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اصدر مدير عام البلدية م.احمد الصبيح قرارا 
اداريا بإدراج االحتاد الكويتي للخضار ضمن 
الفئات املستثناة من عقود املزايدة ونص القرار 
كالتالي: مادة أولى: يلغى القرار رقم 19 لسنة 2005 
تنفيذا للحكم الصادر في االستئناف رقم 15 لسنة 
2006 اداري /2. مادة ثانية: يستغل احتاد الكويت 
لتجارة وموردي اخلضار والفواكه خانات التنزيل 

احلر غير املخصصة ضمن الش���برات القائمة 
بشبرة اخلضار والفواكه بالشويخ شريطة ان 

يكون العاملون فيها من العمالة الوطنية.
م���ادة ثالثة: يدرج االحت���اد ضمن اجلهات 
املس���تثناة من تطبيق عقود املزايدات بسوق 
اخلضار والفاكهة بالش���ويخ في ش���أن اعمال 

التحميل والتنزيل احلر.

استثناء اتحاد الخضار من عقود المزايدة بالشبرة

دعت اللجنة العليا للتخطيط 
إدارة املخطط  البل����دي  ف����ي 
الهيكل����ي ملراجعة التعديالت 
املطلوبة على املخطط الهيكلي 
للدولة لتحقيق أهداف اخلطة 

التنموية.
وقال رئيس مكتب املتابعة 
م.عبدالك����رمي الزيد ان وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
البلدي����ة د.فاضل  لش����ؤون 
صفر ت����رأس االجتماع الذي 
انتهى امس الى تكليف إدارة 
املخط����ط الهيكلي باملراجعة، 

خاصة في ظل استحداث العديد من املشاريع 
وأيضا ملج����اراة اخلطة التنموية لتتناس����ب 
مع املتطلبات املس����تقبلية من املشاريع التي 

ستطرحها احلكومة، مستدركا 
بأنه س����يتم االنتهاء من تلك 
املقترحات والتعدي���الت على 

املخط��ط عام 2013.
اللجن����ة  ان  وأض����اف 
البلدية  استعرضت مشاريع 
الراهن  التنموية والوض����ع 
لكل منها وبيان مس����ؤولية 
اجلهات املعني����ة عن متابعة 

هذه املشاريع.
 مش����يرا ال����ى ان����ه تقرر 
كل  بتحدي����ث  التوصي������ة 
املش����اريع لعرضها بش����كل 
دوري بعد استكمال البيانات املطلوبة ضمن 
جداول زمنية لكل مشروع خالل االجتماع��ات 

املقبل��ة.

تكليف إدارة المخطط الهيكلي بمراجعة
 التعديالت لتحقيق أهداف الخطة التنموية

العتيبي: إتالف 2 طن و477 كيلو من الدجاج
واللحوم غير الصالحة لالستهالك اآلدمي في األحمدي

أعلن مدير فرع بلدية 
محافظة االحمدي م.فهد 
دغيم العتيبي ان احلمالت 
التفتيش���ية املكثفة على 
احملالت الغذائية الواقعة 
في نطاق احملافظة أسفرت 
عن اتالف 2 طن و477 كلغم 
من الدجاج املثلج احمللي 
واللح���وم غير الصاحلة 

لالستهالك اآلدمي.
ف���ي تصريح  وق���ال 
العمل  صحافي ان فريق 
مبراقبة االغذية قام بأخذ 
عين���ات عش���وائية من 
الدجاج واللحوم والتي 
يتم تداولها في محالت بيع 
الغذائية وإرسالها  املواد 
ال���ى الفح���ص املخبري 
ب���وزارة الصحة العامة، 
حيث تبني عدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي، مشيرا 
الى انه مت اتالف طن و824 
الدجاج املثلج  كلغم من 
و653 كلغ���م من حلوم 

االغنام.
واكد استمرار احلمالت 
التفتيش���ية عل���ى مدار 
الساعة لتش���مل جميع 
احملالت الغذائية الواقعة 
حتت مس���ؤولية بلدية 
التأكد  احملافظة به���دف 
من تقيدها باالشتراطات 
واللوائ���ح  الصحي���ة 
واالنظمة التي ش���رعتها 
البلدية، فضال عن تفعيل 
الدور الرقابي على مختلف 
االصعدة حفاظا على صحة 

وسالمة املستهلكني.
م���ن جه���ة اخ���رى، 
العتيب���ي: بلغ عدد  قال 
املذبوحات م���ن االغنام 
واالب���ل واالبق���ار خالل 
شهر مارس املاضي 26742 
رأسا الى جانب اتالف 21 
رأس���ا بوزن اجمالي بلغ 
اللحوم  653 كلغم م���ن 
غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدم���ي، فيما مت فحص 
27 طن���ا و989 كلغم من 
الدجاج احمللي املبرد، ومت 
ختمها والتصريح بتداولها 

باالسواق.
الى ان  جتدر االشارة 
فريق احلملة ضم رئيس 
قسم املسالخ شهاب احمد 
الغن���ي واالطباء  صالح 
البيطرين احلسيني غنام 
وخي���ري محم���د عارف 

ومجدي النشار.

