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اعداد: بداح العنزي

أكد أن غياب الدور الرقابي ساهم في استمرار عمل المحالت غير المرخصة بالمنطقة تضم المديرين والمراقبين والمفتشين بهدف إطالع الموظفين على التعديالت الجديدة الخاصة باللوائح

الخالد يدعو المسؤولين في البلدية التخاذ 
اإلجراءات لوقف التجاوزات في »الجليب«

المنفوحي: تنظيم دورات تثقيفية لموظفي البلدية قريبًا
أعلن نائب املدير العام لشؤون 
قطاع التطوير والتدريب م.احمد 
املنفوح���ي عن الب���دء بتنظيم 
دورات تثقيفية تنشيطية ملوظفي 

البلدية.
وق���ال املنفوح���ي في كتاب 
ال���ى رئي���س قط���اع الرقاب���ة 

والتفتيش:
نظرا لتعدد لوائح وقرارات 
البلدية التي تعد مبنزلة االطار 
املرجعي الذي يتم االستناد اليه 
عند حتديد نظم واجراءات العمل 
املتعلقة بإجناز املعامالت داخل 
قطاعكم، لذا يعتزم قطاع التطوير 
واملعلوم���ات تنظي���م دورات 
تثقيفية تنشيطية ملوظفي البلدية 
املعنيني باملراقبة واالشراف على 
تنفيذ هذه اللوائح، وذلك حسب 
اختصاص قطاعكم وسيتم تنظيم 

الدورات على النحو التالي:
1 - اللوائ���ح املزمع تنظيم 

الدورات بشأنها:
1 - القرار الوزاري اخلاص 

بالئحة االعالنات.
2 - القرار الوزاري اخلاص 

بالئحة االسواق العامة.
3 - القرار الوزاري اخلاص 

بالئحة املسالخ.
4 - القرار الوزاري اخلاص 
بالئح���ة تراخيص اس���تغالل 
العامة  الس���احات واالراض���ي 

لالستغالل التجاري.
5 - القرار الوزاري اخلاص 
املقلقة للراحة  بالئحة احملالت 

واملضرة بالصحة.
6 - القرار الوزاري اخلاص 

بالئحة النظافة العامة.
7 - القرار الوزاري اخلاص 

بالئح���ة تنظيم أعم���ال البناء 
واجلداول امللحقة.

8 - القرار الوزاري اخلاص 
بالئحة االغذية.

2 - الفئ���ة املس���تفيدة من 

الدورات:
املديرون، املراقبون، املفتشون، 
أو م����ن يق����وم بالتعام����ل م����ع 

اللوائح.
ه���ذه  م���ن  اله���دف   -  3

الدورات:
1 - أهمية لوائح البلدية نظرا 
الرتباط عم���ل موظفي البلدية 
مع املواطنني من خالل اخلدمات 
التي تقدمها البلدية استنادا الى 

اللوائح.
2 - اط���الع موظفي البلدية 
املعنيني باالش���راف على تنفيذ 
اللوائح بكل لوائح البلدية وكذلك 
التعرف عل���ى التعديالت التي 
طرأت عل���ى هذه اللوائح خالل 

الفترة املاضية.
انه جاٍر دراسة االطار  علما 
القانوني الذي سيتم من خالله 

جعل ه���ذه ال���دورات الزامية، 
وفي حالة عدم حضور املوظف 
املعن���ي بهذه اللوائ���ح للدورة 
سيتم اتخاذ االجراءات القانونية 
التعامل  في حقه وحرمانه من 
مع اللوائح س���واء بالتوقيع أو 

بتحرير املخالفة.
لذا يرجى تزويدنا بأس���ماء 
موظفي قطاعكم املعنيني باللوائح 
)كل م���ن يق���وم بالتعامل مع 
اللوائح( حلضور هذه الدورات، 
وذل���ك في اقرب وقت ممكن مع 
مراع���اة اآلتي: اس���م املوظف، 
الوظيفي، طبيعة عمل  املسمى 
املوظف، االدارة التابع لها، كما 
يسعد القطاع تلقي أي مالحظات 
أو اقتراحات ترونها للعمل بها أو 
أي لوائح أخرى ترغبون اضافتها 

للوائح املشار اليها.

