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قدم عضو املجل���س البلدي محمد الهدية اقتراحا 
بتعديل الفقرة اخلاصة بأبنية السكن اخلاص لتكون 

210% للقسائم التي مساحتها 500 متر وأقل.
وق���ال الهدية في اقتراحه:  تنص الفقرة املذكورة 
على ان: نسب البناء 210% من مساحة القسيمة +120م2 
وذلك للقس���ائم التي مس���احتها 350م2 الى 400م2، 
وحيث ان الفقرة الس���ابقة حددت نسبة الزيادة في 

البناء 120م2 اضافة الى نسبة البناء االساسية وهي 
210% في القس���ائم التي ال تزيد مساحتها عن 400م2 
دون غيرها من القسائم ورغبة منا في استفادة اكبر 
عدد ممكن من اصحاب القسائم من الزيادة التي قررتها 
تلك الفقرة، نقترح: تعدي���ل الفقرة املذكورة لتكون 
كالتالي 210% من مس���احة القسيمة + 120م2 وذلك 

للقسائم التي مساحتها 500م2 وما أدنى.

الهدية يقترح تعديل الئحة البناء في السكن الخاص

محمد الهدية

احلليب املجفف املصروف على بطاقات التموين برسم البيع وفي اإلطار سلطان اجلبري

زيد العازمي

د.فاضل صفر خالل ورشة عمل الدارة التطوير والتدريب

مهلهل اخلالد شايع الشايع

لقطة جماعية للمكرمني

ضبط كميات كبيرة من املواد التموينية

حتى حليب األطفال لم يسلم من السرقة املواد التموينية املبيعة في »دبة السيارة«

إحالة 11 وافدًا لجهات االختصاص وتحرير 38 مخالفة

المواد التموينية تُباع »عيني عينك« في الجليب!

المضبوطات

الكميةالرقم

27 كيس عيش1

18 كرتون حليب2

50 علبة حليب مفردة3

17 كرتون زيت4

80 علبة زيت مفردة5

5 معجون طماطم6

حصيل���ة كبيرة من املواد التموينية وعربات اآليس 
كرمي مت ضبطها من قبل فريق مراقبة الباعة املتجولني 
في بلدية الفروانية برئاس���ة هزاع املطيري واش���راف 
مساعد املراقب س���لطان اجلبري في منطقة احلساوي 
وجليب الشيوخ وعدد من مناطق احملافظة، انتهت الى 
حترير 38 مخالفة متنوع���ة واحالة 11 وافدا الى جهات 

االختصاص.
وقال مدير ادارة النظافة واش���غاالت الطرق د.سعد 
العتيبي ان هذه اجلولة شملت مناطق الفردوس والعارضية 
وصباح الناصر وعبداهلل املبارك، حيث مت ضبط عربات 

آيس كرمي امام امل���دارس، باالضافة الى عمالة لالدوات 
الصحية يزاولون العمل املتجول دون ترخيص، مشيرا 
الى ان هناك الئحة وترخيصا لباعة اآليس كرمي يحدد 

مواقع تواجدهم.
وأضاف ان���ه مت ضبط باعة متجول���ني بالقرب من 
مستوصف احلساوي يقومون ببيع مواد متوينية بكميات 
كبيرة عبارة عن حليب وزيت ومعجون طماطم اضافة 
الى حراج لبيع املواد الكهربائية املس���تعملة في منطقة 

جليب الشيوخ.
وأشار الى ان حليب االطفال املبيع صالحيته منتهية، 

ومت ضبط الكمي���ات وحترير املخالفات واحالة 11 وافدا 
الى اجلهات املختصة.

وأضاف ان املخالفات عبارة عن باعة متجولني دون 
ترخيص واستغالل مس���احات غير مرخصة ومزاولة 

مهنة دون ترخيص.
واختتم بتأكيد اس���تمرار مثل تل���ك اجلوالت وعدم 
السماح للباعة املتجولني بالعمل دون ترخيص، اضافة 
الى منع بيع املواد الغذائية في الس���احات، وان البلدية 
ل���ن تتوانى عن تطبيق القان���ون وإحالة املخالفني الى 

جهات االختصاص.

