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اعداد: بداح العنزي

استقبل رئيس املجلس البلدي زيد العازمي في مكتبه امس 
نائب رئيس جمعية احملامني احلميدي الس���بيعي وأعضاء 
اجلمعية وأمني الصندوق خالد النومس والعضو وس���مي 
الوس���مي، وقدم اعضاء جمعية احملام���ني التهنئة للرئيس 
وذلك مبناسبة انتخابه رئيس���ا للمجلس البلدي وأعضاء 
املجلس وحضر اللقاء مس���اعد مدي���ر إدارة مكتب رئيس 

املجلس محمد احمد العثمان.

»المحامين« تهنئ العازمي

م.جنان بوشهري

م.اسامة الدعيج

جولة داخل السوق أعضاء »البلدي« يستمعون إلى شكاوى أصحاب احملالت في سوق الطيور

الشايع والمفرج والخالد يطالبون وزير البلدية بفتح محالت سوق الطيور

العنزي يقترح إنارة ممشى مدينة سعد العبداهلل بوشهري تقترح مضابط لجلسات »البلدي«
قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي اقتراحا ينص على 
إنارة طريق املش���اة في مدينة س���عد العبداهلل وتزويده بالكراسي 
اخلاصة للمشاة ولعب األطفال، وذلك لتشجيع مرتادي هذه األماكن 
ودعم رياضة املشي. وبني العنزي ان منطقة اجلهراء بحاجة للعديد 

من أماكن الترفيه اخلاصة برياضة املش���ي والتي ينقصها ايضا ما 
يشجعها من اجلهات املسؤولة، مبينا ان محافظتي اجلهراء والفروانية 
من املناطق التي تنقصها مثل هذه األماكن املهيأة والتي تشجع أهالي 

املنطقة على ممارسة رياضة املشي.

قدمت عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري 
اقتراح����ا بوجود مضابط جللس����ات املجلس 

البلدي.
وقالت بوشهري: نظرا ألهمية وحساسية 
املوضوعات التي يضطلع بها املجلس البلدي 
ويتخذ بشأنها قرارات متس بشكل مباشر مصالح 
الوطن واملواطن وتؤثر على مس����ار التنمية 
ومعدالتها ف����ي البالد قضت الالئحة الداخلية 
للمجلس البلدي في مادته 17 على ان تكون لكل 
جلسة مضبطة يوضح فيها تفصيال كل وقائع 

اجللسة وما عرض فيها من موضوعات، وما دار 
من مناقشات، وما صدر فيها من قرارات.

وبناء على ما تقدم نقترح: تفريغ مضابط 
جلسات املجلس البلدي كتابيا واالحتفاظ بها 
بسجالت األمانة العامة للمجلس البلدي إلمكانية 

االطالع عليها من جانب االعضاء.
وكذلك جموع املواطنني على ان يكون ذلك 
وفق احدث النظم والتقنيات مبا يضمن لهذه 
املضاب����ط صونها من التل����ف والزوال مبرور 

الوقت.

طالب عدد من أعضاء املجلس 
العامة  البلدي وزير األشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
باالسراع في رفع املعاناة عن 
اصحاب مح����الت الطيور في 
منطقة الري وفتح محالهم التي 

مت اغالقها من قبل البلدية.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها 
نائب رئي����س املجلس البلدي 
شايع الشايع برفقة العضوين 
محمد املف����رج ومهلهل اخلالد 

لالطالع وااللتق����اء بأصحاب 
تلك احملالت متهيدا للوصول 
الى حلول للحاالت االنسانية 
ورأفة ايضا باحليوانات التي 
مات بعضها بسبب قيام البلدية 
باغالق جميع احملالت خاصة ان 
مالكها من املتقاعدين واألرامل 
وذوي االحتياج����ات اخلاصة 
الذين مت تخصيص احملالت لهم 
الدولة  ادارة امالك  عن طريق 
بنظام القرعة العلنية في شهر 

ابريل عام 1997 حسب االنظمة 
املتبعة واملعمول بها العالتهم 
ماديا ومساعدتهم على حتمل 
اعباء املعيشة خاصة ان تلك 
احملالت كانت هبة من الشيخ 
عب����داهلل الس����الم رحمه اهلل 
وتعتبر مثل الوقف، مؤكدا على 
انهم سيقومون بتغيير الالئحة 

لتنظيم السوق بالكامل.
ق����ال العضو  من جهت����ه، 
محمد املفرج ان اجراء البلدية 

التعسفي جعلها تخسر حب 
اهل الكويت من جانب واحتمال 
خسارتها قضائيا من جانب آخر 
حيث من احملتمل ان تقر احملكمة 
تعويضا ماليا ألصحاب احملالت، 
موضحا ان الدولة ليست بحاجة 
لهذه االيجارات ألن احلكومة 
وضعت ايجارا رمزيا واهمال 
البلدية جعلها  املسؤولني في 
تتراكم ومن ثم فهم يحاولون 
ان يلقوا باملشكلة على هؤالء 

