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اعداد: بداح العنزي

أبدى عضو املجلس البلدي محمد املفرج 
اسفه من أن يتم اهانة حرمات املوتى في 
مقابر البالد، مشيرا إلى ان اخلبر املنشور 
في احدى الصحف حول انتهاك حرمة املوتى 
في مقبرة املطبة يعتبر عارا على املسؤولني 
في البلدية. واستغرب املفرج في تصريح 
صحافي ان يبل����غ االهمال في البلدية الى 

اهانة حرمة املوتى وخصوصا انها ليست 
القضية األولى التي حتدث في املقابر، حيث 
مت قبل فترة قيام احد احلراس باستغالل 
مقبرة في منطقة جليب الشيوخ بتحويلها 

إلى جاخور ومصنع للحلويات.
وتساءل عن املسؤولني عن انتهاك حرمة 
املوتى وخصوصا اننا في دولة اسالمية، 

مشددا على ضرورة محاسبة املقصرين في 
عملية عدم اقامة االسوار حول املقابر.

ودعا الى س����رعة جتديد اسوار املقابر 
في البالد خصوصا انها ال تكلف امليزانية 
مبالغ طائلة بل ان هناك بعض املتبرعني 
من أهل اخلير على استعداد للقيام ببناء 

هذه االسوار على نفقتهم اخلاصة.

المفرج يدعو لتجديد أسوار المقابر

جانب من إتالف السمك الفاسد

فحص نظافة األواني

الفهد: جوالت تفتيشية مكثفة 
على المحالت الغذائية في األحمدي

كشف مدير فرع بلدية محافظة األحمدي م.فهد الفهد عن قيام ادارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية ممثلة مبراقبة االغذية واالسواق 
بتنفيذ حمالت تفتيشية مكثفة على محالت البقالة واملطاعم واحللويات 
في منطقة املهبولة، مش����يرا الى انه مت تش����كيل فريق احلملة وضم 

رئيس قسم املسالخ شهاب الغني وأحمد محمد الكندري.
وقال الفهد ان االجراءات الرقابية مس����تمرة على مدار الساعة في 
مختلف املجاالت التي تخضع لرقابة البلدية، مش����يرا الى ان املتابعة 
الدقيقة واحلثيثة للمفتشني الصحيني تأتي في اطار تطبيق القانون 
على اجلميع دون اس����تثناء واتخاذ جميع االجراءات القانونية بحق 
املتجاوزين للنظم واللوائح التي اقرتها البلدية، مشيرا الى ان احلملة 
اسفرت عن حترير 12 محضر مخالفة وتركزت على عدم التقيد بقواعد 
النظافة العامة وعدم التقيد بلبس الزي املوحد وعرض البضائع خارج 
حدود احملل ومزاولة العمل قبل احلصول على شهادات صحية باالضافة 
الى حترير اقرارين اتالف ملواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي. 
وفي خت����ام تصريحه دعا الفهد اصحاب احمل����الت الغذائية ضرورة 
التقيد بقوانني وارشادات البلدية والتأكد من استيفاء املواد الغذائية 
لالشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية وذلك 
جتنبا للوقوع حتت طائلة املس����ألة القانونية، كما ناشد املستهلكني 
التأكد من صالحية املواد الغذائية قبل عملية الشراء من مراكز البيع 
املختلفة واالبالغ عن اي شكوك باملنتجات الغذائية من خالل مراجعة 

اقرب مركز بلدية باملنطقة.

إتالف طن من األسماك الفاسدة في العاصمة

هذه الفت���رة مما يعرضها للتلف 
فيما يقوم البعض اآلخر باغراق 
االسماك وهي في الشباك في قاع 
البحر مما يتسبب في فسادها وعدم 

صالحيتها لالستهالك اآلدمي. 
واض���اف: ان مفتش���ي مركز 
الواجهة البحرية يراقبون االسواق 
واحملال الغذائية على مدار الساعة 
وخاصة سوق االسماك بهدف التأكد 
من صالحية االس���ماك املتداولة 
واملعروض���ة للبيع لالس���تهالك 
اآلدمي ومن تطبيق كل االشتراطات 
البلدية  الصحية، مؤكدا جدي���ة 
للتصدي للتجاوزات غير القانونية 
وتفعيل الدور الرقابي على مختلف 
االصعدة مبا يحقق بث الطمأنينة 
في نفوس املستهلكني وتأكيد هيبة 

القوانني على مختلف االصعدة.

