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اعداد: بداح العنزي

كشف مدير إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بالوكالة ضيدان 
العدواني النقاب عن قيام املفتش���ني الصحيني 
مبراقبة األغذية واألسواق بالكشف على 4607 
محالت خالل اجلوالت التفتيشية التي مت تنفيذها 
العام املاضي 2009، مشيرا الى انها أسفرت عن 
حترير 3309 مخالفات وغلق 290 محال غلقا إداريا 
وإتالف 26 طنا من املواد الغذائية غير صاحلة 

لالستهالك اآلدمي.
ج���اء ذلك خالل البيان ال���ذي أصدرته إدارة 
العالق���ات العامة بالبلدية عن نش���اط األجهزة 
الرقابي���ة بالبلدية وتصديه���ا للتجاوزات غير 
القانوني���ة والذي يأتي في س���ياق التعليمات 
واملتابعة املستمرة لوزير األشغال العامة ووزير 

الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح اللذين يشددان على ضرورة التفتيش امليداني حفاظا على 
صحة وسالمة املستهلكني والتصدي للتجاوزات غير القانونية في 

مختلف املجاالت املتعلقة بجهاز البلدية.
وق���ال العدواني في تصريح صحافي: من جانبنا فإننا نحرص 
على ان تتم هذه اجلوالت بشكل مفاجئ وأال تكون مرتبطة مبواعيد 

محددة ويتم تنفيذها وفق أسس وضوابط، وذلك 
لكي تؤتي ثمارها، خاصة ان األمر يتعلق بصحة 
املواطنني واملقيمني، مشيرا الى ان املفتشني مبراقبة 
األغذية واألسواق متكنوا من ضبط 414 محال تعمل 
م���ن دون ترخيص صحي، فيما بلغ عدد العينات 
التي مت إرسالها للفحص املخبري بوزارة الصحة 

العامة 167 عينة.
وفي احملور املتعلق باإلعالنات املخالفة كشف 
العدواني ان عدد اإلعالنات املخالفة التي متت إزالتها 
بل���غ 5400 إعالنا، الى جانب حترير 192 مخالفة، 
مؤكدا ان األجهزة الرقابية تولي اهتماما بالغا بهذا 
اجلانب، ملا قد تسببه اإلعالنات املخالفة من حجبها 
الرؤية عن قائدي املركبات ومس���تخدمي الطريق 
وحذر من إقامة اإلعالنات العشوائية على اإلشارات 
الضوئية والعالمات اإلرشادية وأعمدة اإلنارة واجلسور واحملوالت 
الكهربائية والدوارات. وأشار الى إجنازات املسلخ التابع لفرع بلدية 
محافظة حولي، فقال: لقد بلغ عدد املذبوحات من اخلراف العربية 
واألس���ترالي واملاعز والعجول 140457 رأسا الى جانب إتالف 374 
رأسا لعدم صالحياتها لالستهالك اآلدمي، فيما بلغ إجمالي رسوم 

اللحوم املستوردة في املسلخ 705 دنانير.

تبحث جلن���ة الفروانية خالل اجتماعها اليوم االقت���راح املقدم من االعضاء 
احمد املعوشرجي، م.جسار اجلسار، د.عبدالكرمي السليم بشأن تخصيص شارع 
اعالمي في منطقة العارضية، الطلب املقدم من اهالي منطقة عبداهلل املبارك غرب 
اجلليب باس���تحداث مدخل ومخرج للقطعة 1 والشكوى املقدمة ضد استحداث 
املدخل واملخرج، تغيير نش���اط فرع الغاز الكائن مبركز الضاحية قطعة 5 غير 
املستغل الى نشاطي مطعم وحلويات ضمن منطقة عبداهلل املبارك، طلب وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية تخصيص مسجد مبنطقة الرحاب قطعة 1.

لجنة الفروانية تبحث تخصيص شارع إعالمي في الفروانية

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلتي املني�س والرجيب الكرام
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مانع العجمي

ضيدان العدواني

م.أحمد الصبيح

إعادة تخصيص مواقع المستشفيات الخاصة
لـ »الصحة« لتوزيعها على القطاع الخاص

العجمي: أستغرب عدم قبول وزير البلدية
دعوة أعضاء البلدي لالطالع على أوضاع المناطق

قال عضو املجلس البلدي مانع العجمي: رغم أمنياتي ان تس���فر 
جولة وزير البلدية د.فاضل صفر ووزير الكهرباء د.بدر الشريعان 
مبنطق���ة فهد األحم���د بدعوة من النائب دليه���ي الهاجري، عن حل 
مش���اكل األهالي باملنطقة بعد ان تفاقمت مش���كلة البيوت املخالفة 
لالش���تراطات وامتناع البلدية واجلهات املختصة عن إيصال التيار 
الكهربائي، فإنني أستغرب من عدم تلبية وزير البلدية قبال ملثل هذه 
الدعوة التي جاءته عب���ر اعضاء املجلس البلدي للوقوف عن قرب 
على معاناة أهالي منطقة فه���د األحمد والعمل على حلها، حيث ان 
املشاكل التي يعاني منها األهالي تدخل باألساس ضمن اختصاصات 
البلدية واملجلس على حد السواء وكان ميكن حلها بالتنسيق فيما 

