
البلدي
المجلس

الثالثاء
15  سبتمبر 2009

11

خالل لقاء لتهنئة رئيس وأعضاء المجلس البلدي

الخرافي: قانون البلدية 2005/5 ليس قرآنًا منزاًل ويمكن تعديله
العازمي: نتطلع إلى إنجاز العديد من المشاريع التنموية لخدمة البالد

قانون البلدية 2005/5 ميكن تعديله وليس هناك ما مينع من 
ذلك، هذا ما أكده رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي الذي أشار في 
رده على ســـؤال لـ »األنباء« الى أن هذا القانون ليس قرآنا منزال 

ومن املمكن تعديله اذا دعت احلاجة واملصلحة العامة.
جـــاء ذلك بعد الزيارة التي قام بهـــا اخلرافي امس الى رئيس 
املجلـــس البلدي لتقدمي التهنئة، حيث اشـــار الى ان احلكومة لم 
تقدم اي قانون آخر وان اي تعديل تتم مناقشته من خالل اللجان 

املختصة في مجلس األمة.

وأعرب عـــن امنياته بالتوفيق لألعضـــاء وتقدمي العون لهم، 
مشـــيرا الى ان ما مت بحثه مع االعضاء يتعلق بعدد من املواضيع 

واملالحظات نظرا لتقارب املجلسني في عدد من القضايا.
من جانبه، أعرب رئيس املجلس البلدي زيد العازمي عن سعادته 
لزيارة رئيس مجلس األمة جاســـم اخلرافي، مبينا انه مت تبادل 
االحاديث الودية وحث اعضـــاء املجلس على التعاون واحلرص 

على إجناز املشاريع املهمة.
واضاف العازمي ان قانون 2005/5 مدرج على أعمال جلنة املرافق 

العامة ملناقشـــته وسيتم الفصل فيه حسب قناعة أعضاء اللجنة 
في مجلس األمة.وأوضح العازمي ان املرحلة املقبلة ستشهد إجناز 
العديد من املشاريع التنموية التي تخدم البلد، مشيرا الى ان جلان 
املجلس ستبحث ما يرد اليها من اجلهاز التنفيذي وان املجلس لن 

يتوانى في اقرار تلك املشاريع احليوية التي تخدم البلد.
وبني ان املجلس سيستأنف أعماله في الـ 19 من أكتوبر بعد انتهاء 
العطلة الصيفية متهيدا لقيام اللجان املختصة بدراسة املواضيع 

املدرجة على جدول أعمالها سواء اللجنة الفنية او احملافظات.

العجمي يستفسر عن سرقة ملفات القضايا باإلدارة القانونية

الحريص: رفع 1819 مركبة مخالفة من طرق محافظة العاصمة
قال نائــــب املدير العام ببلدية 
الكويت لشؤون افرع البلدية في 
محافظتــــي العاصمــــة واجلهراء 
م.محمد احلريص أمس ان االجهزة 
املعنية رفعت 1819 مركبة مخالفة 
ومهملة من الطرقات والشــــوارع 
في محافظة العاصمة خالل األشهر 

الستة األولى من العام احلالي.
وأكد م.احلريص في تصريح 
البلدية في  صحافــــي اســــتمرار 
التصدي لظاهرة السيارات املهملة 
واملعروضة للبيع في مواقع غير 
مرخــــص لهــــا ما يشــــكل مظهرا 
غيــــر حضاري ويخالــــف انظمة 

البلدية.
وذكر أن حملة شــــنها فريق تابع الدارة التدقيق 
واملتابعة في بلدية العاصمة استهدفت القضاء على 
ظاهرة تكدس عربات النقل الثقيلة واخلفيفة عند جسر 
الغزالي مضيفا ان احلملة جاءت استجابة لتعليمات 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 

د.فاضل صفر.
وقال ان الفريق املشكل لرصد 
هذه الظاهرة والقضاء على جتمع 
الشاحنات وعربات النقل الكبيرة 
عن اجلسر متكن من اجناز مهمته 
املتوقفــــة هناك  املركبات  برفــــع 
وسيعمل على تكرار مهمته كلما 
دعت احلاجة مبا يعيد انسيابية 

التدفق املروري في ذلك الشارع.
وأشار احلريص الى امتداد جهود 
حملة رفع السيارات املخالفة الى 
العديد من املواقع حيث تركزت على 
الطريق الدائري الثاني والدائري 
الري والشويخ  الرابع ومنطقتي 

الصناعية.
وحذر احلريص اصحاب الشــــاحنات والسيارات 
املخالفة مــــن وقوعهم حتت طائلــــة العقوبات التي 
نص عليها القانون رقم 190/2008 والقاضي بتغرمي 
صاحب العربــــة 100 دينار غرامة عند الصلح و300 

دينار عند رفض الصلح.

