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الرائد االول  الراشد )  يسرمستشفى 
لرعاية العائلة( ان ترحب باستقبال 
الدكتور عم���اد الدين ابراهيم  طبيب 
امراض الصدر واحلساس���ية وزميل 
الط���ب )جامعة واش���نطن(  كلي���ة 
الوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة 
وزمي���ل اجلمعية االوربي���ة للصدر 
)جنيف ( سويس���را وزميل جامعة 
فيرجي)بروكسل ( بالعديد من دول 
العالم هو يتميز بخبرتة الواسعة فى 
تشخيص وعالج االمراض الشعبية 
والرئوي���ة مثل : حساس���ية الصدر 
والربو الش���عبي، االلتهابات الرئوية 
البلوري.  الرئة واالرتش���اح  وتليف 
باالضاف���ة ال���ى ان���ة متخصص في 

عالج فش���ل اجلهاز التنفسى املزمن 
وعالج امراض الص���در الناجتة عن 
بعض املهن وعالج توسع القصيبات 
الهوائي���ة املرضي���ة  كذل���ك يق���وم 
بطبيق االرشاد االكلينيكى فى عالج 
االلتهاب���ات الرئوية مل���رض اجلهاز 
التنفس���ي وعالج احل���االت احلرجة 
ملرض���ى اجلهاز التنفس���ي فى غرفة 
العناية املرك���زة واجللطات الرئوية 
وقي���اس وظائف الرئ���ة بالكمبيوتر 
واخذ عينات الغشاء البلوري والرئة. 
وس���وف تبدأ الزيارة م���ن  24  / 4  
ال���ى  29 / 4 / 2010 وس���وف تكون 
بالتنس���يق مع  الدكتور / مصطفى 

عبدالوهاب .

مستشفى الراشد تستقبل الدكتور / عماد الدين ابراهيم 
طبيب االمراض الباطنية

مؤتمر صحافي عن اإلزاالت األربعاء
تعقد جلنة ازالة التعديات على امالك 
الدول���ة صباح االربع���اء املقبل مؤمترا 
صحافيا في منطقة عشيرج للحديث عن 
اعمال االزالة املتعلقة بالشريط الساحلي 

في منطقة الدوحة.

ليس لدينا مانع من بحث مخالفات منطقة سعد العبداهلل بالجهراء وبقية المناطق

العجمي: ندعو الوزير صفر للتعاون
مع توصية البلدية إلنصاف أهالي »فهد األحمد«

لجنة األحمدي تبحث تخصيص مساحة إضافية لموقع الوفرة اإلسكاني

المطيري: إغالق 3 محالت وإتالف 44 كيلو غرامًا 
من المواد الغذائية غير الصالحة لالستهالك في الفروانية

تبحث جلنة األحمدي خالل اجتماعها اليوم برئاسة 
مان���ع العجم���ي طل���ب املؤسس������ة العام���ة للرعاية 
السكنية تخصيص مساح��ة إضافي���ة ملوق��ع الوف��رة 

اإلسكان��ي.
يتضمن جدول األعمال املعامالت التالية: طلب تعديل 

مخطط القطعة 9 بالوفرة الزراعية واستحداث أنشطة 
ذات طابع صناعي حرفي جتاري.

الطلب املقدم من وزارة األش���غال العامة، بشأن عمل 
مدخل ومخرج من طريق خادم احلرمني الشريفني لضاحية 

الظهر.

الكتاب املقدم من مجموعة من أهالي منطقة فهد األحمد 
بشأن طلب زحزحة موقع املسجد املخصص مبنطقة فهد 

األحمد قطعة 2.
طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تخصيص 

موقع مسجد على طريق الوفرة � ميناء عبداهلل.

كشف مراقب األغذية واألسواق بإدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدم���ات البلدية بف���رع بلدية محافظة 
الفروانية نصار املطيري ان فريق املفتشني مبراقبة 
األغذية واألس���واق متكن من حتري���ر 273 مخالفة 
وغل���ق 3 محالت غلقا إداريا وإتالف 44 كيلوغراما 
من املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي 
خالل اجلوالت التفتيش���ية التي مت تنفيذها والتي 

شملت 1350 محال خالل شهر مارس املاضي.
وقال املطيري في تصريح صحافي: لقد اشتملت 
املخالف���ات على العمل قبل احلصول على ش���هادة 
صحية أو كونها منتهية الصالحية وتشغيل عامل 
قبل احلصول على ش���هادة صحية أو أنها منتهية 
الصالحية وفتح محل بدون ترخيص أو كونه منتهي 
الصالحية ولعدم االلت���زام بقواعد النظافة العامة 
ومخالفات عرض مواد غذائية خارج احملل ولعرض 

وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة.

