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اعداد: بداح العنزي

يعقد نائب املدير العام لشؤون قطاع البلدية مبحافظتي 
حولي ومبارك الكبير م.اس���امة الدعيج مؤمترا صحافيا 
حول »حملة ترميم وجتمي���ل املباني مبحافظة حولي«، 
وذلك يوم االثنني املقبل في متام الساعة العاشرة صباحا 
بقاعة االجتماعات الواقعة مبكتب رئيس القطاع مبنطقة 

الساملية � بالقرب من السنترال.

مؤتمر صحافي حول 
حملة ترسيم وتجميل المباني األمنية

التدقيق في صالحية املواد الغذائيةإغالق أحد الصالونات املخالفة

خالل حملة لبلدية محافظة حولي شملت مناطق السالمية ومشرف وحولي

طالب بخطة عملية جادة للجنة اإلزاالت

إغالق صالون للسيدات بالسالمية وأحد المطاعم في مشرف

»العنزي«: نرفض التعسف في إزالة األسوار الزراعية

الحريص: 2484 رخصة أصدرتها بلدية العاصمة 
وإزالة 201 سيارة مخالفة خالل أغسطس

رفض عضو املجلس البلدي 
عبداهلل فهاد العنزي رفضا باتا 
توجه جلنة ازالة التعديات على 
ام���اك الدولة إلزالة االس���وار 
الزراعية حول منازل املواطنني 
مذك���را بنهي املصطفى ژ عن 
قطع االش���جار حتى لو كانت 

في ديار غير املسلمني.
وناشد العنزي في تصريح 
صحافي س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
التدخل لوق���ف هذه  س���رعة 
االزاالت، خاصة ان جلنة الفريق 
البدر ليس لديها ما تستند اليه 
قانون���ا إلزالة هذه االش���جار، 
مستغربا كيف ان جهود الدولة 
من خال الهيئة العامة للزراعة 
والثروة الس���مكية تعمل على 

كش����ف نائب املدي����ر العام 
البلدي����ة في  أف����رع  لش����ؤون 
محافظت����ي العاصمة واجلهراء 
م.محم����د احلريص ع����ن قيام 
ادارة األغذية واألسواق التابعة 
لبلدي����ة العاصمة بتحرير 230 
مخالف����ة للمح����ات الت����ي لم 
تطبق االش����تراطات املطلوبة 

من البلدية.
واش����ار احلريص، في بيان 
صحافي حول احصائية العاصمة 
عن شهر أغسطس، الى ان اجمالي 
التفتيش  التي مت  عدد احملات 
عليها بل����غ 350 محا، مضيفا 
ان مسلخ العاصمة املركزي قام 
باس����تقبال أنواع مختلفة بلغ 
عدددها 37771 من الذبائح بلغ 
وزنها 679 ألف كجم خال شهر 

انه يثق مت���ام الثقة في حكمة 
املسؤولني عن هذا االمر وادراكهم 
انه يجب منعه ووقفه على الفور، 
مضيف���ا ان هناك بعض الدول 

شهر أغسطس بإجمالي رسوم 
66310 دنانير.

التراخي����ص  واض����اف ان 
الصحية احتلت املرتبة األولى 

تخضير الكويت وحتث املواطنني 
على التش���جير، ثم تأتي هذه 
الدولة  اللجنة لتقوض جهود 
وتعمل جرافاتها في تش���ويه 
الوج���ه االخض���ر اجلميل عن 

الكويت.
واس���تغرب صمت اجلهات 
املسؤولة عن البيئة وجمعيات 
النفع العام وعدم ابداء رفضها 
ملثل هذا التوجه الذي يراد منه 
القضاء على املساحات اخلضراء، 
في الوقت ذاته الذي جترم فيه 
بع���ض ال���دول املتقدمة قطع 
االش���جار، بل جتبر من قطع 
شجيرة ان يغرس مكانها واحدة 
اخرى وتغرمه ماديا عن فعلته 
التي ينظر اليها في هذه الدولة 
على انها سلوك غير حميد. مؤكدا 

أغسطس املاضي.
وتعليقا منه على أنش����طة 
بلدية العاصمة خال أغسطس 
املاضي، أوضح احلريص ان هذا 
النشاط الدارات بلدية العاصمة 
يأتي في اط����ار حرص البلدية 
املقدمة  على تطوي����ر خدماتها 
لألفراد مبا يضمن تنفيذ القوانني 
الصادرة عن القيادات العليا في 
البلدية والتي حترص على تقدمي 
خدمات مميزة م����ن حيث الكم 