دعا عضو المجلس البلدي 
المس���ؤولين  الخالد  مهله���ل 
البلدية لإلس���راع باتخاذ  في 
االج���راءات الالزم���ة لوق���ف 
التجاوزات الموجودة في جليب 
القوانين  الش���يوخ وتطبيق 

واألنظمة المعمول بها.
الخال���د في تصريح  وقال 
صحافي ان البلدية مسؤولة عن 

تلك المخالفات والتجاوزات.
واض���اف ان غياب األجهزة 
المعنية في البلدية عن متابعة 
المخالفات أدى الى تفاقمها مما 
نتج عنه عدم استطاعة الجهاز 
التنفيذي اتخاذ االجراءات الالزمة 
لوقف هذه التجاوزات، مشيرا 
الى ان هناك تقاعسا واضحا من 

األجهزة الرقابية في البلدية عن 
متابعة دورها.

وذك���ر ان أغل���ب المحالت 

المنطقة غير  القائمة في هذه 
مرخصة وخصوصا ان أغلبها 
يعمل في تداول المواد الغذائية 
مما يحمل البلدية المسؤولية 
الكاملة في هذه التجاوزات حيث 
كان يفترض أن تقوم االدارات 
المعنية في محافظة الفروانية 
بإغالق جمي���ع المحالت غير 

المرخصة.
وبين الخالد ان الجولة التي 
قامت بها عضوة المجلس البلدي 
م.أشواق المضف على المنطقة 
األسبوع الماضي بينت وجود 
تجاوزات خطي���رة مثل اقامة 
كراجات للسيارات بالقرب من 
المدارس مما يش���كل خطورة 
كبيرة على الطلبة الدارسين.

مهلهل اخلالد

أحمد املنفوحي

تراخيص الخدمات البلدية بإدارة 
التراخيص بإنجاز 265 ترخيصا 
وتجدي����د 761 ترخيصا ش����ملت 
التراخيص والشهادات الصحية 
وتصاريح نق����ل المواد الغذائية 
والمياه العذبة، فيما قامت مراقبة 
تراخيص اإلعالنات بإنجاز 139 
الى  المؤقتة  ترخيصا والرخص 
جان����ب قيام مراقب����ة تراخيص 
إشغاالت الطرق بإنجاز وتجديد 

38 ترخيصا.
واشار الشتيلي الى انجازات 
ادارة التراخيص الهندسية فقال: 
لقد قامت مراقبة البناء بإنجاز 83 
ترخيصا جديدا و106 تراخيص 
لالضافة برسوم بلغ قدرها 2098 
دينارا. فيما قامت ادارة السالمة 
بانجاز 319 معاملة الى جانب قيام 
ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية 
بإنجاز 303 معامالت بالس����كن 
التعهد  الخاص شملت معامالت 
واإلشراف وتوكيل مقاول وتسليم 
التيار الكهربائي  حدود وإيصال 
وشهادات األوصاف فيما بلغ عدد 
المعامالت المنجزة في الس����كن 
االستثماري والتجاري والصناعي 

99 معاملة.

فيما بلغ ع����دد نقالت المخلفات 
شبه الصلبة التي تم رفعها 4020 
نقلة، الى جان����ب 4124 نقلة من 
النفايات السكانية والقمامة و2460 

من السكراب األثاث واألشجار.
ومضى قائال: لقد قامت مراقبة 

لالستهالك االدمي.
واض����اف: لقد قام����ت مراقبة 
الطرق برفع  النظافة واشغاالت 
62 س����يارة مهملة وسكرابا، الى 
جانب توجيه 598 إنذارا وتحرير 
322 تعهدا وإزالة 144 إعالنا مخالفا 

األحمدي المركزي بلغ 25415 رأسا 
الى جانب إتالف 13 رأس����ا لعدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي بوزن 

بلغ قدره 355 كيلوغراما.
إلى جانب اتالف 700 كيلوغرام 
من المواد الغذائية غير الصالحة 