وذكر البيان الذي اصدرته إدارة العالقات العامة 
بالبلدية ان ه���ذه احلمالت التفتيش���ية املتتابعة 
واملستمرة تأتي في سياق ترجمة التعليمات املباشرة 
من وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لش���ؤون 
البلدية د.فاضل صفر واملتابعة احلثيثة ملدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح لتطبيق االنظمة واللوائح 
على اجلميع دون اس���تثناء ف���ي مختلف املجاالت 
واألنش���طة املتعلقة بجهاز البلدية واتخاذ جميع 
االجراءات القانونية بحق املتجاوزين حفاظا على 
صحة وس���المة املس���تهلكني وبث الطمأنين���ة في 

نفوسه��م.
وفي احملور املتعلق باجنازات املسلخ التابع لفرع 
بلدية محافظة الفروانية قال املطيري: لقد بلغ عدد 
املذبوحات من اخلراف العربية واالسترالي واملاعز 
واألبق���ار واجلمال 30903 رؤوس إلى جانب اتالف 
281 رأس���ا لعدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي، كان 

منها 248 رأسا من االسترالي و14 رأسا من اخلراف 
العربية و19 من األبقار.

واضاف املطيري: ان اجلوالت التفتيشية مستمرة 
على مدار الس���اعة على مختل���ف احملالت الغذائية 
واملخازن وتفعيل جميع اللوائح واألنظمة حفاظا على 
صحة وسالمة املستهلكني واتخاذ جميع االجراءات 

القانونية بحق املتجاوزين.
مشيرا إلى أهمية اخضاع جميع املواد الغذائية 
للتفتيش الدوري وأخذ العينات وإرسالها للفحص 
املخبري ب���وزارة الصحة العام���ة للتأكد من مدى 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي الفتا إلى أن عدد العينات 
التي مت ارسالها للفحص بلغ 42 عينة تبني صالحية 
27 عينة منها فيما بلغ اجمالي الرس���وم احملصلة 
عن معام���الت طلبات فحص عينات املواد الغذائية 
واالتالف وشهادات التصدير وتصريح اعادة التعبئة 

215 دينارا.

مانع العجمي

أكد رئي���س جلنة تقصي 
احلقائق ف���ي مخالفات البناء 
ف���ي الس���كن اخل���اص مانع 
العجمي ان اللجنة لم متانع من 
البحث والتدقيق في املخالفات 
املوج���ودة في منطقة س���عد 
العبداهلل في اجلهراء وبقية 

املناطق.
وقال العجم���ي بعد نهاية 
االجتم���اع ام���س مت بح���ث 
املخالفات وعدم ايصال التيار 
الكهربائ���ي ال���ى منطقة فهد 
االحمد، مش���يرا الى متكن 9 
اش���خاص من كس���ب قضايا 
من الدرجة االولى متكنهم من 

ايصال التيار الكهربائي.
وقال انه مت خالل االجتماع 

التباحث مع نائب املدير العام 
لشؤون قطاع بلديتي االحمدي 
والفروانية م.فيصل اجلمعة 
ونائب املدير العام لش���ؤون 
قطاع الرقابة والتفتيش م.وليد 
اجلاس���م ومدير ف���رع بلدية 
االحمدي فهد الدغيم، باالضافة 
الى ممثل من االدارة القانونية 
بانه مت التطرق الى املخالفات 
في منطقة فهد االحمد واملتسبب 
ونوع املخالفة واحللول ملعاجلة 

املشكلة.
التطرق  مستدركا بأنه مت 
الى اللجنة املش���كلة من قبل 
البلدية  الدولة لشؤون  وزير 
الشأن  املتداولة بهذا  والكتب 
ولم يكن هناك اي تعاون من 

قب���ل االدارة القانونية به���ذا 
اخلص��وص.

وأكد ان ما يطرح في اللجنة 

يحظى بسرية الى حني اصدار 
التوصي���ة النهائية وعرضها 
الى  البل���دي  على املجل���س 
ان يتم الكش���ف ع���ن نوعية 
املخالفات متهيدا لعرض االمر 
على املجلس البل���دي التخاذ 
التوصي������ة الالزمة ورفعها 
الدول���ة لش���ؤون  الى وزير 
البلدي���ة متمني���ا الفارق في 
ه���ذا اجلان���ب واالنص���اف 

حل��ل املشكل��ة.
وأكد انه مع تطبيق القانون 
واللوائح ش���ريطة ان تكون 
على اجلميع دون استثناءات، 
مس���تدركا ان م���ا حصل في 
منطق���ة فهد االحم���د وجود 
استثناءات مت االعتراف بها، 

داعيا الى ض������رورة انه���اء 
ه���ذه املشكل��ة.

