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اعداد: بداح العنزي

ناصر صباح األحمد 
استقبل البغيلي

استقبل وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ ناصر صباح 
االحمد بقصر بيان عضو املجلس 

البلدي احمد البغيلي.

تنظم اللجنة الفني���ة في املجلس 
البلدي صباح اليوم ورشة عمل خاصة 

باملواقف الذكية.
وقد وجه رئيس اللجنة م.عبداهلل 
اللجنة  الدع���وة ألعض���اء  العن���زي 
حلضور الورشة والعرض املرئي لهذه 

املواقف.

ورقة عمل حول المواقف الذكية اليوم

مهلهل اخلالد يتوسط شايع الشايع ومحمد املفرج خالل االجتماع

الشيخ ناصر صباح االحمد مستقبال احمد البغيلي

م.أحمد املنفوحي وم.جمال اخلشتي ومجدي مأمون ود.طارق الشيخ خالل اللقاء

طرق تخزين الطرشيإغالق مخزن مخالف

لجنة العاصمة أقرت إنشاء منطقة خضراء على طريق المطار

المنفوحي: إعداد خطة عمل إلنشاء مرصد التنمية الحضرية

العاصمة خالل  أقرت جلنة 
اجتماعها امس اقتراحا بإنشاء 
منطقة خضراء جنوب منطقة 
الرمال(  ل���دركال  الري )موقع 
س���ابقا وغير املس���تغل حاليا 
الواقع على طريق املطار والدائري 

اخلامس.
وقال رئي���س اللجنة مهلهل 
اخلالد بعد نهاية االجتماع انه 
مت���ت املوافقة على طلب تنازل 
وزارة الطاقة عن موقعها مبنطقة 
الشويخ )ع( اإلدارية إلى وزارة 

اإلعالم.
وقال رئي���س اللجنة مهلهل 
اإلع�����الم  وزارة  ان  اخلال���د 
ستستغ��ل املوق��ع ملبن��ى رئيسي 
للوزارة بجميع إداراتها، مشيرا 
ال���ى أن املوافقة عل���ى التنازل 
مرتبطة باحض���ار املخططات 

الالزمة.
وأوض���ح أن اللجنة أوصت 
بعدم املوافقة على طلب تخصيص 
موقع بديل ملسجد املطبة الكائن 
في منطقة الشرق وعدم املوافقة 
على شكوى أصحاب العالقة في 
منطقة الدسمة بخصوص إعادة 

توصلت بلدية الكويت وبرنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
)فرق الكويت( الى اتفاق يقضي 
بإعداد خطة عمل إلنشاء مرصد 

التنمية احلضرية للبلدية.
وقال نائب مدير عام البلدية 
لقطاع التطوير واملعلومات م.أحمد 
املنفوحي ان هذا التوجه امنا ميثل 
خطوة جادة لإلسهام في تنفيذ 

برنامج عمل احلكومة.
جاء ذلك خالل زيارة عمل قام 
بها م.املنفوحي على رأس وفد من 
بلدية الكويت ضم كال من م.جمال 
اخلش����تي ومجدي مأمون حيث 
كان في استقبالهم رئيس مكتب 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية بالكويت د.طارق الشيخ 
وم.رقية احلسن خبيرة التنمية 
احلضري����ة باملكت����ب باالضافة 
الى س����ارة الدويسان استشاري 

البرنامج الوطني للمكتب.
وأشار م.املنفوحي الى ان وزير 
الدولة  العامة ووزير  األش����غال 
لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر 
يحرص على ض����رورة االهتمام 
بقياس معدالت التنمية احلضرية 
واألداء البلدي من خالل مؤشرات 
تنموية معتمدة دوليا حتى يسهل 
اج����راء الدراس����ات والتحليالت 
الكويت  التنمية ببلدية  ملعدالت 
وعمل مقارن����ات عادلة لالجناز 
التنم����وي ودعم العم����ل البلدي 

فتح ش���ارع مراكش مع شارع 
بلقيس.

