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الهدية يسأل عن الترخيص ألبراج 
االتصاالت على أسطح المنازل

البلدي  قدم عضو املجل���س 
محمد الهدية سؤاال بشأن أبراج 
االتصاالت على أس���طح املنازل 

وهل مت ترخيصها.
وقال الهدية في سؤاله: كثرت 
في اآلونة األخي���رة اقامة أبراج 
لالتص���االت الهاتفي���ة من قبل 
الش���ركات اخلاصة على أسطح 
املنازل مبناطق السكن اخلاص او 
غيره من االستعماالت وبالساحات 
الدولة  اململوك���ة ألمالك  العامة 
مبختلف املناطق، وذاع احلديث 
ع���ن ان هذه األبراج وما ينبعث 
منها من ذبذبات وترددات لها تأثير 

ضار على صحة االنس���ان على املدى الطويل ولم 
تنف اجلهات املعنية ومنها البلدية هذا األمر بل األمر 
يسير في اقامة العديد والعديد من األبراج مبختلف 
املناطق واألمكنة على اختالف استعماالتها وأنظمتها. 

مما حدا بنا الى التقدم بالسؤال 
اآلتي لتزويدنا مبا يلي: عما اذا 
كانت هذه األبراج مرخص لها من 
قبل البلدية من عدمه وتزويدنا 
بالتراخيص الصادرة من البلدية 
في هذا الشأن، الشروط والضوابط 
املتبعة من قبل البلدية إلصدار 
التراخيص ملثل هذه األبراج ومدى 
ج���واز ذلك مبناطق اخلاص من 
عدمه، صحة ما يقال عن ان هذه 
األب���راج لها تأثي���ر على صحة 
االنسان مما يتعني معه االمتناع 
الس���كن  اقامته���ا مبناطق  عن 
اخلاص، آلية البلدية في التأكد 
م���ن ان جميع األبراج مرخص لها من قبل البلدية 
وهل يتم ابالغ جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة 
عن حاالت االبراج املقامة دون ترخيص على امالك 

الدولة في الساحات العامة وغيرها.

محمد الهدية
محمد املفرج

راشد احلشان

المفرج يدعو لمحاسبة المخطئ في محطة مشرف
دعا إلى تكريم فريق سنيار لجهوده في معالجة المشكلة

في البالد.
ال���ى ت�ش���ديد  داعي�����ا 
العقوب���ات على الش���ركات 
التي تخالف  والمؤسس���ات 
االنظمة البيئية المعمول بها 

في البالد.
وتمن���ى ان يت���م اصدار 
تش���ريعات تحد من عملية 
البالد  الملوث���ات في  زيادة 
وتش���كيل اجه���زة رقابية 
متخصص���ة تتابع االوضاع 
عن كثب حي���ث ان المرحلة 
الحالية ال تتحمل المزيد من 
المش��اكل البيئية في البالد 
مما يتطلب مع���ه االمر الى 
تضامن الجهود للقضاء على 

مثل هذه المشاكل.

تقوم بلدية الكويت كل عام 
وقبل افتتاح امل����دارس ابوابها 
الستقبال الطلبة بالكشف على 
املدارس  التي مت����ول  املصانع 
باالغذية من خ����الل التأكد من 
نظافة املكان ومكائن التصنيع 
وكيفية تغليفها وتوزيعها من 
خالل س����يارات مجهزة بشكل 
كامل، فضال عن الكش����ف على 
العمالة املوج����ودة داخل هذه 
املصانع من قبل مفتشي االغذية 
والتأكد من الشهادات الصحية 

اخلاصة بالعاملني فيها.
وفي ه����ذا الصدد، قال مدير 
ادارة العالق����ات العام����ة ف����ي 
البلدية راشد احلشان ان هناك 
ايضا فريقا من وزارة الصحة 