عبدالكرمي الزيد

نقل الدجاج غير الصالح لالستهالك

..ويستمع إلى شكوى مواطن جسار اجلسار يطلع على املخطط التنظيمي للمنطقة

إتالف مواد فاسدة

الجسار لسحب المواقع الحكومية المخصصة وغير المستغلة في »تخزين العارضية«
دعا عضو املجلس البلدي جسار 
اجلسار الى ضرورة سحب املواقع 
التي مت تخصيصها لبعض اجلهات 
احلكومي����ة في منطق����ة تخزين 
العارضي����ة النهاء الفترة احملددة 

الستغاللها وعدم التجديد لها.
وقال اجلسار خالل اجلولة التي 
قام بها صب����اح امس مع عدد من 
املواطن����ني املتضررين من وجود 
تلك املواقع ان املنطقة تهدد بكارثة 
امنية ومرورية مستقبلية خالل 
السنوات املقبلة خاصة ان هناك 
8 مواق����ع مت تخصيصها في تلك 
املنطق����ة، وستش����كل عائقا امام 
املواطنني اصحاب املنازل الواقعة 
في مناط����ق »العارضية � صباح 
الناص����ر � اش����بيلية � الرحاب � 
الرابية«، متمنيا ان يتم استدراك 
االم����ر حاليا قب����ل ان يقع الفأس 

بالرأس.
واك����د ان املجل����س البلدي قد 
خصص في السابق 10 مواقع وهي 
تخص عدة جهات وهي: اجلامعة 
االميركية مبساحة 150.000 متر 
مربع � اجلامعة العربية املفتوحة 
مبساحة 65.000 متر مربع � الهيئة 
العامة للزراعة مبساحة 60.000 
متر مرب����ع عبارة ع����ن مخازن � 
احتاد الشرطة الرياضي مبساحة 
59.850 مترا مربع����ا � التأمينات 
االجتماعية مبساحة 15.000 متر 
مربع � ومجمع للحرف والصناعات 
الصغيرة مبساحة 150.000 متر 
مربع � منطقة مخصصة كمعارض 
للس����يارات مبساحة 32.000 متر 
مربع، مؤكدا ان هناك طلبات اخرى 
لم يتم ابداء الرأي فيها وهي طلبات 
مقدمة لثالث جهات، وهي: الفحص 

هذه املنطقة في الوقت احلالي فما 
بالكم باملشاكل التي ستقع على 
رؤوسنا عندما تستغل اجلهات 
التي حددت لها مواقع، مؤكدا ان 
أصحاب املناطق السكنية املجاورة 
سيقومون بهجر املنطقة السيما 
انها ستواجه مشكلة عمالة آسيوية 
ومشاكل مرورية شبيهة مبشاكل 

منطقة جليب الشيوخ.
وطالب املطي���ري باحلد من 
تخصي���ص مث���ل ه���ذه املواقع 
مستقبال والعمل على سحب ما 
ميكن سحبه من اجلهات املعنية، 
متمنيا ان يتم اخراج هذه اجلهات 
الى طريق  احلكومية واخلاصة 
الدائري السابع وذلك في املنطقة 
ذات االس���تعماالت احلكومي���ة 
املخصص���ة م���ن قب���ل املجلس 

البلدي.
من ناحيت���ه أوضح املواطن 
مناحي ش���رار انه البد من نقل 
هذه املشاريع العديدة في منطقة 
العارضية التخزينية كي ال حتدث 
مشاكل مستقبلية فيها، مؤكدا ان 
الزحام املروري احلالية  مشاكل 
كثيرة فما بالك ان غزتها املؤسسات 
احلكومية واخلاصة مستقبال فإنه 
ال ميكن ألحد ان يدخل املنطقة في 

جميع األوقات.
أما املواطن حسن شرار فطالب 
اجلهات املسؤولة واملجلس البلدي 
بسحب بعض األراضي املخصصة 
لتلك اجلهات ونقلها الى أماكنها 
اخلاصة خارج املناطق السكنية 
املأهولة بالسكان، متمنيا ان تعي 
هذه اجلهات مس���تقبال مثل هذه 
املش���اكل وتعمل على حلها على 

الشكل الصحيح.