)محمد ماهر(مصادرة أثاث وأدوات كهربائيةعربات الباعة اجلائلني واآليس كرمي بعد مصادرتها

العازمي يقترح إطالق اسم
مبارك بن دريع على أحد الشوارع

الشايع والخالد يقترحان السماح بنشاط 
الصيرفة ضمن المناطق الصناعية

العاصمة كّرمت موظفي مراقبة األغذية

احتفلت بلدية محافظة العاصمة بتكرمي كوكبة 
من موظفي مراقبة األغذية واألسواق املتميزين 
تقديرا جلهودهم وتفانيهم وإخالصهم في العمل 
بحضور ورعاية مدير فرع بلدية العاصمة م.محمد 
العرادي ففي حفل التك����رمي الذي أقامه مراقب 
األغذية واألسواق جزا الديحاني، ورئيس قسم 
األسواق علي الدويلة ملوظفي املراقبة وأقسامها 
في الواجهة البحرية وسوق شرق ومركز بلدية 
املباركية ومسلخ الشويخ ومركز الشويخ »ب« 
كان له أطيب األثر في نفوس احملتفى بهم الذين 

زاد نشاطهم فاستحقوا التكرمي.
وثمن مدير فرع بلدية محافظة العاصمة في 

كلمة ألقاها أمام احلضور جهود املكرمني املشرفة 
لتميزهم في أداء عملهم، مشيرا الى ان جناحهم 
انعكس على اإلبداع في العمل بصورة ساهمت 
في تطويره والرقي باخلدم����ات التي يؤدونها 

بكفاءة عالية.
وأشاد مراقب األغذية واألسواق جزا الديحاني 
بجهود املوظفني باملراقبة الذين أبدعوا في أداء 
عملهم ف����كان تكرميهم تتويج����ا لهذه اجلهود 
املخلصة، مش����يرا الى ان النشاط املتميز الذي 
أبداه املكرمون ساهم في تقدمي أفضل اخلدمات 
للمواطنني واملقيمني، ما استحق وصولهم الى 

هذه املرتبة من النجاح.

قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي اقتراحا بتس���مية 
شارع باسم مبارك بن دريع على احد الشوارع.

وقال العازمي في اقتراحه: نظرا ملواقفه الثابتة والراسخة 
لدولتنا احلبيب�����ة الكوي��ت وانه احد رج���ال قبيلة العوازم 
وأمير فخ��ذ الصواب��ر والتي جتلت بوقوفه الى جانب اس���رة 
آل صباح الكرام والش���ع��ب الكويت���ي للدفاع عن الكويت في 
املاضي، ونقترح تخصيص اس���م احد ش���وارع الكويت باسم 
مبارك ب��ن دري��ع، وذل��ك للمواق��ف املذك��ورة واملس���جلة في 
الكت���ب التاريخي��ة )تاري��خ الكويت( لعبدالعزي��ز الرش���يد 
»من هنا بدأت الكوي��ت« وعبداهلل احلات��م »معرك��ة اجلهراء« 
للدكتور ابراهيم اخلصوصي، لذا نقترح: تسمية شارع باسم 
»مبارك بن دريع« على احد ش���وارع الكويت وتفضلوا بقبول 

فائق االحترام.

قدم عضوا املجلس البلدي ش���ايع الش���ايع 
ومهلهل اخلالد اقتراحا للسماح بنشاط صيرفة 

في املناطق الصناعية.
وقال نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
والعضو مهلهل اخلالد في اقتراحهما: نظرا ألن 
املناطق الصناعية واحلرفية تعج باألنشطة التي 
تدخل ضمن ه���ذا املفهوم، اضافة الى انه ادخل 
اليها مجمعات جتارية وأنشطة أخرى، وحيث 
ان نشاط الصيرفة ال يؤثر بأي حال من األحوال 

على طبيعة هذه املناطق كونه نشاطا من ضمن 
األنشطة العديدة التي متارس بها وبل حتتاجه 
املنطقة بطبيعة احلال حيث سيخدم احتياجات 
عمال هذه املنطقة ويسهل معامالتهم التي تتعلق 
بنشاط الصيرفة، لذا نقترح: ان يكون من ضمن 
األنشطة املسموح بها باملناطق الصناعية واحلرفية 
نشاط »صيرفة« واستثناء األبنية التي يستغل 
فيها هذا النش���اط من االشتراطات واملواصفات 

اخلاصة بأبنية املناطق الصناعية.

