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يتوقع ان يطلب عدد من األعضاء خالل جلسة املجلس 
البلدي االثنني املقبل مناقشة موضوع عقود النظافة.

وقد ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من األعضاء سيتقدمون 
بطلب خالل اجللس���ة بشأن تقدمي املوضوع بداية جدول 
أعمال اجللسة حيث سيناقش عقود النظافة ومقترحات 
بش���أن تعديل الئحة النظافة فيما يتعلق بأعمال الرقابة 

وكذلك تغيير بنود في عقود النظافة.

تقديم طلب مناقشة عقود النظافة االثنين

تنوعت بين مسنات وأحواض سباحة ومكاتب خارج القسائم

إزالة تعديات 5 قسائم صناعية من أصل 49 في منطقة عشيرج
محمد راتب

باش���ر فريق جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة صباح امس 
ازالة مخالفات القسائم الصناعية على الشريط الساحلي في منطقة 

الدوحة الصناعية )عشيرج(.
وقال رئيس فريق ازال���ة التعديات في املناطق الصناعية حيدر 
الش���مالي ان اللجنة بدأت بالتنس���يق مع البلدية ووزارة الداخلية 
في ازالة التعديات من القسائم الصناعية في منطقة الدوحة والتي 
حصل عليها اصحابها مبوجب عقود مع الدولة، وتأتي في املرحلة 
الثانية لبرنامج اللجنة بعد منطقة الصليبية الصناعية وقد أبدى 
اصحابها جتاوبا معنا، مش���يرا الى ان هناك 26 منطقة صناعية في 

الكويت مدرجة في البرنامج كونها حتتوي على مخالفات.
واكد الشمالي ان الشريط الساحلي في منطقة الدوحة يعاني من 
وجود اوساخ ومخلفات من القسائم الصناعية، مضيفا ان الشاطئ 
سيصبح جميال بعد ازالة هذه االوساخ وتأهيله من جديد، الفتا الى 
ان هناك افكارا س���تنفذ في هذه املنطقة كما سيعاد تطوير ونشاط 

صناعة السفن فيها.
وبني الشمالي ان منطقة الصليبية الصناعية والتي تسمى منطقة 
اخللط اجلاهز بلغت فيها التجاوزات مليون متر مربع وفيها 7800 
سيارة مهملة و75 شبرة متارس فيها حرف صناعية وهناك مخلفات 
اس���منتية جتاوزت نحو 3.5 ماليني متر مكعب، مش���يرا الى انه مت 
البدء بتلك املنطقة في شهر ابريل، وخالل الشهرين القادمني سيتم 

االنتهاء منها وقد ابدى اصحاب القسائم تعاونا مع اللجنة.
من جهته قال منس���ق العالقات العامة واالعالم في جلنة متابعة 
القرارات االمنية التابعة ملجلس الوزراء العقيد ظافر الصايغ: انذرنا 
اصحاب القسائم الصناعية واحلرفية واخلدمية والتجارية في املنطقة 
منذ ستة اشهر، وذلك الزالة مخالفاتهم وتعدياتهم على امالك الدولة 
خارج حدود قسائمهم، وما نقوم به هو ازالة املخالفات التي لم تتم 
ازالتها من قبل هؤالء، مشيرا الى ان مجموع القسائم املخالفة يقدر 
ب� 49 قس���يمة وقد متت ازالة تعديات 5 قسائم في حني ان اجمالي 

التعديات يصل الى 30 ألف متر مربع في هذه املنطقة وحدها.
واضاف الصايغ ان التجاوزات متنوعة وتش���مل االحواض التي 
وضعها اصحاب القسائم على الشاطئ احملاذي لقسائمهم اضافة الى 
املسنات كما ان هناك عددا من املكاتب التي وضعت خارج القسيمة، 
فضال عن املخالفات االخرى، مشيدا بالتعاون الذي ابداه اغلب اصحاب 

القسائم مع فريق االزالة.

استعرض إنجازات البلدية على مستويات الرقابة الصحية وتراخيص الخدمات والنظافة العامة والرقابة الغذائية
المعاقون في قلوبنا

إنه ملن دواعي الشرف 
والس����رور، وملا ليوم 3 
ديس����مبر من كل عام من 
أهمية كبيرة في حياتنا 
العامل����ي  الي����وم  وه����و 
للمعاقني، ان اعتبر وعلى 
املستوى الشخصي أيامي 
كلها مسّخرة خلدمة ذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة 
واملعاقني على املس����توى 
اإلنساني والديني. فنحب 
في دولتنا العزيزة الكويت 
عددا كبيرا من املوهوبني 
واملبدعني واملتفوقني الذين 

يعتبرون هم ثروة طبيعية ملجتمعنا الكرمي، فبإمكان بعض 
املعاقني ان يساهموا في عملية النمو في التنمية ولهم ارتباط 
وثيق بها، فنجد لديهم إبداعات ومواهب كامنة يجب صقلها 
ورعايتها متاما كاألسوياء، فعلينا جميعا املسؤولية الكاملة 

جتاه املعاقني، وعلينا تلبية كل احتياجاتهم وخدمتهم.
فإنني أعلن وبهذه املناس����بة الكرمية وانه ومن واجبي 
عندما تسلمت منصبي باملجلس البلدي تبنيت إنشاء مجمع 
طبي لذوي االحتياج����ات اخلاصة يجمع كل التخصصات 

الطبية لتسهيل تلقي املعاق خدمة عالجية افضل.