الفني مبساحة 28.650 مترا مربعا � 
شركة النقل العام مبساحة 50.000 
متر مربع � وزارة العدل مبساحة 

35.000 متر مربع.
امكانية ان تكون  وكشف عن 
هناك مش����اكل مس����تقبلية امنية 
ومروري����ة ف����ي منطق����ة تخزين 
العارضية خصوصا مع تزامنها 
وتالزمها مبوقعني مهمني في املنطقة 
ذاتها هما ستاد جابر االحمد الدولي 
ومستش����فى الفروانية، مبينا ان 
الزحمة املرورية في الوقت احلال 
تكون في ذروتها في جميع االوقات 
فم����ا بالنا ان خصص����ت املواقع 
املجاورة للجهات املذكورة واختالط 

احلابل بالنابل.
انني احذر وبش����كل  واضاف 

ستعمل مستقبال في هذه املنطقة 
ملناطق املواطنني القريبة من منطقة 

تخزين العارضية.
واضاف ان هناك ايضا موقعا 
ملبن����ى الهيئ����ة العام����ة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب مع مبنى 
الس����يارات وعلى  آخر ملواق����ف 
مساحة شاسعة س����يتضرر هو 
اآلخر وستكون هناك ازمة مرورية 
متوقعة ان لم يتم ايقاف بعض هذه 
النش����اطات التي ستزاول مهامها 

مستقبال.
وطالب اجلسار نواب مجلس 
األمة بالوقوف صفا واحدا جتاه 
هذه الكارثة املستقبلية التي ستهدد 
مناطق املواطنني القريبة منها، ودعا 
اجلهات املعنية بهذه املشكلة الى 

اننا في  واملشاكل األخرى، مبينا 
الكويت ن����رى التخطيط اخلاطئ 

بخصوص هذه األمور املهمة.
وبني اجلسار ان هناك مثال في 
احدى الدول اآلسيوية وهي ماليزيا 
حيث تبعد ال����وزارات احلكومية 
عن املناطق الس����كنية والعاصمة 
ما يقرب من 25 كيلومترا تقريبا، 
مؤكدا ان هذه املنطقة املخصصة 
في ماليزيا لالستعماالت احلكومية 
مبساحة 4 كيلومترات وتبعد كثيرا 
عن املناطق املأهولة بالسكان وذلك 
جتنبا لزحمة املرور وغيرها من 

املشاكل.
وب����ني ان منطق����ة تخزي����ن 
العارضية يحدها شارعان هما شارع 
محمد أبوالقاسم والشارع املؤدي 

مس����بق م����ن كارثة س����تحل في 
املنطقة واملناطق املجاورة من جراء 
تخصي����ص املواقع دون تخطيط 
مسبق، الفتا الى ان مشاكل العمالة 
الوافدة ستغزو املناطق املجاورة 
له����ذه املنطق����ة التخزينية وهي 
مناطق »العارضية، الرحاب، صباح 
الناصر، اشبيلية والرابية« ولذلك 
فان االمور ال تس����ير في الصالح 

العام ويجب توخي احلذر.
وتوقع ان تكون هناك هجرة 
مس����تقبلية الصح����اب املناطق 
السكنية املجاورة ملنطقة تخزين 
العارضية وذلك ان مت تخصيص 
املواقع للجهات التي اس����لفنا في 
احلديث عنه����ا، مرجحا ان يكون 
هناك غزو للعمالة اآلسيوية التي 

ان تطلب تخصيصا ملواقعها على 
الدائري السابع السيما ان املجلس 
البلدي وافق أخيرا على تخصيص 
منطقة استعماالت حكومية، متمنيا 
ان يتم نقل هذه التخصيصات الى 
ذلك املواقع أو موقع مجاور على 
الدائري السابع وذلك لكيال تكون 
هناك مشاكل مستقبلية وتبعد عن 

مناطق سكن املواطنني.
واضاف ان هن����اك الكثير من 
الدول النامية تعمل وفق تخطيط 
سليم مبني على دراسات مكثفة 
وذلك لتحديد املناطق الس����كنية 
االس����تعماالت  ذات  واملناط����ق 
احلكومية، مؤكدا انها تعمل على 
ابعاد الدوائر احلكومية عن املناطق 
السكنية بسبب االزدحامات املرورية 

الى الدائري الس����ادس والدائري 
اخلامس وهذان الشارعان يطالن 
على املناطق الس����كنية املجاورة، 
مؤكدا انه ال توجد مداخل ومخارج 
اضافية لهذه املنطقة خصوصا ان 
عدد الس����يارات بازدياد والزحام 

املروري في أوجه.
وناشد اجلسار اجلهاز التنفيذي 
في بلدية الكويت إعادة النظر مرة 
أخرى بهذه املنطقة خصوصا انها 
ستنذر بكارثة مستقبلية مرورية 
وأمني����ة، متمنيا م����ن اجلميع ان 
يتكات����ف حلل مش����كلة اخواننا 
املناطق املالصقة  ف����ي  املواطنني 

ملنطقة تخزين العارضية.
من جانبه قال املواطن نايف 
املطيري اننا نواجه املشاكل في 

أكد أن هناك أزمة مرورية ستحدث في تلك المنطقة

م.أحمد الصبيح