والكيف للمواطنني.
وب����ني ان ادارة تراخي����ص 
خدمات بلدية العاصمة قد أجنزت 
637 ترخيصا فيما مت التجديد ل� 
1847 رخصة قائمة، مشيرا الى 
ان اجمالي عدد الرخص اجلديدة 
واملتجددة بلغ 2484 رخصة في 

تطالب مواطنيها بزراعة اسطح 
املباني إلضفاء املزيد من اجلمال 

االخضر على البيئة.
وتساءل عن الهدف من وراء 
هذا التوجه مستغربا ان تكون 
الزراعية واالشجار  االس���وار 
والشجيرات التي قام بزراعتها 
املواطنون حول منازلهم تعديا 
على اماك الدولة، مش���يرا الى 
انه هن���اك من التعديات ما هو 
اهم ويجب ان تلفت اليه اللجنة 
وتعم���ل على ازالت���ه، بدال من 
تدمير ممتلكات املواطنني. مؤكدا 
انه يكفي ما قامت به اللجنة في 
املاضي القريب من ازالة الدواوين 
واملساجد، ومستغربا من هذا 
النهج العقي���م  الذي ال يهدف 
ملصلحة الكويت وال يعلم احد 

بني اجمالي التراخيص الصادرة 
خال شهر أغسطس مبجموع 
1440 رخصة شملت 297 رخصة 
جديدة و1143 رخصة مت التجديد 
لها، مش����يرا الى ان النش����اط 
امللح����وظ على ه����ذا النوع من 
التراخيص يأتي بسبب زيادة 
أداء قطاع اخلدمات في محافظة 

العاصمة.
وحول نشاط ادارة التراخيص 
الهندس����ية، أوض����ح ان ع����دد 
التراخيص الصادرة في السكن 
اخلاص بلغ 106 تراخيص، فيما 
كانت التراخيص الصادرة للقطاع 
االستثماري 2، وجاءت تراخيص 
القطاع الصناعي ترخيصا واحدا 
بإجمال����ي 109 تراخيص خال 
شهر أغس����طس، وان اجمالي 

ما هي اس���بابه. وملاذا في هذا 
التوقيت بالتحديد، خاصة ونحن 
على بداية موس���مي اخلريف 
التي تسهم  والشتاء واالمطار 
في زيادة املساحات اخلضراء.

وطالب بوقفة جادة لوضع 
خطة عمل معتمدة لهذه اللجنة 
م���ن خال تعليم���ات واضحة 
ومش���ددة على ع���دم اخلروج 
عن اطاره���ا. فليس املجال هو 
اجتهادات شخصية أو مزاجية 
تنفذ وفق االه���واء، وامنا هي 
سياسة دولة يتم االلتزام بها من 
كل اجلهات وفي مقدمتها اجلهات 
احلكومية التي ال ينبغي لها ان 
تخرج عن اط���ار هذه اخلطة. 
منبها الى ان هذا االمر ال ميكن 

ان مير دون محاسبة.

تراخيص االدارة الهندسية بلغ 
227 ترخيصا برسوم اجمالية 

بلغت 1368 دينارا.
وق����ال احلري����ص ان ادارة 
السامة متكنت من اصدار رخص 
بلغ����ت 365 رخص����ة بإجمالي 
رسوم 1742 دينارا خال الفترة 
نفسها، مضيفا أن ادارة النظافة 
واشغاالت الطرق متكنت من رفع 
201 سيارة خال أغسطس، فيما 
قامت بتوجيه 915 إنذارا حملات 
مخالفة و194 تعهدا و1435 ملصقا 

خال شهر أغسطس.
واختتم احلريص بالقول ان 
ادارة النظافة العامة واشغاالت 
الط����رق متكنت من حترير 105 
مخالفات اشغاالت طرق خال 

أغسطس.

استمرارا ملسلسل الكشف عن التجاوزات واملخالفات التي 
يرتكبها بعض اصحاب احملال الغذائية، نظمت ادارة العاقات 
العام���ة بالبلدية بالتعاون مع مراقبة االغذية واالس���واق 
التابع���ة إلدارة التدقيق ومتابع���ة اخلدمات البلدية حملة 
واس���عة النطاق على احملال الغذائية والصالونات شملت 
مناطق الساملية ومشرف وحولي واسفرت عن غلق صالون 
للسيدات وأحد املطاعم ومصادرة كمية كبيرة من الزعفران 

الى جانب حترير العديد من املخالفات.
الزعفران اإليراني

وقال مدير ادارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة حولي صالح الكندري ان فريق املفتشني الذي 
قاده مراقب االغذية واالسواق ضيدان العدواني متكن من 