الهزيم: إتالف 602 رأس من الذبائح لعدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي وإزالة 801 إعالن مخالف في الفروانية 

أعلن مدير ف���رع بلدية الفروانية 
م.أحمد الهزمي ع���ن حتقيق األجهزة 
الرقابي���ة بفرع البلدي���ة للعديد من 
اإلجنازات امللموس���ة على مس���توى 
الرقابة الصحية وتراخيص اخلدمات 
البلدي���ة وجميع املج���االت املتعلقة 
الغذائية  العام���ة والرقابة  بالنظافة 
واملتابعة الهندسية خالل شهر أكتوبر 

املاضي.
جاء ذلك خالل التقرير الذي أعدته 
ادارة العالق���ات العامة بالبلدية عن 
النشاط الذي تقوم به مختلف األجهزة 
الرقابية بالبلدية حرصا على سالمة 
املواطن���ني واملقيمني واتخاذ ما يلزم 
بحق املتجاوزي���ن لقوانني وأنظمة 

البلدية.
وفي هذا الس���ياق قال الهزمي: بلغ 

عدد احملالت التي مت التفتيش عليها 
من قبل املفتش���ني الصحيني مبراقبة 
األغذية واألسواق التابعة إلدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية 350 محال، 
وأسفرت عن حترير 89 مخالفة واتالف 

60 طنا من املواد الغذائية.
واضاف: بلغ عدد املذبوحات باملسلخ 
التابع لفرع بلدية احملافظة من اخلراف 
العربية واالسترالي واملاعز واألبقار 
واجلمال 25867 رأسا، الى جانب إتالف 
602 رأس لعدم صالحيتها لالستهالك 

اآلدمي.
وق���ال: قام���ت مراقب���ة احملالت 
بإزالة 801 إعالن مخالف  واإلعالنات 
وحتري���ر 11 مخالفة، الفتا الى أهمية 
التقيد باللوائح واألنظمة التي نصت 
عليها الئحة اإلعالن���ات، فيما قامت 

ادارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بتوجيه 400 إنذار و333 تعهدا ورفع 
148 سيارة مهملة وحترير 97 مخالفة 
الى جانب قيام مراقبة إشغاالت الطرق 
بإجناز وجتديد 24 ترخيصا برسوم 

بلغ قدرها 5748 دينارا.
وع���ن اجن���ازات ادارة تراخيص 
اخلدم���ات البلدي���ة ذك���ر ان مراقبة 
تراخيص اخلدمات قامت بإجناز 508 
تراخيص وجتديد 1102 ترخيص برسوم 
بلغ قدره���ا 11665 دينارا، فيما قامت 
مراقبة تراخيص االعالنات بإجناز 123 
ترخيصا وجتديد 237 ترخيصا برسوم 

بلغ إجماليها 27008 دنانير.
وتاب���ع: كما قام���ت مراقبة البناء 
بإدارة التدقيق واملتابعة الهندس���ية 
التعهد  بإجناز 432 معاملة ش���ملت 

واإلش���راف وتوكيل املق���اول وإنهاء 
اإلش���راف وإيصال التيار الكهربائي 
وخط الهاتف وشهادات ملن يهمه األمر، 
فيما قامت إدارة السالمة بإجناز 179 
معاملة شملت رخصا للسكن اخلاص 
والتشوين وقطوعات الطرق وشهادات 
السالمة جلميع املشاريع وتسلم الكفالة 

املصرفية واإلفراج عنها.
وعن اجن���ازات فري���ق الطوارئ 
باحملافظة قال الهزمي: لقد متكن الفريق 
من ضب���ط 12 بائعا متجوال وحترير 
191 مخالفة ومص���ادرة 4 أطنان من 
املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي و250 اسطوانة سي دي، الى 
جانب ازالة 68 إعالنا مخالفا و7 تعديات 
على أمالك الدولة فيما بلغ عدد احملالت 

التي مت غلقها إداريا 5 محالت.

متابعة من قبل فريق االزالة لرفع املخالفاترفع سيارة مخالفة

)سعود سالم(البدء بازالة التعديات

م.أحمد الهزمي

بقلم: نائب رئيس املجلس البلدي
شايع عبدالرحمن الشايع