من جهت���ه اوضح عضو 
اللجنة فرز املطيري ان اصحاب 
القسائم في املنطقة مضى لهم 
17 س���نة حتى حصلوا على 
تلك االراضي وهم ال يفقهون 
االمور املتعلقة بأعمال البناء 
ولذلك وج���ب وجود الرقيب 
الذي ينبه عن وجود املخالفات 
ولو كان هناك رادع من اليوم 
االول لم نصل الى هذا الطريق 

املسدود.
البلدية  وحمل املطي���ري 
املس���ؤولية في وج���ود تلك 
املخالفات خاصة انها تشرف 

على املكاتب الهندسية.

شايع الشايع

م.جنان بوشهري

قدم نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع اقتراحا 
بإطالق اس���م املرحوم سالم 
بن عل���ي بوقم���از على احد 

الشوارع.
وقال الشايع في اقتراحه: 
ولد املرحوم س���الم بن علي 
الكويت بفريج  ف���ي  بوقماز 
الى  املديرسي وانتقل بعدها 
الش���رق وبدأ حياته  منطقة 
غواصا وبعد ذلك عمل طواشا 
وحكما للغواصني وامتلك سفنا 
للغوص وأخرى للسفر والنقل 
البحري والتجاري وظل حكما 
للغواصني ملدة ربع قرن تقريبا 
وكان عمل���ه خدم���ة مجانية 
منه للمواطن���ني من جت���ار 

اللؤل��ؤ.
وكان للمرح���وم � س���الم 
بوقماز � ديوان مشهور ويفتح 
أبواب���ه لرواده نه���ارا وليال 
وهو من الرج���ال الصاحلني 

اقترحت عض���و املجلس 
البل���دي م.جنان بوش���هري 
اصدار خريط���ة سياحي���ة 
البلدي������ة  عل���ى موق�����ع 

االلكترون�ي.
وقال���ت بوش���هري ف���ي 
اقتراحه���ا: يتزاي���د االهتمام 
الس���ياحي على  بالنش���اط 
مس���توى العالم ككل، حيث 
يتركز االهتمام على كل ما من 
شأنه تسهيل وامتام النشاط 
السياحي، لذلك اخذت اخلرائط 
السياحية نصيب االسد من 
ه���ذا االهتمام نظ���را لكونها 
املهمة لتشجيع  الوسائل  من 

السياحة في الدول.
الكوي���ت تتمتع  ان  ومبا 
بوج���ود العديد م���ن املواقع 
الترفيهية والتسويقية املؤهلة 
ألن يرتادها السياح، والتخاذ 
خطوات ايجابية من ش���أنها 
املساهمة في تنمية السياحة 

في الدولة.
ل���ذا أقترح ان يت���م اعداد 

سالم بوقماز فيقولون »يالقاز.. 
هات بوقماز«.

س���الم  املرح���وم  وكان 
بوقماز من ب���ني اعضاء اول 
مجلس للمع���ارف في البالد 
حيث كان هذا املجلس يشكل 
التعي���ني وضم في  بطريقة 

عضويت��ه: 
حمد اخلالد � ناصر البدر � 
ابراهيم املضف � شمالن بن علي 
� هالل املطيري، وهذا املجلس 
كان مسؤوال عن التعليم في 
البالد آنذاك، وتوفي املرحوم 
س���الم بوقماز عام 1958 عن 
عمر يناه���ز 112 عاما قضاها 

في عمل البر والتقوى.
ولذلك اقترح التالي: اطالق 
اس���م املرحوم سالم بن علي 
الش���وارع  بوقماز على احد 
الرئيس���ية في البالد تخليدا 
لذكراه والدور البارز في خدمة 

الكويت وأهلها.

اهم املطاعم، االسواق الشعبية 
)س���وق املباركي���ة، س���وق 
الصفافي���ر...(، املنتجع���ات 
الس���ياحية،  والش���اليهات 
التراثية،  املتاحف واملواق���ع 
احلدائ���ق واملتنزهات واملدن 
الترفيهية، املراكز واملجمعات 
التجارية، املستشفيات واملراكز 
الطبية، املطار الدولي واملنافذ 

البرية.
عل���ى أن يوض���ح عل���ى 
الرئيس���ية  الطرق  اخلريطة 
املؤدية لكل موقع من املواقع 
املذكورة عليها، مع مراعاة ذكر 
اسماء املواقع باللغتني العربية 

واالجنليزية.
هذا، واقترح ان يتم عرض 
نسخة الكترونية من اخلريطة 
الس���ياحية على موقع بلدية 
الكويت االلكتروني وجميع 
الرس���مية للوزارات  املواقع 
والهيئات واجلهات احلكومية 
في الدولة، على ان يتم حتديثها 

بصفة دورية.