وقال اخلالد إن اللجنة قررت 
إحالة اقتراح العضو الس���ابق 
خليفة اخلرافي بإنش���اء مقاه 
ومطاعم ترفيهي���ة في منطقة 
التراث  املرقاب حتتوي عل���ى 
الكويت���ي اخلليجي الش���عبي 

للجهاز الفني للدراسة.

باملؤشرات والدراسات التحليلية 
مما يسهل على الدراسات الدولية 
عقد مقارنات متوازنة بني الكويت 
واملدن األخرى حول العالم ويساهم 
في املتابعة العملية ملعدالت اإلجناز 
لتنفيذ النطق الس����امي لصاحب 
السمو األمير بجعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا عامليا.
وتابع بأن املدن تأخذ حيويتها 
وبهاءها من سكانها ويعكس سكان 
املدينة بحيويتهم فاعلية ما تقدمه 
املدينة لهم ويؤثر في حياتهم من 
جميع نواحيها ولكي تقوم املدينة 
بخدمة س����كانها بكفاءة وتوفير 

واضاف ان���ه تقرر ان يبقى 
طلب احدى الشركات العقارية 
لتطوي���ر عقاراته���ا في اجلزء 
الشمالي من القطعة 2 مبنطقة 
بنيد الق���ار على جدول األعمال 

حلني إحضار موافقة اجليران.
اللجنة قررت  أن  وأوض���ح 
االبقاء عل���ى عدد من املعامالت 
بشأن زيادة نسب البناء بواقع 

سبل العيش الس����هل وامليسور 
له����م وبجميع املس����تويات البد 
للقائمني عليها من استكش����اف 
ومعرف����ة االحتياجات التنموية 
للساكنني واستباقها بوضع آليات 
واتباع طرق مختلفة لعل أبرزها 
فاعلية هو انش����اء نظام مراقبة 
ورصد ملا يدور فعليا في املدينة 
مبفهوم قياس األداء أو استكشاف 
احلاجات املستقبلية لسكان املدينة 
والس����عي الى توفيرها في اطار 
خطة واقعية تعتمد االمكانيات 

وتؤشر للتحديات.
ق����ال د.طارق  م����ن جانب����ه 

400% إلى حني البت في االقتراح 
املقدم من العضوين شايع الشايع 
ومهلهل اخلالد بالسماح مبنح 
نس���بة 400% جلمي���ع املباني 
التجارية داخل املدينة من أجل 
تطوي���ر العاصم���ة وحتويلها 
إلى مركز مالي وجتاري تنفيذا 
الس���مو  لتوجيه���ات صاحب 

األمير.

الشيخ ان انشاء مرصد حضري 
محلي هو خطوة عملية وفعالة 
العتماد األسلوب العاملي احلديث 
واملعتمد دوليا الستكشاف ورصد 
احتياج����ات املدينة والعمل على 
توفيرها وهذا من شأنه ان يوفر 
املعلومات األساسية حول جميع 
القطاعات التنموية في املدن كما 
يوفر آلية لقياس حس����ن األداء 
ويس����تنبط مؤش����رات تنموية 
مختلفة بعضه����ا نابع من واقع 
محلي تسهم بشكل فاعل في تغيير 
أو إصالح السياس����ات التنموية 

احلضرية.

الربيع: إتالف 240 كلغ من المواد الغذائية في الفروانية
غلق مخزن والمخالفات بالجملة في منطقة العارضية الصناعية

ضبط فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الفروانية كميات 
كبيرة من املواد الغذائية غير املطابقة للمواصفات في عدد من مخازن 
االغذي����ة مبنطقة العارضية الصناعية حي����ث مت اتالف 240 كلغ منها 
والتحفظ على 24.5 طنا من بعضها اآلخر حلني ظهور نتائج الفحص 
املخب����ري، الى جانب غلق مخزن بس����بب فتحه قب����ل احلصول على 

ترخيص صحي من البلدية.
وتأتي هذه احلملة في اطار احلمالت التفتيشية املتتابعة واملستمرة 
التي تنظمها ادارة العالقات العامة بالبلدية والتي تأتي ترجمة للتعليمات 
املباشرة من وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر، وفي سياق املتابعة احلثيثة ملدير عام البلدية م.احمد الصبيح 
لتطبيق االنظمة واللوائح على اجلميع دون استثناء في مختلف املجاالت 
واالنشطة املتصلة بجهاز البلدية، واتخاذ كل االجراءات القانونية بحق 