..وبوشهري تسأل عن اإلجراءات القانونية إزاء السرقات
وجهت عضــــو املجلس البلــــدي م.جنان 
بوشهري سؤاال لرئيس املجلس حول املستندات 
املســــروقة جاء فيه: تعتبر االدارة القانونية 
للبلدية احــــدى اهــــم االدارات بالبلدية على 
االطالق نظرا للمهام اجلسام املنوطة بها من 
قبل القانون، حيث انها معنية مبباشرة جميع 
القضايا واحلضور عــــن البلدية امام جميع 
احملاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني 
واجراء التحقيقات وإعداد املشروعات واملراسيم 

واللوائح واألنظمة والقرارات املتصلة بنشاط 
البلدية.

لذا، فإننا نتقدم بالســــؤال التالي: ما مدى 
صحة هذا اخلبر من عدمه؟ وفي حالة صحته، 
هل مت ابالغ وزارة الداخلية وبأي تاريخ؟ يرجى 
تزويدنا بكشف عن امللفات املسروقة وأصحاب 
املدعني فيها وموقف البلدية القانوني في هذه 
القضايا في حال ضياع بعض املستندات املهمة 
من هذه امللفات واالجــــراءات القانونية التي 

اتخذتهــــا البلدية ازاء هذه الســــرقات، ومدى 
قانونيــــة ان تقوم االدارة القانونية نفســــها 
بالتحقيق في هذا االمر، حيث انها في ذلك تكون 
خصما وحكما في آن واحد، وهذا يخالف األعراف 
القضائية املتبعة في سائر التحقيقات وتزويدنا 
بكشف عن القضايا اخلاصة بادعاءات امللكية 
املرفوعة من االفراد ضد البلدية وحتديد تلك 
االدعاءات لكل قضية على حدة وما ستتحمله 

الدولة في حال خسارتها لهذه القضايا.

وجه عضو المجلس البلدي 
مانع العجمي ســـؤاال لرئيس 
المجلس البلدي بشأن سرقات 
ملفات القضايا باالدارة القانونية 
للبلدية جاء فيه: تعتبر االدارة 
القانونيـــة للبلديـــة من اهم 
ادارات البلديـــة على االطالق 
لما انيط بها من تولي مباشرة 
جميع القضايا والحضور عن 
البلدية امـــام جميع المحاكم 
وهيئات التحكيم وابداء الرأي 
التحقيقات  القانوني واجراء 
واعداد المشروعات والمراسيم 
واللوائح واالنظمة والقرارات 
المتصلة بنشاط البلدية، واذ 
طالعتنا احدى الصحف اليومية 
بخبر معنون »ســـرقة قســـم 

التحقيقات في قانونية البلدية« 
تضمن تعرض قسم التحقيقات 
باالدارة القانونية الى السرقة 
من قبل مجهول وكســـر عدد 
من االبواب واالدراج الخاصة 
بالمحاميـــن والمستشـــارين 
المختصيـــن بمتابعة قضايا 
البلدية المحالة للنيابة وكذلك 
التقارير المرســـلة الى ديوان 
المحاسبة والمدرج فيها بعض 
التجاوزات والمخالفات الحاصلة 
في جهاز البلدية وكذلك تضمن 
الخبر ان من ضمن السرقات 
تحقيقات خاصة بالمناقصات 
التي يتم ارساؤها في البلدية 
على بعض الشركات التي تحوم 
حولها الشـــبهات، لذا نتوجه 

بالسؤال التالي: 
ما مدى صحة هذا الخبر من 
عدمه؟ وفي حال صحته هل تم 

ابـــالغ وزارة الداخلية، وبأي 
تاريخ ومتى تواجد رجال االمن؟ 
وهل عاينت االدارة العامة لالدلة 
الجنائية مكان السرقة ورفعت 
بصماته تمهيدا لمعرفة الجاني 
من عدمه؟ وهـــل قامت ادارة 
التحقيقات بعمل لجنة تحقيق 
المســـروقة؟  الملفات  لحصر 
يرجى تزويدنا بكشـــف كامل 
عن اسماء االشخاص والشركات 
المحاضر  المحـــررة عنهـــم 
والقضايا المحالة الى النيابة 
والتي تمت سرقتها، وتزويدنا 
بكشف بأسماء الشركات التي 
اجريت بشأنها تحقيقات حول 
التي تم ارساؤها  المناقصات 
عليهم من قبل البلدية وما اذا كان 