بينهما وإيجاد أفضل احللول لها.
وأبدى العجمي دهشته من احملاباة التي يتعامل بها وزير البلدية 
فيما ب���ني اعضاء املجلس البلدي واألمة وع���دم تعاونه مع اعضاء 
املجلس البلدي في مسائل تخص صلب اختصاصاته وتدخل ضمن 

نطاق عمله الذي هو باألساس خدمة املواطن الكويتي.

الشايع يطلب من البدر تأجيل إزالة
الزراعات في مناطق السكن الخاص

بحث إطالق أسماء 12 شخصية على الشوارع اليوم
تبحث جلن����ة العاصمة صباح اليوم برئاس����ة 
مهلهل اخلالد إطالق أسماء 12 شخصية على الشوارع 
ويتضمن جدول االعمال التالي:  طلب كل من شركة 
مجموعة املرابطون الدولية التبرع بإنشاء مبنى مواقف 
س����يارات متعدد األدوار بدال من مواقف السيارات 
السطحية خلف القسيمتني 49، 50 قطعة 6 مبنطقة 

شرق.
االقتراح املقدم من العضو السابق فاطمة الصباح 
بش����أن تنفيذ مواقف سيارات متعدد االدوار بجوار 
مبنى وزارة اإلعالم بالقطعة 3 مبنطقة القبلة داخل 
املدين����ة، االقتراح املقدم من العضو الس����ابق خالد 
اخلالد بشأن تسمية احدى املؤسسات التعليمية او 
القاعات واملكتبات الثقافية او الشوارع الرئيسية او 
تسمية شارع االندلس الواقع في منطقة كيفان قطعة 

5 باسم عبداحلميد عبدالعزيز الصانع.
االقتراح املقدم من السادة اعضاء مجلس األمة، 
بشأن اطالق اسم عبداهلل اخللف السعيد على احد 

شوارع الكويت.
السيرة الذاتية ملجموعة من التسميات املقترحة، 
الطلب املقدم بشأن تسمية احد شوارع منطقة اليرموك 

باسم صالح عبدالرحمن العبدلي.
االقتراح املقدم من عضو مجلس األمة الس����ابق 
عبدالوهاب الهارون، بشأن اطالق اسم حمود يوسف 
النصف، على جسر الغزالي او احد شوارع محافظة 

العاصم����ة. الطلب املقدم من جمعي����ة الصحافيني 
الكويتية، بشأن تسمية احد شوارع محافظة العاصمة 
باس����م جاس����م املطوع، االقتراح املقدم من اعضاء 
مجلس األمة بشأن تس����مية احد شوارع العاصمة 

باسم عبداللطيف ابراهيم النصف.
االقتراح املقدم من احملامي عبداملجيد اخلرابيط 
والعضو هش����ام البغلي بشأن تسمية احد شوارع 

الكويت باسم ابراهيم اخلرابيط.
االقتراح املقدم من العضو الس����ابق خالد اخلالد 
وفوزية محمد احمد البحر، بشأن تسمية احد شوارع 
محافظة العاصمة مبنطقة الشامية او الشارع الذي 
مير بديوان احملاسبة في الشويخ االدارية باسم براك 

خالد الداود املرزوق.
االقتراح املقدم من عضو م.عادل اخلرافي عضو 
املجلس البلدي س����ابقا، بشأن تسمية احد شوارع 
محافظة العاصمة باس����م جاسم محمد عبدالرحمن 
البحر. الطلب املقدم من حرم السفير نفعية الزويد، 
بشأن تسمية احد شوارع محافظة العاصمة باسم 
د.يعقوب عبدالعزيز الرشيد. االقتراح املقدم من خالد 
اخلالد بشأن تسمية اطالق اسم عبداحملسن سعود 

فهد الزين، على احد شوارع محافظة العاصمة.
االقتراح املقدم من العضو صالح العسعوس����ي 
باطالق اس����م عبداهلل يوسف احمد الغامن على احد 

شوارع منطقة الفيحاء.