املتجاوزين حفاظا على سالمة املستهلكني.
وانطلقت احلملة التي ترأس����ها رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة الفروانية رياض الربيع في متام الس����اعة التاس����عة صباحا 
واس����تمرت ملدة اربع ساعات، وضم فريقها مش����رف النوبة )أ( عادل 
الغريبة ومشرف االغذية عبدالكرمي الوبران واملفتشني عبداهلل املطيري 
وعلي السالم وحميد الفودري ومن ادارة العالقات العامة بالبلدية متوز 
املنادي وجراح املطيرات وازهار فاروقي، ومت خالل احلملة رصد العديد 

من التجاوزات واملخالفات.
وق����ال الربيع: مت ضبط كميات كبيرة من امل����واد الغذائية املنتهية 
الصالحي����ة في املخازن الغذائية مبنطق����ة العارضية الصناعية، كان 
منها عدد 4 شواالت )خيشة( ليمون اسود زنة الواحدة 50 كلغ منتهية 
الصالحية في شهر مايو من العام احلالي الى جانب ضبط شوال واحد 
)خيشة( من الليمون الصومالي زنة 40 كلغ منتهي الصالحية في شهر 
اغس����طس من العام احلالي، وقد مت اتالف الكمية املضبوطة وحترير 

محضر اتالف بذلك.

واضاف: جال فريق املفتشني على العديد من املخازن الغذائية باملنطقة 
ومت س����حب عينات من املواد الغذائية إلرسالها الى الفحص املخبري 
بوزارة الصحة العامة لتقرير مدى صالحيتها لالس����تهالك اآلدمي الى 
جانب التحفظ على 1222 سطال من الزيتون االخضر الشرائح ومخلل 
اللفت واخليار والزهرة والفلفل زن����ة الواحد منها 20 كلغ، باالضافة 
الى 3 صفائح م����ن اجلنب االبيض املغلي زنة الواحدة 5 كلغ وعدد 75 

كيسا صغيرا من الزعفران زنة الواحد 3 كلغ.
وأوض����ح الربيع: انه بعد ظهور النتائج من املختبر س����يتم اتالف 
ما س����يتبني فس����اده من هذه الكميات الغذائية املضبوطة واتخاذ كل 
االجراءات القانونية بحق املخالفني، أما في حال صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي فسيتم االفراج عنها، مشددا على ضرورة االلتزام بلوائح وقوانني 
البلدية عند بيع أو تداول اي مادة غذائية حتى ال يتعرض املستهلكون 

للضرر جراء تناولها.
وكشف الربيع خالل جولته املفاجئة على املخازن الغذائية عن مزيد 
من التجاوزات التي يرتكبها بعض اصحابها، مشيرا الى انه مت ضبط 
احد املخازن خزنت ب����ه كمية كبيرة من البهارات في حاويات القمامة 
دون أدنى مراعاة لالشتراطات الصحية، خاصة ان فريق املفتشني قاموا 
بضبط احدى احلاويات والتي تبني ان املواد الغذائية التي بداخلها قد 
أصابها العفن بالكامل ومت اتخاذ االجراءات الالزمة بهذا الشأن، الفتا الى 
اهمية تواصل احلمالت التفتيشية والتي تهدف الى التصدي ملثل هذه 

التجاوزات غير القانونية التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس.
وتابع: مت حترير 10 مخالفات، كان منها تداول مواد غذائية منتهية 
الصالحي����ة وتعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية وفتح مخزن 
قب����ل احلصول على ترخيص صحي، الى جان����ب مخالفات العمل من 
دون شه��ادات صحي��ة وتشغيل عمال قب��ل احلص��ول على شه��ادة 
صحي��ة، مشي��را ال��ى انه مت غل��ق احد املخازن مبنطق��ة العارضي��ة 

غلقا اداريا واتخاذ كل االجراءات القانونية بذلك.