قد تمت سرقة هذه التحقيقات 
من عدمها، وتزويدنا بصورة 
من التقارير المرسلة الى ديوان 
المحاسبة والمدرج فيها بعض 
التجاوزات والمخالفات الحاصلة 
في جهـــاز البلدية وما اذا كان 
قد تمت سرقة هذه التقارير من 
عدمها، وهل تم االحتفاظ بنسخ 
اخرى من ســـائر التحقيقات 
وملفات القضايا التي تجريها 
وتباشـــرها االدارة القانونية 
تحســـبا الحتمـــال تعرضها 
للســـرقة والهمية االحتفاظ 
بنســـخ منها نظرا لما تمثله 
هذه التحقيقات والقضايا من 
اهمية تتعلـــق بالحفاظ على 

المال العام؟

استغرب تكتم المسؤولين على حاالت التسمم والوفاة

المطيري لالستعانة بخبراء ومهندسين 
أكفاء لمعالجة الخلل في محطة مشرف

الحشان لعدم إقامة  إعالنات  تهاني العيد

أكد عضو املجلس البلدي فرز 
املطيري ضرورة اإلسراع في حل 
اخللل الذي أصاب محطة مشرف 
للصرف الصحي واالســـتعانة 
بخبراء ومهندسني أكفاء قادرين 
على مثل هذه املشاكل اما بطرق 

حديثة أو تقليدية.
وقـــال ان مســـؤولية وزير 
العامة  البلدية وزير األشـــغال 
د.فاضل صفر ال تكمن في األخطاء 
التي تواجدت فـــي احملطة، بل 
مسؤوليته تقع في كيفية التعامل 
مع هذه األزمـــات التي دائما ما 
املواطنـــون واملقيمون  يكـــون 

ضحيتها، مطالبا بالعمل على تفقد بقية احملطات 
ومـــدى قدرتها على التحمـــل حتى ال تكون هناك 

كوارث مستقبلية في مناطق أخرى.
وأشار الى انه من املؤسف اننا مازلنا نتعامل 
مع حل املشـــاكل الواقعة بإيجاد مشـــاكل اخرى 
قائـــال: ليس من املعقـــول ان نعالج اخلطأ بخطأ 
خاصـــة في نقل املياه امللوثة وضخها بالقرب من 
منطقتي العارضية والرابية، مما يتسبب ذلك في 

مشاكل تلوث بيئية تساعد على 
انتشار األوبئة واألمراض، مبينا 
ان الكويت كانت تستخدم هذه 
الطريقة في الســـتينيات عندما 
كانت تنقـــل هذه املياه بالتناكر 
من محطة مشرف الى العارضية 
ومازال املســـؤولون يعتمدون 
عليها وكأننا لم نتقدم بخطوة 

واحدة نحو التكنولوجيا.
وأضـــاف ان البعـــض مـــن 
املســـؤولني يحاول تقليل نسبة 
الواقعة اآلن  اخلطر واملشـــكلة 
وعدم تسميتها بالكارثة متسائال 
ما الذي يريده هؤالء هل يريدون 
وجود ضحايا وموتى حتى يشعرون مبدى خطورة 
الوضع؟ خاصة ان بعض األمراض ال تظهر إال مع 
مـــرور الوقت، مؤكدا ان هناك مصادر أكدت إصابة 
البعض بالتسمم، وقد تلقوا العالج الالزم مع وجود 
وفاة ثالثة آسيويني نتيجة استنشاقهم مواد سامة، 
مؤكدا ان األمر قد يكون خطرا جدا، خاصة مع تكتم 
املســـؤولني وعدم اإلعالن عن هذه احلاالت ما يثير 

الكثير من عالمات التعجب واالستفهام.

اكد مدير ادارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت راشد احلشان ان 
تكثيف االجــــراءات الرقابية على 
محال بيع وتداول املواد الغذائية 
باختالف انواعها ومصانع االغذية 
واجلمعيــــات التعاونية جتســــد 
حرص البلدية على تفعيل اللوائح 
واألنظمة ضد املخالفني، مشيرا الى 
ان تتابع احلمالت التفتيشية يأتي 
في اطار املتابعة الدقيقة واحلثيثة 
لسير األمور في الوضع الذي يشعر 
به املواطنون واملقيمون باستتباب 