مش����تركة من بلدي����ة الكويت 
ووزارة التربية ووزارة الصحة 
العامة وضعت اشتراطات حرصا 
العامة  منها عل����ى املصلح����ة 
للمدارس والطلبة، بحيث يتم 
تسلم االغذية املوردة للمقصف 
الفرصة  املدرس����ي قبل موعد 
بساعة واحدة فقط في صناديق 
بالستيكية محكمة الغلق، وان 
تنقل بس����يارات مجه����زة لهذا 
الغرض، باالضافة الى ان يحدد 
مدير املدرسة احد العاملني في 
الغذائية  املواد  املدرسة لتسلم 
املوردة للمقصف بحيث تكون 
الفطائر معبأة بأكياس نايلون 
نظيفة ل����كل فطيرة على حدة 
ومغلفة حراريا ومدون عليها 

يقوم مبتابعة هذه االغذية مع 
بلدية الكويت من خالل الكشف 
املستمر على االطعمة طوال العام 
الدراس����ي وفي جميع املدارس 
وذلك بأخذ عينات عشوائية من 
املواد الغذائية املتداولة وارسالها 

الى مختبر وزارة الصحة.
واضاف: ان جميع الشركات 
امل����دارس باملواد  التي مت����ول 
الغذائية الب����د من ان تكون قد 
وقع����ت على عق����ود مع وزارة 
التربية والت����ي بدورها تقوم 
بتزويد البلدية بالكشف اخلاص 
بأسماء الشركات املعتمدة لتقوم 
البلدي����ة بدورها مبتابعة عمل 
هذه الشركات والتفتيش عليها 
في الصباح الباكر عند حتضير 

تاريخ االنتاج باستخدام ختم مع 
ذكر املكونات واسم املورد بخط 

واضح وبصفة يومية.
ولفت احلش����ان ال����ى انه ال 
يج����وز للمدرس����ة ان حتتفظ 
بالفطائر الزائدة ليوم آخر، والبد 
من ان تتم مراعاة وجود ارفف 
أو خزانات حلفظ االغذية غير 
املكان،  املبردة ومراعاة نظافة 
باالضافة الى التأكد من صالحية 
املقدمة للطلبة  الغذائية  املواد 
وعدم توريد مواد غذائية متبق 
على انتهاء صالحيتها اقل من 
نصف املدة، السيما انه ال يسمح 
بالتعامل مع أي مورد للبسكويت 
أو العصائر ما لم يبرز شهادة 
اختبار عينة صادرة عن بلدية 

الوجبات الغذائية اخلاصة بطلبة 
املدارس وقبل عملية التوزيع.

وق����ال ان جمي����ع مقاصف 
املدارس ال حت����وي اي مطابخ 
حتضيري����ة إلع����داد الوجبات 
الغذائية، وانه في حال وجود 
ش����كوى من الطلبة من وجود 
تلك املطابخ اخلاص����ة بإعداد 
الوجب����ات داخل املدارس تقوم 
بلدية الكوي����ت بتحرير تنبيه 
للمدرسة والش����ركة على حد 
س����واء وذلك ملخالفتها انظمة 
ولوائح البلدية ووزارة التربية، 
مش����يرا الى انه في حال تكرار 
املخالفات التي حررت ملصانع 
حتضير الوجبات الغذائية، فإن 
البلدية ترسل كتابا الى وزارة 

الكويت، مشيرا لضرورة التزام 
املدارس بتوفير وسائل للقضاء 
عل����ى احلش����رات والقوارض 
وتزويد املقصف املدرسي بعدد 
من أوعية القمامة للمحافظة على 

نظافة املقصف املدرسي.
وع���ن االصناف املس���موح 
ببيعها في املقصف املدرس���ي، 
اوضح احلش���ان ان من بينها 
املش���روبات التي تشمل العلب 
الكرتونية من احلجم الصغير من 
احلليب السادة أو املطعم بنكهات 
املوز أو الفراولة أو اللنب اخلاثر 
وعصير الفواكه مبختلف االنواع 
من الفواكه الطبيعية والتي ال 
حتتوي على اضافات صناعية 

باالضافة الى نكتار الفواكه.