احملتاجني والضعفاء.
فيم����ا اكد العض����و مهلهل 
اخلالد ان معه اوراقا ووثائق 
من امالك الدولة تؤكد تسديد 
املالك جلميع االيجارات اخلاصة 
باملساحة والعقود وهي تؤكد 
املتفق  تطبيقه����م للش����روط 
عليها طبقا للوائح واالنظمة، 
مش����يرا الى ان م����ا قامت به 
البلدية ميثل تعسفا واضرارا 
مبصالح املواطنني البس����طاء 

الوزاري  وفيه مخالفة للقرار 
رقم 2006/151 اخلاص بالئحة 
االسواق العامة، مبينا انه اذا 
كان وزير االش����غال والبلدية 
مهتما بكارثة محطة مشرف فإن 
اغالق هذه احملالت مشابه لها 
نظرا للروائح الكريهة الصادرة 

بسبب موت احليوانات.
م����ن جانبه اوض����ح املالك 
عن انهم قاموا باستغالل هذه 
احملالت حسب الشروط املتفق 

عليها وطبقا جلميع االنظمة 
واللوائح دون اي مخالفة حيث 
قاموا بسداد القيمة االيجارية 
السنوية وكذلك سداد رسوم 
النظافة وجميع الرسوم االدارية 
املقررة دون اي تأخير اال انهم 
فوجئوا مؤخرا بورود انذارات 
من قبل البلدية تطالبهم بسداد 
رسوم اضافية شهرية مقابل 
استغاللهم لتلك احملالت بواقع 
3 دنانير شهريا لكل متر وذلك 

بأثر رجعي من عام 2000 حتى 
تاري����خ 2009/8/9، وتهددهم 
باتخاذ االج����راءات القانونية 
جتاههم، حيث اغلق مدير بلدية 
العاصمة 56 مح����ال جميعها 
بالش����مع االحمر دون مراعاة 
الحتمال هالك االسماك والطيور، 
حيث ل����م يلتفت الى مطالبهم 
بامهاله����م حلني ص����دور قرار 
الذي يتوقع صدوره  احملكمة 

اليوم.

لرفع المعاناة عن أصحابها ألنهم من فئات خاصة

الدعيج: إغالق 9 محال في حولي

إزالة 386 تعديًا في جميع المحافظات
واصل فريق ازالة التعديات القائمة على 
امالك الدولة واملظاهر غير املرخصة عمله 
امس حيث مت ازال���ة 386 تعديا في جميع 
احملافظات، اضافة الى تعديات في املناطق 
االستثمارية والتجارية والسكنية واشتملت 
االزاالت على اسوار حديدية وغرف كيربي 
وزراعات وحجب رؤية وتعد على ممر للمشاة 

وتعد على منشأة حكومية.
ففي محافظة االحمدي منطقة جابر العلي 
قطعة 8 مت ازالة 25 تعديا بينما في محافظة 
حولي مت ازال���ة 158 تعديا موزعة على 83 
تعديا في بيان قطعة 8 و75 تعديا استثماريا 

وجتاريا في حولي.
اما في محافظة مب���ارك الكبير مبنطقة 

مبارك الكبير قطعة 1 فقد مت ازالة 66 تعديا، 
وفي محافظة اجلهراء منطقة القصر مت ازالة 
65 تعديا اشتملت على تعد على اسوار املشاة 
واسوار زراعية واس���وار حديدية حتجب 
الرؤية، وبلغ ع���دد التعديات في محافظة 
العاصمة منطقة الشرق 72 تعديا استثماريا 

وجتاريا.

السالمة باجناز 342 معاملة شملت 
رخص س���المة السكن اخلاص 
والطرق والتشوينات وشهادات 
سالمة جميع املشاريع الى جانب 

التنبيهات واملخالفات.
واض���اف: لقد متك���ن فريق 
الطوارئ باحملافظة من ضبط 39 
بائعا متجوال وحترير 32 مخالفة 
ومص���ادرة 1289 كيلوغراما من 
املواد الغذائية الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي و219 كيلوغراما من املواد 
الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي و2548 اسطوانة سي دي 
واشرطة ڤيديو و125 كيسا من 
املالبس والكماليات واأللعاب و17 
دراجة هوائية وعربات ايس كرمي 

وخضار.
وق���ال: لق���د قام���ت مراقبة 
التابعة  التراخيص الصحي���ة 
الدارة تراخيص اخلدمات البلدية 
من اجناز وجتديد 472 ترخيصا 
برسوم بلغ قدرها 4045 دينارا 
فيم���ا قامت مراقب���ة تراخيص 
االعالن���ات باجناز وجتديد 157 
ترخيص���ا اما مراقبة تراخيص 
اشغاالت الطرق فقد قامت باجناز 
ترخيص واحد برسوم بلغ قدرها 

240 دينارا.
وعن اجنازات مراقبة االغذية 
واالسواق التابعة الدارة الرقابة 
على اخلدمات البلدية الصحية 
التفتيش  لق���د مت  الدعيج:  قال 
على 50 مح���ال ومت حترير 20 
مخالفة وتوجيه 25 تعهدا لتنفيذ 
االشتراطات فيما بلغ عدد العينات 
املرسلة للفحص املخبري بوزارة 

الصحة 786 عينة.

