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اعداد: بداح العنزي

تناقش اللجنة الفنية في محافظة 
الفروانية  اليوم طلب حتويل القسيمة 
رقم 13 من القطع���ة رقم 25 مبنطقة 
الفروانية من استثماري الى جتاري، 
طلب صاحب القسيمة رقم 132 قطعة 1 
مبنطقة اشبيلية تعديل مدخل ومخرج 
طريق 141، االقتراح املقدم من األعضاء 

احمد املعوشرجي وم.جسار اجلسار 
ود.عبدالكرمي السليم بشأن تخصيص 
ش���ارع اعالمي في منطقة العارضية، 
والطلب املقدم من اهالي منطقة عبداهلل 
املبارك غرب اجلليب باستحداث مدخل 
ومخرج للقطعة 1 والشكوى املقدمة ضد 

استحداث املدخل واملخرج.

فنية الفروانية تجتمع اليوم

العازمي: إزالة 5400 إعالن 
مخالف العام الماضي

في محافظة حولي

كش���ف مراق���ب احملالت 
واإلعالن���ات بف���رع بلدي���ة 
محافظة حولي خالد العازمي 
 ان عدد االعالن���ات املخالفة 
التي متت ازالتها خالل العام 
بل���غ 5400  املاض���ي 2009 
اعالن الى جانب حترير 214 

مخالفة.
واش���ار الى املخاطر التي 
اقام���ة االعالنات  تنتج عن 
العشوائية وغير املرخصة 
والتي يتم ازالتها فورا دون 
انذار، جاء ذلك خالل  سابق 
ادارة  ال���ذي اعدته  التقرير 

العالقات العامة بالبلدية عن نشاط االجهزة الرقابية بالبلدية 
وتصديها للتجاوزات غير القانونية وتطبيق اللوائح واألنظمة 
بحق املخالف���ن والتي حترص عليه���ا االدارة العليا بالبلدية 
بهدف اس���تتباب النظام وفرض هيبة القان���ون على اجلميع 

دون استثناء.
وقال العازمي في تصريح صحافي: لقد بلغ أعلى معدل من 
االعالنات املخالفة التي مت ازالتها خالل شهر مارس والتي بلغ 
اجماليها 717 اعالنا فيما حل باملركز الثاني شهر اغسطس حيث 
بلغ عددها 714 اعالنا تاله ش���هر مايو ب� 665 اعالنا الى جانب 

ازالة 568 اعالنا مخالفا خالل شهر ابريل.
واضاف: لقد جاء في املركز اخلامس شهر فبراير حيث بلغ 
عدد االعالنات املخالفة التي مت ازالتها 535 اعالنا الى جانب ازالة 
465 خالل ش���هر يوليو فيما بلغ عددها خالل يناير 418 اعالنا 

وازالة 413 اعالنا خالل سبتمبر و384 خالل يونيو.
وأوض���ح العازمي ان عدد االعالنات املخالفة التي مت ازالتها 
خالل شهر اكتوبر بلغ 294 اعالنا مسجال املركز العاشر فيما جاء 
شهر نوفمبر باملركز احلادي عشر وكان عدد االعالنات املخالفة 
التي مت ازالتها 150 اعالنا فيما حل اخيرا شهر ديسمبر والذي 

جاء بأقل معدل وبلغ عددها 77 اعالنا مخالفا.

خالد العازمي

فحص األدوات املستخدمة في اجلزارة

جانب من عملية ذبح الغنم

جزارة متنقلة بيع مواد غذائية دون االلتزام بقواعد النظافة العامة

فحص ظاهري للحوم

إتالف مواد غذائية غير صالحة في األحمدي

كش���ف مدير فرع بلدية 
محافظ���ة األحم���دي م.فهد 
الفهد عن قيام إدارة التدقيق 
ومتابع���ة اخلدمات البلدية 
متمثل���ة ب���إدارة األغذي���ة 
واألس���واق بتنفيذ حمالت 
تفتيشية مكثفة على محالت 
الغذائية  املواد  بيع وتداول 
واجلزارين غير املرخصن 
املتنقلة لبيع  والس���يارات 
الغذائي���ة ش���ملت  امل���واد 
مناطق الفنطاس وأبوحليفة 
والفحيحيل وشرق األحمدي 
والوفرة، مشيرا الى ان فريق 
احلمل���ة ضم رئيس قس���م 
املسالخ شهاب الغني ورئيس 
قسم التفتيش أحمد الكندري 
واملفتش���ن أحمد احلمادي 
واألطباء البيطرين احلسيني 
الغنام ومجدي النشار وخيري 
محمد ومحمد حس���ني أدان 

وعالءالدين الشعراوي.
وقال الفهد ان االجراءات 
الرقابية مستمرة على مدار 
الساعة في مختلف املجاالت 
التي تخضع لرقابة البلدية، 
مشيرا الى ان املتابعة الدقيقة 
واحلثيثة للمفتشن الصحين 
تأتي في إطار تطبيق القانون 
على اجلميع دون استثناء 
واتخاذ جمي���ع االجراءات 
القانونية بحق املتجاوزين 
للنظم واللوائح التي أقرتها 

البلدية.
ومن جهت���ه قال رئيس 
قسم املسالخ شهاب الغني ان 
اجلوالت أسفرت عن حترير 
عدد 30 محضر مخالفة بفتح 
محل بترخيص صحي منته 
وتشغيل عمال دون احلصول 
على شهادة صحية وعرض 
مواد غذائية غي���ر مطابقة 
للمواصف���ات وبي���ع مواد 
غذائية خ���ارج نطاق احملل 
وعدم االلتزام بقواعد النظافة 
العامة، كما مت عمل 10 محاضر 
تفتي���ش و6 إقرارات إتالف 
مواد غذائي���ة غير صاحلة 

لالستهالك اآلدمي.

العازمي بحث إحياء فكرة إنشاء
المركز الخاص بالمجالس البلدية الخليجية

الدوحة � كونا: اش����اد رئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي أمس 
الش����عبن  التي تربط  بالعالقات 
الشقيقن في الكويت وقطر. وقال 
في تصريح ل� »كونا« بعد اجتماعه 
مع وزير العدل القطري حسن الغامن 
ورئيس غرفة صناعة وجتارة قطر 
عبدالعزيز العمادي كال على حدة 
ان اللقاءين جاءا ضمن العالقات 
املتميزة بن البلدين الشقيقن في 
ش����تى املجاالت خاصة في املجال 

الذي يتصل بالعمل البلدي.
وأضاف انه بحث مع وزير العدل 
القانونية  التش����ريعات  القطري 

التي تتعلق بالش����أن البيئي والذي يقع في مجالها 
»التخييم« وكيفية احملافظة على البيئة التي تعد من 

أهم األولويات التي توليها الدول 
جل اهتمامها. واكد ان الكويت تهتم 
بالشأن البيئي من خالل القوانن 
التي تسنها من حن الى آخر والتي 
تنصب في مجملها باحملافظة عليها 

وللحيلولة دون العبث بها.
ولفت العازمي الى انه مت بحث 
إحياء فكرة إنشاء املركز اخلاص 
باملجال����س البلدي����ة اخلليجي����ة 
ورشحت الدوحة لتكون مقرا له 
البحري����ن هي صاحبة  مبينا ان 
املبادرة في إنش����اء ذل����ك املركز 
اخلليجي ال����ذي يهدف الى تبادل 
اخلب����رات في مج����االت التنظيم 
والبناء والزراعة والصناعة إضافة الى إقامة املشروعات 

اخلاصة بالبنى التحتية للمدن اخلليجية.

زيد العازمي