 57 إزالة
في »جابر العلي«

ق���ام فريق االزاالت 
في محافظة االحمدي 
ام���س بازالة 57 تعديا 
في منطقة جابر العلي 
ق 6، وقد شملت االزاالت 
الرؤية  اسوارا حلجب 

وغرف كيربي.
من جانب آخر قرر 
فري���ق االزال��ة ايقاف 
عمله امس في منطقة 
الوفرة بس���بب تعطل 
العمل،  جراف���ة ع���ن 
وتستأنف اللجنة عملها 
صباح اليوم بعد ان مت 
اص���الح اجلرافة ظهر 

امس.

اثبت قدرته على انهاء االزمات 
في المحن.

مشيرا الى ان وزارة االشغال 
لم تس���تطع بجهودها الذاتية 
او من خالل االستعانة بالفرق 
الخارجية م���ن الدول االخرى 
لمحاولة ايجاد حلول لمشكلة 
مح�ط���ة مش������رف بينما قام 
ش����باب مت�طوع م���ن ان�جاز 
هذه المه�م�����ة مم�ا ي�دل على 
المعدن الطي�ب ل��هذه الف�ئة التي 
الكوي��تي  الشباب  ان  اثب��تت 
قادر على القي���ام بأي مه��مة 

ت�سند الي�ه.
الم��ف���رج ع��ن  واع�����رب 
ش�����ك�ره وتقدي�ره لش���باب 
فريق سن�يار والج�هاز ال�قائم 

وشدد على ضرورة محاسبة 
المخطئ في مش���روع محطة 
الص���رف الصحي بمش���رف 
القائمة  الش���ركة  س���واء من 
عل���ى المش���روع او العاملين 
المتقاعسين في الوزارة حتى 
يكونوا عبرة لغيرهم مع مكافأة 
جميع العامل��ين الذين عملوا 
ليال ونهارا في س���ب�يل اغالق 
المناهي���ل وحت���ى ال تتفاقم 

المشكلة.
المطل���وب  ان  وق���ال 
م���ن الس���لطتين التنفيذي���ة 
والتش���ريعية االهتم���ام اكثر 
الب��يئة باعت��بارها  بموضوع 
من اهم القضاي���ا التي اصبح 
المواطن والمقيم يعاني منها 

طال���ب عض���و المجل���س 
المفرج وزير  البلدي محم���د 
االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
بتكريم فري���ق الغوص على 
جهوده الكبيرة في اغالق احد 
مناهيل محطة مشرف للصرف 

الصحي.
وق���ال المف���رج ان فري���ق 
سنيار قدم افضل مثال للجهود 
التطوعية من خالل مساهمته 
القضاء  الفعالة في محاول���ة 
على احد اهم المش��اكل البيئية 
التي تتعرض له���ا ال�بالد في 
هذا الوقت وهي قضية الصرف 

الصحي.
واضاف ان الشباب الكويتي 

عليه متم�نيا منهم االستمرار 
في ج�هودهم التطوعية لخدمة 

البالد وفي جميع المرافق.

التربية الستبعاد هذه الشركات 
واملصانع من عقودها.

واض����اف ان هن����اك جلنة 

الحشان: جوالت تفتيشية على المصانع ومقاصف المدارس وأخذ عينات عشوائية
لجنة مشتركة تضم »البلدية« و»التربية« و»الصحة« وضعت االشتراطات حرصًا على المصلحة العامة للمدارس والطلبة

مص���ادر  كش���فت 
االدارة  ان  مطلع���ة 
القانوني���ة في البلدية 
تعرضت للس���رقة من 
جديد حيث فقدت العديد 
من المستندات المه�مة 

في تلك االدارة.

سرقة مستندات