ذكر التقرير الش����هري الذي 
العامة  العالق����ات  ادارة  أعدته 
بالبلدية ان عدد المحالت التي 
ت����م التفتيش عليه����ا من قبل 
المفتش����ين الصحيين بمراقبة 
األغذية واألسواق التابعة الدارة 
الخدمات  التدقي����ق ومتابع����ة 
البلدية بف����رع بلدية محافظة 
األحم����دي بلغ 1013 محال حيث 
أس����فرت الحملة ع����ن تحرير 
158 مخالف����ة وضبط 9 محالت 
ت����زاول عمله����ا دون ترخيص 
وفي هذا السياق قال مدير فرع 
بلدية األحمدي بالوكالة م.فهد 
الشتيلي ان انتشار المفتشين 
ومتابعتهم اليومية لمحال بيع 
وتداول المواد الغذائية واألسواق 
المركزي����ة والمخازن تجس����د 
حرص البلدية على اس����تتباب 
النظام وف����رض هيبة القانون 
الجمي����ع لضمان وصول  على 
المواد الغذائية للمستهلك سليمة 
وفق����ا للمواصفات القياس����ية 

الكويتية.
واشار الى ان عدد المذبوحات 
من الخراف العربية واالسترالي 
والماعز واألبقار والجمال بمسلخ 

احدى املفتشات حترر مخالفة حملل حلوم

فحص ظاهري لألطعمة متابعة التراخيص الصحية

تدقيق في صالحية تاريخ املنتج

فريق رباعي نسائي يفتش األسواق ومحالت بيع األغذية 
ويسجل المخالفات للمتجاوزين في األحمدي

 بداح العنزي
كش���فت مصادر مطلعة ان مدير ع���ام البلدية م.احمد 
الصبيح اعتمد قرارات تسكني عدد من املديرين في كل من 
ادارات التراخيص الصحية والهندس���ية في أفرع بلديات 

احملافظات.
ويأتي قرار التس���كني لسد الش���واغر في تلك االدارات 

وبناء على توصية جلنة شؤون املوظفني.

تسكين مديري التراخيص الصحية والهندسية

العتيبي: حظر استيراد لحوم الطيور
وبيض المائدة من فرنسا

أعلن رئيس جلنة س���المة 
الكويت محمد  االغذية ببلدية 
غ���زاي العتيب���ي ان عددا من 
التوصيات اتخذتها جلنة سالمة 
االغذية في محضر اجتماعها رقم 
2010/1 بتاريخ الثامن عشر من 

شهر يناير املاضي.
العتيبي في تصريح  وقال 
صحافي: انه بن���اء على إفادة 
االدارة القانونية الواردة بالكتاب 
بتاريخ 2009/12/23 واملتعلقة 
باملوافقة على نش���ر اعالن في 
بلدية الكويت بخصوص محالت 
بيع الطي���ور، مت تكليف مدير 
البلدية  ادارة انظمة اخلدمات 

بالوكالة محمد العامري مبراجعة الئحة احملالت 
العامة واملقلقة للراحة واملضرة بالصحة الصادرة 
بالقرار الوزاري رق���م 2008/372 وذلك للتأكد 
من توافر الش���روط املش���ار اليها باالعالن مع 
االش���تراطات املذكورة في الالئح���ة، باالضافة 
الى تكليف ممثل وزارة الصحة باالفادة الفنية 
بخصوص رفع احلظر عن اس���تيراد االبقار من 

دول االحتاد االوروبي.

واض���اف: لق���د مت تكليف 
ممثل الهيئ���ة العامة للزراعة 
والثروة السمكية لالفادة بشأن 
استعدادات املختبرات البيطرية 
وأجهزتها الفنية بخصوص رفع 
احلظر عن استيراد االبقار من 
دول االحتاد االوروبي، وتكليف 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 
ملتابعة اصدار القرارات الوزارية 
املتعلقة بحظر استيراد حلوم 
الطيور املصنع���ة والطازجة 
واملبردة واملجمدة بكل انواعها 
ومشتقاتها ومنتجاتها، باالضافة 
الى بيض املائدة من جمهورية 

التشيك وجمهورية رومانيا.
وقال: مت تكليفه ايضا مبتابعة حظر استيراد 
بذور الكتان وأي منتجات غذائية يدخل ضمن 
مكوناتها بذور الكتان من دولة أملانيا، باالضافة الى 
حظر استيراد حلوم الطيور املصنعة والطازجة 
أنواعها ومش���تقاتها  واملبردة واملجم���دة بكل 
ومنتجاتها وبيض املائدة من منطقة دوس���يفر 
بدولة فرنس���ا فيما عدا املعاجل���ة حراريا على 

درجة 70م.

محمد غزاي العتيبي

باستثناء المعالجة حرارياً على درجة 70م

مراجعة الئحة المحلالت العامة والمضرة بالصحة