واملتواضعني وي���ؤدي زكاة 
ماله كل س����ن��ة باالضاف���ة 
الى انه كان من رواة تاري��خ 

الكوي��ت.
التي  القفال  وفي امزوجة 
ترددها النس���اء على ساحل 
البحر قبل موعد القفال يذكر 
اسمه النوخذة ومنهم املرحوم 

واص���دار خريطة س���ياحية 
للكويت، على ان تتم مراعاة 
شمولية تلك اخلريطة ألبرز 
املعالم السياحية والترفيهية 
واخلدمي���ة  والتس���ويقية 
بالدول���ة، فعلى سبيل املثال 
ال احلصر يج���ب ان تشتم���ل 
اخلريط��ة السياحي���ة على 

اآلت��ي:
الفنادق والشقق الفندقية، 

تشمل الفنادق والشقق والمطاعم

لمواجهة االزدحام

الشايع يقترح إطالق اسم
المرحوم بوقماز على أحد الشوارع

بوشهري تقترح إصدار خريطة 
للمعالم السياحية في الكويت

البغيلي يقترح دوارًا
 بدل اإلشارة المرورية بخيطان

قدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي اقتراحا بعمل دوار 
بدال من االشارة املرورية مبنطقة خيطان.

وقال البغيلي في اقتراحه نظرا للكثافة السكانية العالية 
في منطقة خيط���ان اجلنوبي لوجود الكثي���ر من املواطنني 
باالضافة الى االعداد الكبيرة من الوافدين، وما تس���ببه هذه 
الكثافة العالية من زيادة االزدحام املروري وتأخير املوظفني 
عن مواعيد الدوام وكذل���ك الطالب عن املدارس، وحرصا منا 
على س���المة وراحة املواطنني، وكذلك العاملون لدى قطاعات 
الدولة على اختالف مسمياتها وتفاديا لالزدحامات املرورية، 
لذا اقترح عمل دوار بدل االش���ارة املوجودة بني قطعة )1 و4( 
بخيطان اجلنوبي وذل���ك للحد من االزدحام املروري والعمل 
على سهولة وانسيابية احلركة وكذلك تفاديا للحوادث التي 

قد تقع.

الكشف عن الدجاج املطبوخ

رفع هياكل التريالت السكراب

متابعة إعداد األطعمة

أحمد البغيلي

رفع 27 سيارة مهملة في سكراب أمغرة
المطيري: سنتصدى لجميع المخالفات

شنت بلدية محافظة اجلهراء حملة تنظيف 
شاملة استهدفت رفع السيارات املهملة واالطارات 
وهياكل التريالت السكراب واملخلفات من منطقة 
امغرة. وتأتي احلمل����ة التي انطلقت بالتعاون 
م����ع ادارة العالقات العام����ة بالبلدية بناء على 
تعليم����ات مدير فرع بلدي����ة محافظة اجلهراء 
عبداهلل العلي الذي ش����كل فريقا برئاسة مدير 
ادارة النظافة العامة نواف املطيري واشرف على 
تنفيذها مراقب النظافة العامة فيحان املطيري، 
وتأتي ضمن اجلهود التي حترص عليها بلدية 
محافظة اجلهراء بهدف تطبيق اللوائح واالنظمة 
املتعلقة بالنظافة العامة واشغاالت الطرق وكل 
ما يتصل بعمل البلدية، فضال عن تفعيل الدور 
الرقابي للمحافظ����ة على نظافة جميع املناطق 
باجلهراء واتخاذ كل االجراءات القانونية بحق 

املتجاوزين.
وقال مراقب النظافة العامة فيحان املطيري: 
اسفرت احلملة عن رفع 27 سيارة مهملة وسكراب 

و12 درب����ا من بقايا هياكل التريالت ونقلها الى 
مواقع حجز السيارات مبنطقة امغرة الى جانب 
رفع 6 نقالت من مخلفات االطارات و7 نقالت من 
مخلفات السكراب ونقلها الى موقعي ردم النفايات 
باجلهراء وطريق الدائري الس����ابع، مشيرا الى 
ضرورة التصدي ملختلف التجاوزات واالنتهاكات 
غير القانونية، الس����يما ان هذه اآلثار السلبية 

تؤثر بتداعياتها على البيئة الكويتية.
واض����اف ان هذه احلملة س����تتواصل حتى 
يتم االنته����اء من تنظيف املنطقة بالكامل وفق 
الضوابط التي مت حتديدها باحلملة والتي ستشمل 
عدة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالسيارات 
املهملة والسكراب الى جانب االنقاض واملخلفات 
والس����كراب، فضال عن رص����د التجاوزات غير 
القانوني����ة، معربا عن امله ان يتعاون اجلميع 
في هذا املجال واتباع ارشادات البلدية املتعلقة 
بالنظاف����ة العام����ة من اجل حتقي����ق املصلحة 

العامة.


