ات املعنية لدراس���ة 
وتخصي���ص مواق���ع حلج���ز 
السيارات في املناطق اجلنوبية 
والشمالية، وكذلك االنتهاء من 
االجراءات الالزمة بشأن الربط 
االلكتروني ب���ني ادارة االغذية 
املس���توردة والبلدية واالدارة 
العامة للجمارك ووزارة الصحة 
العامة واوصت اللجنة بالبدء في 
اتخاذ الالزم نحو القيام بالتشغيل 

التجريبي لهذا النظام.

والدراسات املتوقع العمل بها مع 
معهد الكويت لالبحاث العلمية، 
مؤكدا ان هناك اجتماع تنسيقيا 
سيجمعهم مع البلدية للدعوة الى 
توثيق التعاون املش���ترك فيما 

فحص ظاهري للحوممفتشة تدقق في ثالجة اللحوم

ضرورة االستمرار في حمالت التفتيش على التعاونيات