النظام وفرض هيبة القانون.
االدارة بتنظيم  وقال: قامــــت 
العديد من اجلوالت التفتيشية خالل 
شهر رمضان الكرمي والتي أسفرت 
عن حتريــــر العديد من املخالفات 
واتالف كميــــات كبيرة من املواد 
الغذائية واألسماك واللحوم غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي وغلق 
عدد من احملال الغذائية، الفتا الى 
التي  االلتــــزام بالضوابط  اهمية 
حددتهــــا بلدية الكويــــت حفاظا 
على صحة وســــالمة املستهلكني 
ولعل انتشار املفتشني الصحيني 
أنواع  اليومية لشتى  ومتابعتهم 

املذبوحات لالستهالك  من سالمة 
اآلدمي، مشــــيرا الــــى ان األطباء 
املكلفــــني بفحص اللحــــوم لديهم 
اخلبرة والكفاءة للكشف السريع 
والدقيق على اللحوم.ناشد احلشان 
املواطنني واملقيمني عدم اللجوء الى 
اجلزارين املتجولني الذين يقومون 
بالذبح خارج املسالخ املعتمدة من 
البلدية حفاظا على سالمتهم خاصة 
ان هــــؤالء اجلزارين غير مؤهلني 
صحيــــا الى جانب عــــدم حملهم 
التي تثبت  الشــــهادات الصحية 

خلوهم من األمراض املعدية.
وفي سياق متصل، حذر احلشان 
من اقامة االعالنات اخلاصة بتبادل 
التهاني بالعيد، الفتا الى املخاطر 
التــــي تنتج عن اقامــــة مثل هذه 
االعالنات املخالفة بسبب وضعها 
في  األماكــــن التي حتجب الرؤية 
عن قائدي املركبات ومستخدمي 
الطريق وعلى اإلشارات الضوئية 
االلتفافات  اإلنارة وفــــي  وأعمدة 
وعلى اجلسور، داعيا اجلميع الى 
االلتزام بالضوابط التي شرعتها 
الكويت حتقيقا للمصلحة  بلدية 

العامة للجميع.

املخالفات سواء في مجاالت األغذية 
أو النظافة أو اإلعالنات خير دليل 
على التصدي لبعض املتجاوزين 
للنظم واللوائح.وأضاف أن البلدية 
اتخذت العديد مــــن اإلجراءات ما 
يكفل انسيابية العمل في املسالخ 
الســــعيد  الفطر  الســــتقبال عيد 
من خالل زيــــادة اعداد القصابني 
وعمال تنزيــــل وحتميل الذبائح 
والنظافــــة وان البلدية خصصت 
اطباء بيطريني في جميع املسالخ 
للكشف عن عمليات الذبح والتأكد 

راشد احلشان

م.مانع العجمي

م.جنان بوشهري

إعداد: بداح العنزي

م.محمد احلريص

رفع مركبة مخالفة

فرز املطيري

زيد العازمي مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

جاسم اخلرافي مصافحا م.أشواق املضف وم.جنان بوشهري 

)محمد ماهر(الرئيس جاسم اخلرافي وزيد العازمي يتوسطان أعضاء املجلس البلدي

قال املدير العام لبلدية الكويت م.احمد 
الصبيح امس ان البلدية ستشــــدد حمالت 
الرقابــــة والتفتيش علــــى كل محال عرض 
وتداول وبيع املواد الغذائية مبا فيها املطاعم 

خالل عطلة عيد الفطر السعيد.
وأوضح ان التفتيش يهدف الى التأكد من 
صالحية املواد الغذائية املعروضة وااللتزام 

بقواعد وارشــــادات النظافة العامة والتقيد 
باالشتراطات الصحية وغيرها من االحكام 
األخرى الواردة بكل من الئحة الغذاء والئحة 
احملال العامة.وأوضح ان اجلوالت الرقابية 
والتفتيشية ستشمل املطاعم وأماكن التجهيز 
والتحضير اخلاصة باملواد الغذائية للتأكد من 
اعدادها بالطرق الصحية املقررة وفقا للوائح 

وأنظمة البلدية بهدف تأمني ســــالمتها قبل 
عرضها للتداول.وشدد الصبيح على ضرورة 
مراقبة الباعة املتجولني الذين ميارســــون 
انشطتهم وعرض سلعهم في االماكن العامة 
ومنعهم من ممارسة اعمالهم وضبط املواد 
والسلع املوجودة بحوزتهم وفق االجراءات 

القانونية املتبعة في مثل هذه االحوال.

الصبيح: تشديد حمالت الرقابة والتفتيش على محال تداول األغذية خالل عطلة عيد الفطر


