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اعداد: بداح العنزي

اصدر وزير االشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل صفر قرارا بندب حسن 
عبدالك���رمي حيدر م���ن مكتب رئيس 
قطاع التنظي���م للعمل بوظيفة مدير 
مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية مع 
احتفاظه بكل بدالته وذلك ملدة س���نة 

من تاريخه.

صرح مدير ادارة االغذية املستوردة 
ببلدي���ة الكويت خال���د الزهمول بأن 
االدارة تطمئ���ن املواطنني بأنها تقوم 
بأداء مهامها عل���ى اكمل وجه، وان ما 
اثير حول فقدان معامالت او استمارات 

هو عار من الصحة.

الزهمول: ال فقدان الستماراتندب حيدر لوظيفة مدير مكتب الوزير
 في »األغذية المستوردة«

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�شاق��ط ال�شع��ر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

�سركة م�سعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�شل اخلدمات العالجية للعناية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ش�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�شت�شاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �شفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الصانع: لجنة إزالة التعديات غير دستورية
هو ان العقوبة تف���رض على اثر رجعي، 
فهل يحق للوزير او غيره ان يصدر قرارا 

ويطلب تطبيقه بأثر رجعي؟
واضاف انه خرجت علينا ببدعة وهي 
قرار محضر من محاضر اجتماعات البلدي 
السابق ان الس���راديب تستخدم كمواقف 
س���يارات وخدمات للبناء، لكن صار لنا 
عشرات السنني والسراديب مصممة على 
اس���اس مش���غل او ناد صحي او كوافير 
وغيرها، والناس في مؤسسات عامة صار 
لها سنني، الفتا الى ان البلدية جتيب عن 
االساس القانوني لذلك بان هناك تعليمات 
من الوزير بعدم الس���ماح بقيام مشاريع 
جتارية داخل السراديب، وذلك بناء على 
وجود جدول اشتراطات ومواصفات خاصة 
بأبنية السكن االستثماري، مبوجب قرار 
البل���دي الص���ادر بتاريخ مايو  املجلس 
2008، وق���ال: البد اال يتعارض هذا القرار 
مع الدستور واحلقوق العامة وان يكون 
منطقيا وعقالنيا ويستقيم مع املصلحة 
العامة، فأين املصلحة املرجوة منه؟ ام ان 
املصلحة ملن ابتدع هذه البدعة؟ متمنيا ان 
ينظر املجلس البلدي اجلديد للتصدي ملثل 

هذه املسائل احليوية واملهمة.
كما بني ان هناك حقا جلميع املتضررين 
في اللجوء الى القضاء بطلب رفع الظلم 
عنهم وجتديد تراخيصهم وتعويضهم عن 
االضرار التي تس���ببت بها البلدية جراء 
حرمانهم من االستمرار في مباشرة اعمالهم 
وما حلقهم وحلق موظفيهم ومستخدميهم 
من اضرار مادي���ة ومعنوية وتعويضهم 
عن كل ما فاته���م من ربح وحلق بهم من 
خسارة، داعيا الوزير لتصحيح هذا الوضع 
حتسبا من حتميل خزينة الدولة االضرار 
والتعويضات التي تترتب على ما قد يحكم 
به القضاء الع���ادل بتعويض وتصحيح 

وضع املتضررين.

الى الوزير الذي »نام على القرار« نظرا ألن 
رأي املجلس استشاري، وقد يعتمده الوزير 
وقد ال يعتمده، الس���يما ان سلطة اللجنة 
اعلى من سلطة الوزير ألن من عينها هو 
مجلس الوزراء، مشيرا الى انه مت تشكيل 
جلنة من مجموعة محامني ستتقبل طلبات 

املتضررين والدفاع عنهم.
ووص���ف ايقاف تراخيص املش���اريع 
القائمة في سراديب السكن  االستثمارية 
اخلاص كاملعاهد الصحية دون سابق انذار 
بعد ان كانت تعمل لسنوات طويلة بالبدعة 
الغريبة التي ابتدعتها البلدية والتي لم تكن 
في املاضي وال في املستقبل، فهل يعقل ان 
توقف تراخيص منشآت تعمل منذ 20 عاما، 
او ان يرفض التجديد للتراخيص واملشاريع 
القائمة، وقال: ال يجوز في القانون ان تكون 
هناك رجعية في القوان���ني، لكن ما نراه 

الشجر ويتلفون املال العام ونقول لهم ان 
اللجنة  غير دس���تورية لكنهم ال يريدون 

ان يستمعوا الحد.
وتابع قائال: هل يعقل ان يفعل رئيس 
جلنة االزالة بالكويت من شمالها جلنوبها 
ما فعله بقرار تعيني ال تتعدى مس���احته 
س���طرا ونصف الس���طر؟ فاللجنة تعمل 
من غير بوصلة وهداية وتشريع، وليس 
لديها حد تقف عنده، وال هم من اصحاب 

االختصاص.
واشار الى انه مع بعض احملامني نقلوا 
هذا االمر للمجل���س البلدي والذي اجرى 
االتصاالت بهذا الش���أن، ثم قام بتشكيل 
جلنة قانوني���ة يكون على عاتقها حتديد 
االمور االرتدادية وامكانية ترخيصها في 
البلدية، لكن هذا االمر لالسف لم يكتب له 
النجاح، حيث رفع املجلس البلدي قراره 

محمد راتب
وجه احملامي رياض الصانع انتقادات 
شديدة الى وزير االشغال ووزير البلدية 
د.فاضل صفر، واصفا ما يقوم به موظفو 
جلن���ة ازالة التعدي���ات بالعمل االجرامي 
واملزاجي والسير على غير هداية ودون ان 
يكون لديهم اختصاص فيما يقومون به.