البس���طات لترويجها  واصحاب 
بسوق االسماك، مؤكدا ان االجهزة 
الرقابية باملرصاد لكل املتجاوزين 
واملخالفني للوائح وانظمة البلدية 
واتخ���اذ كل االجراءات القانونية 

بحقهم.
من جهة اخرى اكد رئيس مركز 
الواجهة البحرية مبنطقة ش���رق 
يوسف الهبيدة الذي اشرف على 
ضبط الكمية من االسماك الفاسدة 
ان فريق املفتش���ني بالنوبات )أ، 
ب، ج( متكن���وا خالل االس���بوع 
املاضي من ضبط 555 كيلوغراما 
من االسماك الفاسدة، مشيرا الى 
ان س���بب فسادها يعود الى بقاء 
الصيادين بالبحر ملدة تتجاوز ال� 3 
أيام دون متكنهم من وضع الثلوج 
بكميات كافية على االسماك خالل 

العامة  العالقات  ادارة  اعلنت 
ببلدية الكويت عن متكن االجهزة 
الرقابي���ة بفرع بلدي���ة محافظة 
العاصمة من ضبط 590 كيلوغراما 
من االسماك الفاسدة غير الصاحلة 
لالستهالك اآلدمي وذلك اثناء فترة 
التحريج ومن البسطات والباعة 
املتجولني بسوق االسماك بالواجهة 

البحرية مبنطقة شرق.
وفي هذا الس���ياق اكد مراقب 
االغذية واالس���واق بفرع بلدية 
محافظة العاصمة جزا الديحاني ان 
اجراءات الرقابة مستمرة على مدار 
الساعة بهدف التصدي للتجاوزات 
غير القانونية مبا يحقق استتباب 
النظام وفرض هيبة القانون على 

اجلميع. 
وقال: انن���ا لن نتهاون اطالقا 
مع مخالفات االغذية او املخالفات 
االخرى باالش���تراطات الصحية 
وان جمي���ع املواد الغذائية حتت 
سيطرة اجلهاز الرقابي من خالل 
احلمالت التفتيشية املكثفة التي 
يتم تنفيذها بصفة يومية، مشيرا 
الى ان االس���ماك الفاسدة التي مت 
ضبطه���ا من قبل رئي���س مركز 
الواجهة البحرية مبنطقة ش���رق 
النوبة  الهبيدة ومشرف  يوسف 
الف���ودري واملفتش  »ج« عدنان 
عدنان الصيرفي والتي بلغ اجماليها 
590 كيلو غراما من اسماك الصبور 
والنويبي والشعري والشموم قد 
مت اتالفها بواسطة كباسة البلدية 
وحتري���ر 3 محاض���ر مخالفات 
لعرض وبيع مواد غذائية تالفة. 
واضاف: ان ضبط هذه الكمية من 
الفاسدة كشف املستور  االسماك 
ع���ن محاولة بع���ض الصيادين 

المخلد: مشروع قانون لمجالس البلديات 
معروض على مجلس الوزراء

الفني  املكت����ب  دعت رئيس 
لوزير الدولة لش����ؤون البلدية 
املستشارة وداد املخلد املجلس 
اتخ����اذ اي  الى ع����دم  البل����دي 
اجراء بش����أن مقترحات تعديل 
قانون البل����دي 2005/5 لوجود 
مش����روع قانون معروض على 
مجلس الوزراء بش����أن مجالس 

البلديات.
وقالت املخلد في كتابها: نفيدكم 
بأنه سبق للمجلس البلدي ان عقد 
ورش����ة العمل بتاريخ 2010/1/11 
املقترحة على  التعديالت  بشأن 
القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن 

بلدية الكويت ومتت احالة محضر تلك الورشة من 
قبل رئيس املجلس البلدي لرئيس اللجنة القانونية 
واملالية مبوجب الكتاب رقم 69 املؤرخ 2010/1/17، 
وعلى ذلك فإن املكت����ب الفني يتفق مع التعديالت 
املقترحة في ورش����ة العمل سالفة الذكر حيث انها 
التعديالت ذاتها التي أوصى بها املجلس البلدي في 

اجتماعه رق����م 2007/12 املنعقد 
بتاريخ 2007/6/4 والتي س����بق 
وان مت رفعه����ا ملجلس الوزراء، 
اما بالنس����بة لتعديالت اللجنة 
القانوني����ة واملالية على ما جاء 
في ورشة العمل املنعقدة بتاريخ 
2010/1/11 فإن املكتب الفني يعترض 
على ما جاء فيه نظرا ملا تضمنه 

من مخالفات قانونية.
يضاف الى ما تقدم ان هناك 
مش����روع قانون معروضا على 
مجلس الوزراء بش����أن مجالس 
البلديات كم����ا ان هناك اقتراحا 
بقانون معروضا على مجلس األمة 
بش����أن بلديات احملافظات وحيث ان ما مت اقتراحه 
من قبل اللجنة القانونية واملالية منظور حاليا من 
قب����ل مجلس الوزراء ومجل����س األمة لذا نرى عدم 
اتخاذ اي اجراء بش����أن تلك املقترحات، لذا يرجى 
عرض املوضوع على املجلس البلدي التخاذ ما يراه 

مناسبا في هذا الشأن.

دعت المجلس البلدي إلى عدم اتخاذ أي إجراءات لتعديالت القانون 2005/5

وداد املخلد