للمساجد.
وع���ن اجنازات ف���رع بلدية 
الكبير قال  محافظ���ة مب���ارك 
م.الدعيج: لقد قامت ادارة النظافة 
العامة واشغاالت الطرق بتوجيه 
11 ان���ذارا و26 تعهدا وحترير 6 
مخالف���ات للباع���ة املتجولني 
واش���غاالت الطرق طبقا للقرار 
الوزاري رقم 2008/190 الى جانب 
رفع 5 سيارات مهملة فيما بلغ 
عدد نقالت النفايات الس���كانية 
الصلب���ة 1430 نقلة الى جانب 

1600 نقلة من السكراب.
واض���اف: لقد قام���ت ادارة 
التدقي���ق واملتابعة الهندس���ية 
باجناز 97 شهادة اوصاف برسوم 
بلغ قدرها 790 دينارا الى جانب 
التدقي���ق واملتابعة  ادارة  قيام 

الهندسية باجناز 1129 معاملة.
ادارة  وق���ال: لق���د قام���ت 
الهندس���ية باجناز  التراخيص 
87 معاملة بالسكن اخلاص و14 
معاملة بالصناعي فيما قامت ادارة 

وعن اجنازات ادارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية قال: لقد مت 
اجناز 64 معاملة تعهد اشراف و16 
توكيل مقاول و27 اليصال التيار 
الكهربائي و112 شهادة اوصاف 
وشهادتني ملن يهمه األمر وتلقي 9 
شكاوى وازالة مخالفتني والكشف 
على 15 محال جتاريا مشيرا الى 
ان اجمالي الرسوم املستوفاة بلغ 

قدرها 2460 دينارا.
واضاف: لق���د قامت مراقبة 
ب���ادارة  تراخي���ص االعالنات 
التراخيص الصحية باجناز 299 
ترخيصا وجتديد 173 ترخيصا 
فيما قام���ت مراقبة التراخيص 
الصحية باجناز 510 تراخيص 
الى جانب جتديد 1669 ترخيصا 
وجتدي���د 15 ترخيصا من قبل 
مراقبة اشغاالت الطرق برسوم 
اجمالي���ة بل���غ قدره���ا 69509 

دنانير.
وعن اجنازات ادارة النظافة 
العام���ة قال م.الدعي���ج: لقد مت 
توجيه 107 انذارات و44 تعهدا 
ورف���ع 75 س���يارة معروضة 
للبيع وحترير 29 مخالفة طبقا 
للقانون رق���م 87/9 فيما بلغت 
البلدية 8104  النفاي���ات  دروب 
نقالت الى جانب 2645 نقلة من 
النفايات االنشائية. واضاف: لقد 
قامت ادارة التراخيص الهندسية 
باجناز 80 رخصة بالسكن اخلاص 
و37 رخصة باالستثماري شملت 
البناء احلديث واالضافة والترميم 
الى  والهدم والزراعة واملظالت 
جان���ب اجناز رخص���ة واحدة 
للمراف���ق احلكومية و4 رخص 

اعلن نائب املدير العام لشؤون 
البلدية مبحافظتي  افرع  قطاع 
الكبير م.اسامة  حولي ومبارك 
الدعيج عن متكن االجهزة الرقابية 
التابع���ة للقطاع م���ن حتقيق 
امللموسة  العديد من االجنازات 
على مس���توى الرقابة الصحية 
البلدية  وتراخيص اخلدم���ات 
وكل املجاالت املتعلقة بالنظافة 
العامة والرقابة الغذائية واملتابعة 
الهندسية خالل شهر اغسطس 

املاضي.
وقال م.الدعيج في تصريح 
صحاف���ي: لق���د قام���ت مراقبة 
االغذية واالسواق التابعة الدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
مبحافظة حولي بالتفتيش على 
362 محال اسفر عن حترير 167 
مخالفة وغلق 9 محال غلقا اداريا 
وضبط 15 محال تزاول اعمالها 

دون ترخيص من البلدية.
بل���غ عدد  لق���د  واض���اف: 
املذبوحات من اخلراف العربية 
واالس���ترالي واملاع���ز واالبقار 
10914 رأسا الى جانب اتالف 17 
رأسا لعدم صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي فيما قامت مراقبة احملال 
واالعالن���ات بازال���ة 714 اعالنا 

مخالفا.
واض���اف: لقد قام���ت ادارة 
الس���المة باجن���از 34 رخصة 
سالمة و11 رخصة تسويق و32 
شهادة سالمة جلميع املشاريع 
باالضافة الى اجناز 34 معاملة 
لتس���لم الكفالة املصرفية و24 
لالفراج عنها برس���وم اجمالية 

بلغ قدرها 1405 دنانير.

ضبط 39 بائعاً متجوالً في مبارك الكبير

)محمد ماهر(محالت سوق الطيور مغلقة