وقال الصانع، خالل ندوة اقامها مساء 
اول من ام���س بعنوان »مخالفات البلدية 
وتصدي املجلس البلدي«، ان قضية البلدية 
تدمي اخلاطر والنفس، حيث تكاثرت الهموم 
فيها اجياال واجياال، واليوم مازالت البلدية 
معنا مبمارساتها حتى توصلنا الى املقبرة، 
الفتا الى ان اهال���ي الكويت فوجئوا قبل 
سنوات وفي ظل ظروف استثنائية بظهور 
»جلنة التعديات« التي ش���كلت في حالة 
طوارئ من اجل قضي���ة الدواوين، ومن 
ثم كانت تقوم بهذه املهمة مصيبة احيانا 
ومسيئة احيانا اخرى، حيث انها اضفت جو 
احلرب مع املواطنني الذين متنوا ان تعود 
االمور الى مجاريها، اال انهم فوجئوا بان عمل 
هذه اللجنة ينتقل من سيئ الى اسوأ، نظرا 
ملا احلقت باحلدائق واملزروعات التجميلية 
واحليوانات من ضرر بالغ، وذلك بحجة 
التعدي على امالك الدولة، واصفا منطق 
تصرف جلنة التعديات بالال مستقيم، حيث 
انهم يأتون فجرا باجلرافات كأنهم رجال 
املباحث، ويثي���رون حفيظة اهالي البيت 
ويعيشون في حالة عدم استقرار، وقال: 
ان السيل بلغ الزبى، وللصبر حدود، وما 
يقوم به هؤالء هو اجرام، مستغربا من هذا 
التصرف الذي يقومون به ويتناسون انهم 
في دولة مؤسسات، وقال: لقد جترعنا املرار 
من هذا االمر وذكرنا في مرات كثيرة ان هذه 
التصرفات خاطئة والبد من وجود نظام 
لهذا االمر، وكنا نرجع الى موظفي اللجنة 
الذين يغ���زون كل يوم منطقة، ويقلعون 

أكد أن إيقاف تراخيص األنشطة القائمة في سراديب األبنية السكنية بدعة

)كرم دياب(رياض الصانع متحدثا

جانب من التعديات على مزارع اجلهراء 

البدر يطلع على التعديات في مزارع الجهراء

قام رئيس جلنة إزالة التعديات 
على أمالك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة الفريق م.محمد البدر 
باالطالع عل���ى حجم التعديات 
ف���ي مزارع منطق���ة اجلهراء ملا 
متثل���ه بعض هذه امل���زارع من 
تاريخ لتراث الكويت يستوجب 
حمايته واحلفاظ عليه من التلف 

والتدمير.
وذكر بي���ان صحافي للجنة 
ان رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
الع���ام للهيئة العام���ة للزراعة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر 
والشاعر د.خليفة الوقيان وهو 
احد مؤسس���ي املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب رافقا 

البدر في اجلولة.
وقال البيان ان الفريق البدر 
اص���در قرارا بتس���وير األجزاء 

التراثية ف���ي املنطقة وإزالة كل 
اشكال التعديات في املزارع.

وأشار الى ان الزيارة »تأتي 
على خلفية املعلومات التي تلقتها 
التعديات من فريق  إزالة  جلنة 
اإلزال���ة التابع حملافظة اجلهراء 
ومن بعض املواطنني من سكان 
اجلهراء ح���ول أنواع التعديات 
ليس على أمالك الدولة فحسب 
وإمن���ا محاولة إت���الف التراث 
الكويتي األصي���ل الواقع داخل 
بعض املزارع التي مت تثمينها منذ 
فترة زادت على 15 سنة لوقوعها 
بني مجمعات سكنية وجتارية في 
محافظة اجلهراء والحتوائها على 

مواقع تراثية«.
ان املس���ؤولني  البيان  وقال 
اكتش���فوا الكثي���ر من اش���كال 
التعديات على أمالك الدولة متثلت 

باس���تخدام هذه املزارع املثمنة 
ألغ���راض خاصة مث���ل مخازن 
للبضائع ومواقف للس���يارات 
الثقيلة وعرب���ات النقل اضافة 
الى اس���تخدام مبانيه���ا اآليلة 
للسقوط من قبل بعض العزاب 
لغرض السكن وهي مبان حتتاج 
ال���ى صيان���ة دورية م���ن اجل 
احلفاظ عليها كجزء من التراث 

الكويتي.
واضاف ان مجلس الوزراء بعد 
تثمني هذه املزارع حول مسؤولية 
االشراف عليها الى الهيئة العامة 
للزراعة والثروة الس���مكية كما 
قامت جلنة ازالة التعديات قبل 
شهرين تقريبا بازالة مبان غير 
مرخصة وآيلة للس���قوط داخل 
م���زارع مهجورة ف���ي محافظة 

اجلهراء.

لما تمثله من تاريخ لتراث الكويت