ضبط ومصادرة 166 عبوة من الزعفران االيراني 
زنة الواحدة 3 غرام���ات الى جانب 500 غرام من 
الزعف���ران الفل���ة اجلاهزة للتعبئ���ة وتبني عدم 
صاحيتها لاس���تهاك اآلدمي بعد ورود نتيجة 
الفحص املخبري بوزارة الصحة العامة الحتوائها 
على م���واد صناعية ملون���ة E102-124-110 غير 
املسموح اضافتها لهذا املنتج، حيث مت ضبط هذه 
الكميات بعدد من اجلمعيات التعاونية باحملافظة 
وفي احملل املورد له، ومت حترير 3 محاضر مخالفة 
لعرض وبيع مواد غذائية غير صاحلة لاستهاك 

اآلدمي.
واضاف: ان الرقابة مستمرة على جميع احملال 
الغذائية واالسواق املركزية واجلمعيات التعاونية 
التي تقع حتت مسؤولية بلدية احملافظة ومطابقتها 
للمواصفات واملعايير القياسية الكويتية من خال 
احلمات التفتيشية املستمرة، مشيرا الى انها تأتي 
في س���ياق التعليمات واملتابعة املستمرة لنائب 
املدير العام لشؤون قطاع البلدية مبحافظتي حولي 
ومبارك الكبير م.اسامة الدعيج ومدير بلدية محافظة 

حولي م.فهد العتيبي اللذين يشددان على ضرورة التفتيش 
امليداني في مختلف املجاالت التي تتصل بجمهور املواطنني 
واملقيمني واتخاذ كل االجراءات القانونية حيال املتجاوزين 

واملخالفني ألنظمة ولوائح البلدية.
مخالفات بالجملة بحولي

وكان فريق احلملة الذي ضم مدير ادارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية صالح الكندري ومراقب االغذية واالسواق 
ضيدان العدواني ومساعده محمد الصبر واملشرف عبداخلالق 
اخلياط واملفتشني حسني الناصر وعادل العباس وجاسم 
الصراف ومحمد الفيلكاوي قد جال على احملات الغذائية 
والكافيه شوب مبنطقة حولي ومتكن من حترير 11 مخالفة 
شملت العمل بترخيص صحي منتهي الصاحية، والعمل 

بشهادة صحية منتهية الصاحية، وتشغيل عمال بشهادة 
صحية منتهية الصاحية والعمل من دون شهادة صحية 

وتشغيل عمال من دون شهادة صحية.
غلق أحد الصالونات بالسالمية

وفي السياق ذاته، قال مراقب االغذية واالسواق ضيدان 
العدواني ان فريق املفتشات الذي ضم مرمي الوزان ونورة 
السيف ورقية الكندري متكن من غلق احد صالونات السيدات 
مبنطقة الساملية غلقا اداريا الستخدام مواد وحبوب غير 
مسموح باس���تخدامها، حيث قدرت الكمية املضبوطة ب� 3 
آالف حبة الى جانب ضبط ثاث كراتني حتتوي على 400 
ابرة جاهزة لاس���تخدام كما تبني ان هذه احلبوب ممنوع 
اس���تخدامها فضا عن كونها منتهي���ة الصاحية وقد مت 
مصادرتها بالكامل واتخاذ كل االجراءات القانونية 

بهذا الشأن.
غلق أحد المطاعم بمشرف

واضاف العدواني: لقد متكن فريق املفتشني 
الذي ضم مشرف مركز االغذية مبشرف فهد االحمد 
وصاح راشد الوندة وبدر الردهان واحمد مبارك 
والدكتور البيطري احمد عبدالعزيز ومن ادارة 
العاقات العامة متوز املنادي وجراح املطيرات 
وازهار فاروقي م���ن غلق احد املطاعم وحترير 
محضر مخالفة بسبب فتح محل قبل احلصول 
على موافقة البلدية، مش���يرا ال���ى ان االجهزة 
الرقابية لن تغفل عن متابعة كل املواد الغذائية 
مهما كان نوعها من خال املفتش���ني الصحيني 
واخذ العين���ات الازمة لتقرير مدى صاحيتها 
لاس���تهاك اآلدمي وتفعيل الدور الرقابي على 
مختلف االصع���دة مبا يحقق بث الطمأنينة في 
نفوس املستهلكني وتأكيد هيبة القوانني واللوائح 

التي شرعتها البلدية.