صفر: نتمنى صدور مرسوم تعيين قياديين ووكالء مساعدين
صندوق التنمية يشارك في مؤتمر العمل البلدي 18 الجاري

دعا وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
العاملني في البلدية الى االجتهاد 
لتحقيق اإلجنازات املطلوبة جلميع 
مناطق البالد وتقدمي اخلدمات ألهل 
الكويت الذين يعيشون على أرضها 
خالل حضوره ورشة العمل التي 
التطوير والتدريب  ادارة  أقامتها 
بالتعاون مع االدارة القانونية للرد 
على األسئلة املتعلقة باملخالفات 
البلدية واملخصصة ملديري أفرع 

احملافظات.
واع����رب د.صفر عن ش����كره 
لالدارة القانونية وما يواجهونه 
من معوقات في العمل داعيا الى 
التي  فهم متطلباته����م بالقضايا 

يترافعون بها.
وقال ان البلدية احتفلت مبرور 
80 عاما على انشائها وكان االحتفال 
لتكرمي جمي����ع العاملني واجليل 
الذي عمل هذه املؤسس����ة مهنئا 
القيادي����ني الذين حصل����وا على 
درجة وكيل مساعد ونتمنى صدور 
مرسوم تعيينهم وان يلحق بهم 

اآلخرون.
البلدية  ان  واض����اف صف����ر 
ستستضيف األسبوع املقبل مؤمتر 
العمل البلدي اخلليجي اخلامس 
والذي سيكون متهيدا لعقد مؤمتر 
وزراء البلديات الرابع عشر والذي 

سيعقد في شهر أكتوبر املقبل.

البلدية د.فاضل صفر وبحضور 
حش����د من املتخصصني من دول 

مجلس التعاون.
ويهدف املؤمتر الذي تستضيفه 
الكويت للمرة االولى، الى عرض 
جتربة الكوي����ت وجتارب الدول 
األعض����اء فيما يتعل����ق بالعمل 
البلدي ذات العالقة مبحاور املؤمتر، 
الى جانب املس����اهمات من الدول 
املش����اركة حول الرؤية واملفهوم 
وأسلوب األداء ونتائجه للوقوف 
على مواطن القوى والضعف في 
العمل البلدي فك����را وتنفيذا من 
ناحية النتائج، بغرض تصحيح 
املسارات واخلروج مبجموعة من 
التوصيات القابلة للتطبيق العملي، 
والتي من ش����أنها ان حتقق نقلة 
نوعية في العمل البلدي ولتكون 
نبراسا للعمل البلدي خالل املرحلة 
املقبلة. ويتناول املؤمتر 27 ورقة 
علمية منه����ا 12 ورقة مقدمة من 
الدول اخلليجية املش����اركة، و15 
ورقة من الكويت، يتناولها جلسات 
املؤمتر على مدى 3 أيام متتالية 

ومقسمة على 4 جلسات عمل.
كما يشارك الصندوق الكويتي 
العربية في  للتنمية االقتصادية 
املؤمت����ر عبر ورقة عم����ل اعدها 
م.حميد الرشيدي بعنوان »البيئة 
وتدوير النفايات« الى جانب جناح 

خاص يقام على هامش املؤمتر.

م����ن جهته قال مدي����ر االدارة 
القانونية املستشار خالد العبيد 
ان االدارة تعمل على طرح دراسة 
قانونية للوقوف على أهم احللول 
العملية للمخالفات وطرق حلها 
ومجاالت احلد منها عبر تشريع 
مزي����د م����ن اللوائ����ح والقوانني 

واألنظمة.
فيما قال رئيس مراقبة املخالفات 
املستشار عبداهلل الزايد ان التعامل 
مع املخالفات هو أمر وإن بدا انها 
اجراءات محكومة واجرائية سريعة 
اال ان ذل����ك يقتضي ممن يتعامل 
معه����ا الكثير من املهارات والفهم 

الواسع لكيفية حتريرها وتدقيقها 
وصوال الى التصرف بها الى جهات 
التحقيق في وزارة الداخلية وهو 

ما تهدف اليه هذه الورشة.
واش����ار الى ان عدد املخالفات 
الواردة الى مراقبة املخالفات خالل 
الربع األول من العام احلالي بلغ 
6147 محضر مخالفة مت التدقيق 
وإحالة 5700 محضر منها لالدارة 
العامة للتحقيق����ات، وأعرب عن 
حتقي����ق األه����داف الطموحة في 
املراقبة في ان يت����م الربط اآللي 
ب����ني أجه����زة االدارة القانوني����ة 
وأجهزة ف����روع احملافظات حتى 

يكون هناك تواصل مباش����ر بني 
البيانات وخاصة ما يتعلق منها 
باملخالفات التي يجري الصلح فيها 
بعدما تبني ان هناك مخالفات مت 
الصل����ح فيها على الرغم من عدم 

جوازه وفقا للقانون.
من جهة اخرى، تنطلق صباح 
العمل  18 اجلاري أنشطة مؤمتر 
البلدي اخلليجي اخلامس، والذي 
يأت����ي انس����جاما م����ع توصيات 
ال� 13 للوزراء املعنيني  االجتماع 
بش����ؤون البلديات بدول مجلس 
التعاون، برعاية وزير األش����غال 
العام����ة ووزير الدولة لش����ؤون 