طلب نائب رئيس املجلس البلدي ش����ايع الشايع من رئيس جلنة 
االزاالت الفريق محمد البدر تأجيل ازالة الزراعات املخالفة في مناطق 

السكن اخلاص حلني تعديل الئحة الزراعة.
وقال الشايع في كتاب الى الفريق البدر امس باالشارة الى ما ذكر 
بشأن عزمكم خالل االيام القليلة املقبلة على ازالة املخالفات الواردة في 
نظام الزراعة مبناطق السكن اخلاص والنموذجي على سند مخالفتها 
لالشتراطات واملواصفات الواردة بالقرار املذكور أعاله املنظم لهذا النوع 
م����ن الزراعات، وحيث ان املجلس البلدي بصدد اجراء تعديالت على 
هذه الالئح����ة واقرارها بصورة نهائية، لذلك ومن منطلق مقتضيات 
العدالة واملشروعية وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معامالت 
األفراد واحملافظة على عوامل الثقة واالطمئنان على حقوقهم نطلب 
تأجيل ازالة الزراعات املخالفة مبناطق الس����كن اخلاص والنموذجي 

حلني االنتهاء من تعديل الالئحة املنظمة لهذه الزراعة.

العدواني: تحرير 3309 مخالفات وغلق 209 محالت المعوشرجي يطلب 
بيانًا بأسماء شركات 

النظافة المعتمدة
قدم عضو املجلس البلدي 
احمد املعوشرجي سؤاال يطلب 
فيه بيانا بأس���ماء ش���ركات 
 النظافة املعتمدة لدى البلدية.
وقال املعوشرجي في سؤاله: 
يرج���ى التك���رم مبخاطب���ة 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
لتزويدنا بنسخة من املستندات 

التالية:
اس���ماء ش���ركات النظافة 
املعتمدة لدى البلدية، نسخة 
من عق���ود التنظيف احلالية 
للع���ام 2010/2009، نس���خة 
من آخ���ر عقد نظاف���ة منته 
باألعوام السابقة، صورة من 
محضر الترس���ي����ة لعق����د 
املبرم حالي���ا لك��ل  النظافة 

محافظ��ة.

أقرت البلدية إعادة تخصيص املواقع 
املخصصة إلنش���اء مستشفيات خاصة 
والتي ألغيت عقود ما لتقوم وزارة الصحة 

بتوزيعها على القطاع اخلاص.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
في كتابه: نود افادتكم بانه متت مخاطبة 
االدارة القانونية بتاريخ 2009/3/17 بأن 
القضاي���ا املرفوعة من ش���ركات طبية 

هي:
1 � الشركة العاملية للخدمات الطبية.

2 � شركة اخلليج الطبية.
3 � سعد حبيب مناور.

وهي الدع���اوى املتاحة لهم من واقع 

سجالت القضايا كما افاد رئيس مراقبي 
القضايا وعليه ت���رى االدارة القانونية 
عرض املوضوع على املجلس البلدي للنظر 

فيما يراه مناسبا.

الرأي الفني

وجاء في الرأي الفني أنه ال مانع تنظيميا 
من املوافقة على طلب وزارة الصحة اعادة 
تخصيص املواقع ملك الدولة واملخصصة 
إلنشاء مستشفيات خاصة عليها والتي مت 
الغاء عقودها من قبل وزارة املالية ووزارة 
الصحة ألسباب مختلفة لوزارة الصحة 
كي تقوم بتوزيعها على القطاع اخلاص 

بطريق املسابقة عمال بقرار مجلس الوزراء 
الصادر برقم 915 بتاريخ 1998/11/25 وقرار 
وزير الصحة رقم 330 لس���نة 1999 في 
هذا الش���أن، مع مراعاة احكام املرسوم 
بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون 
رقم 7 لس���نة 2008 على ان يستثنى من 
ذلك املواقع املرفوع بشأنها دعاوى امام 
القض���اء وحلني صدور احلكم النهائ���ي 

بشأنه��ا.
ومما سبق يرجى عرض املوضوع على 
املجلس البلدي التخاذ ما يراه بخصوص 
املوضوع وحسب ما جاء بالرأي القانوني 

والفني.