عبداهلل العنزي

م.محمد احلريص

زيد العازمي

المسعود: 516 متوفى خالل سبتمبر
أعلن نائب مدير ادارة ش���ؤون اجلنائز ببلدية 
الكويت عادل املس���عود ان عدد الوفيات التي مت 
جتهيزه���ا ودفنها في مقابر الكويت خال ش���هر 
سبتمبر املاضي بلغ 434 الى جانب جتهيز وتسفير 
82 جثمانا خارج الباد كان منهم 306 متوفني من 

الكويتيني و210 من اجلنسيات االخرى.
وقال املس���عود: بلغ عدد املتوفني من الرجال 
والنساء واالطفال الذين مت جتهيزهم ودفنهم في 

مقبرة الصليبخات 222 متوفى الى جانب جتهيز 
وتسفير 72 جثمانا، فيما بلغ عدد املتوفني الذين 
مت دفنهم في املقبرة اجلعفرية 59 متوفى وجتهيز 
وتسفير 8 جثامني. واضاف: اما عدد املتوفني الذين 
مت جتهيزه���م ودفنهم في مقبرة اجلهراء فبلغ 36 
متوفى الى جان���ب 112 متوفى في مقبرة صبحان 
وجتهيز وتسفير جثمانني اثنني ودفن 5 متوفني 

في مقبرة غير املسلمني.

أكد رئي���س املجلس البلدي 
زيد العازمي أهمية املشاركة في 
املؤمترات اإلقليمية والدولية التي 

يدعى لها املجلس.
وق���ال العازم���ي ف���ي كتاب 
الى األعضاء: تعتبر املؤمترات 
التي يشارك  الدولية  والندوات 
فيها املجلس البلدي رافدا مهما 
وحيويا إلث���راء أعمال املجلس 
البلدي، حيث يتم من خالها تبادل 
اخلب���رات املختلفة بني مختلف 
الدول املشاركة، واالطاع على 
جتارب الدول األخرى الناجحة 
في مسيرة العمل البلدي وسبل 
االرتقاء به وكيفية القضاء على 
معوقاته املختلفة فضا عن تزويد 
بالدراس���ات واألبحاث  املجلس 
العلمية في كل املوضوعات ذات 

الصلة بالعمل البلدي.

وحرصا من���ا على إطاعكم 
على نش���اطات املجلس البلدي 
في هذا الشأن نرفق لكم طي كتابنا 
هذا جدوال يوضح كل املؤمترات 
والندوات التي وردت إلينا الى اآلن 

واملدعو لها املجلس البلدي خال 
الفترات املقبلة وأماكن انعقادها 
ومدتها ومحاور موضوعاتها وذلك 
الستطاع رأيكم ومدى رغبتكم 
في املش���اركة في أي منها، وفي 
حال رغبتكم في املشاركة نرجو 
اإلباغ، وذلك قبل تاريخ انعقاد 
املؤمتر مبدة مناسبة علما ان الوفد 
املشارك في كل مؤمتر سيتألف من 
اثنني من األعضاء وأحد موظفي 
املجلس البلدي وجميعهم سيتم 
ترشيحهم من قبل الرئيس كونه 
املختص بذلك حسبما أشارت اليه 
الداخلية  الائحة  املادة 4/د من 
للمجلس البل���دي مع األخذ في 
االعتبار ان الترشيح سيكون وفق 
معايير موضوعية بحتة مبا يفيد 
املجلس ويثري جتربته ويرتقي 

بأدائه من خال هذه املشاركة.

تحديد عضوين وأحد موظفي المجلس
الدعوات الخاصة بالمجلس البلدي للمشاركة في المؤتمرات الخارجية

فترة انعقاد المؤتمرالمدينة والدولة المستضيفةاسم المؤتمرم

مهرجان غازيا نتب الدولي الرابع 1
2-2009/10/4غازيا انتب � تركياللفستق والثقافة والفنون

اعتذار لضيق الوقت

التعمق في حتديات2
17-2009/10/29جدة � السعودية سامة املرضى

3
ملتقى مسؤولي منظمات الصداقة 

مع الصني جمعية الصداقة 
الصينية العربية

28 اكتوبر � 4 نوفمبر 2009بكني � الصني

16-2009/11/18الدوحة � قطرالقمة العاملية لابتكار في التعليم4

5

املنتدى املتوسطي للسلطات 
احمللية واإلقليمية مساهمة 
السلطات احمللية واإلقليمية 

لوضع إستراتيجية للمياه

23-2009/11/24مدينة ليون � فرنسا

قضايا السكان والتنمية6
15-2009/12/17القاهرة � مصر واألزمة االقتصادية

7
املعلومات الصناعية 

بتقنيات متطورة
)الطريق لصناعة عربية منافسة(

20-2009/12/22الرياض � السعودية

املرأة والشباب 8
22-2010/3/24القاهرة � مصرفي التنمية العربية

مصادرة كميات كبيرة من الزعفران

تحديد عضوين وأحد موظفي المجلس
للمشاركة في المؤتمرات اإلقليمية والدولية