رفع 12 سيارة ووضع 45 ملصقاً في الجهراء 

نفذت بلدية محافظة اجلهراء 
ف���ي املنطقة  حملة تفتيش���ية 
الصناعية باجلهراء اس���تهدفت 
محورين رئيسيني االول منهما 
يتعلق مبخالفات النظافة العامة 
اما اآلخر فكان ملخالفات االعالنات 
واسفرت عن حترير العشرات من 
املخالف���ات وتوجيه العديد من 
االنذارات ورفع السيارات املهملة 

والتي مت انذارها سلفا.
وكان���ت حملة ق���د انطلقت 
بالتعاون مع ادارة العالقات العامة 
بالبلدية في متام الساعة التاسعة 
والنصف صباحا واستمرت ملدة 
ثالث ساعات بتوجيهات من مدير 

ف���رع بلدية محافظ���ة اجلهراء 
عبداهلل العل���ي بهدف التصدي 
للتجاوزات غي���ر القانونية في 
مختلف املجاالت التي تقع حتت 

مسؤولية بلدية احملافظة.
وقال العل���ي ان هذه احلملة 
ليست االولى ولن تكون االخيرة، 
مشيرا الى ان احلمالت التفتيشية 
ستشمل جميع املناطق باحملافظة 
وكل مناطق عملها س���واء فيما 
يتعلق منها بسالمة االغذية ومدى 
التزام العاملني باحملال الغذائية 
او في  باالش���تراطات الصحية 
مجاالت النظافة العامة واشغاالت 
ال���ى جان���ب مخالفات  الطرق 

االعالن���ات والباع���ة املتجولني 
الدولة  والتجاوزات على امالك 
وتفعيل اللوائح واالنظمة على 
مختلف االصعدة مبا يحقق وضع 
االمور في نصابها الصحيح بهدف 
تقدمي افضل اخلدمات جلمهور 

املواطنني واملقيمني.

الفريق األول

وانطل���ق الفريق االول الذي 
العامة  النظافة  ترأس���ه مراقب 
واشغاالت الطرق فيحان املطيري 
وضم فريقه مشرف مركز اجلهراء 
سعود شطي ومساعد املشرف 
دخيل الس���المة وان���ور حمود 
العنزي  واملفتش���ني منص���ور 
وحسني العنزي وتوجه اجلميع 
الى السيارات املهملة بالساحات 
والتي مت انذارها س���لفا ومتكن 
الفريق من رفع 12 سيارة ونقلها 
الى مركز حجز البلدية مبنطقة 
امغ���رة ال���ى جان���ب وضع 45 
ملصقا على الس���يارات املهملة 
االخرى لرفعها بعد انتهاء املدة 

القانونية.

وقال املطيري: لقد مت حترير 
60 مخالفة لعدم التقيد بقواعد 
النظاف���ة العام���ة و7 مخالفات 
الشغاالت الطرق الى جانب توجيه 
30 تعهدا لتنفيذ االش���تراطات، 
مؤكدا جدية البلدية في التصدي 
للتجاوزات واتخاذ كل االجراءات 
القانونية بحق املخالفني للنظم 
واللوائح التي شرعتها البلدية.

واضاف: سيعود فريق املفتشني 
التزام اصحاب  الستطالع مدى 
احملال بتنفيذهم لالشتراطات واذا 
تبني خالف ذلك فسيتم حترير 
املخالفات الفتا الى اهمية اتباع 
االرش���ادات التي يتم توجيهها 

حتقيقا للمصلحة العامة.
اما الفريق الثاني فقد ترأسه 
مراقب احملال واالعالنات ناصر 
البصيري وضم فريقه املفتشني 
عادل احمد حيدر ومطلق العازمي 
حيث ج���ال الفريق على العديد 
من احمل���ال باملنطقة الصناعية 
التجارية  باجلهراء واملجمعات 
االخرى ومتك���ن من حترير 20 
مخالفة اشتملت على فتح محل 

م���ن دون ترخيص وعدم وضع 
اعالن تعريف���ي للمحل واقامة 
اعالن خاص بالنشاط من دون 

ترخيص.
البصي���ري: ان هذه  وق���ال 
احلمالت ستشمل جميع املناطق 
باحملافظة في اط���ار يهدف الى 
اس���تتباب النظام وفرض هيبة 
القانون على اجلميع ولفت الى 
اقامة  التي تنت���ج عن  املخاطر 
االعالنات العشوائية في الشوارع 
التي  والس���احات وفي االماكن 
الرؤية، معربا عن امله  حتجب 
في ان يتعاون اجلميع مع بلدية 
احملافظ���ة من خالل االلتزام مبا 
نصت علي���ه اللوائح واالنظمة 
اقامة االعالنات مبختلف  بشأن 
انواعها ومراجعة اجلهة املعنية 
ببلدي���ة احملافظ���ة لترخيصها 
بعد تقدمي املس���تندات املطلوبة 
جتنبا الزالتها من قبل االجهزة 
الرقابية. شارك في احلمالت التي 
مت تنفيذها ممثال ادارة العالقات 
املنادي  بالبلدي���ة متوز  العامة 

وانور حميد.

شايع الشايع


