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قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري اقتراحا بتحويل 
اإلشارات الضوئية الواقعة بني كل من الدائري السادس 
والدائري اخلامس إلى دوارات لتسهيل انسيابية احلركة 
املرورية، وذلك نظرا ملا يشهده شارع محمد بن القاسم 
الواقع بني منطقتي اشبيلية ونادي النصر الرياضي من 

اختناقات مرورية خاصة في وقت الذروة.

المطيري لتحويل إشارات ضوئية إلى دوارات 
في »محمد بن القاسم«

اليحيا: رفع 42 سيارة مهملة في الشويخ
قال مدير إدارة النظافة العامة 
وإش����غاالت الط����رق ف����ي بلدية 
العاصمة عبدالعزيز اليحيا: لقد 
الشاملة  التنظيف  أسفرت حملة 
الش����ويخ الصناعية  في منطقة 
التي نفذتها ادارة النظافة العامة 
واش����غاالت الطرق ع����ن رفع 42 
سيارة مهملة و4 مولدات كهربائية 
الى جان����ب 12 نقلة من النفايات 
و11 نقلة من السكراب واألشجار 
وحترير 48 مخالفة شملت عدم 
التقي����د بقواعد النظاف����ة العامة 
ومخالفات إشغاالت الطرق، مشيرا 
السيارات  انتشار  الى ان ظاهرة 
املهملة تستوجب منا وقفة جادة 
ملا تسببه من أضرار عديدة منها 
إتالف األرصفة وعرقلة عمليات 
التنظيف واالستيالء على الساحات 
العامة من دون وجه حق الى جانب 

عرقلة احلركة املرورية.
وأضاف: ان احلمالت ستتواصل 
لتشمل جميع املناطق بالعاصمة 
حتى يتم القض����اء على مختلف 
املظاهر السلبية، مشيرا الى قيام 
فريق املفتشني برصد كل التجاوزات 
بصفة يومية واتخاذ كل اإلجراءات 
القانونية بح����ق املخالفني، طبقا 
ملا نصت عليه اللوائح واألنظمة، 

معرب����ا عن أمله ف����ي ان يتعاون 
اجلميع من اجل حتقيق ش����عار 
احلملة الى جانب ضرورة اتباع 
إرشادات البلدية املتعلقة بالنظافة 
العامة، السيما انها تتصل بحياة 
الفرد واملجتمع وتعكس مدى رقيه 
من خالل تضافر اجلهود للمحافظة 
املناطق من  على نظافة جمي����ع 
االنته����اكات اخلطيرة التي تؤثر 
الكويتية  البيئة  بتداعياتها على 

وصحة وسالمة اإلنسان.

من جهته، أكد مراقب النظافة 
العام����ة بف����رع بلدي����ة محافظة 
ان  العازمي  العاصم����ة مش����عل 
السيارات املهملة مت رفعها ونقلها 
البلدية مبنطقة  الى موقع حجز 
أمغرة، فيما مت نقل النفايات الى 
الدائري  الردم على طريق  موقع 
السابع، مشيرا الى انه مت وضع 
140 ملصقا على السيارات املهملة 
مبنطقة الشويخ الصناعية وبعد 
انتهاء الفترة القانونية والتي مدتها 

48 ساعة مت رفع 42 سيارة منها، 
حيث س����يتم رفع ما تبقى منها، 
مؤكدا انه ال يتم اإلفراج عنها إال 

بعد دفع الرسوم املقررة.
وأوضح ان احلمالت يتم تنفيذها 
وفق أسس وضوابط وستتواصل 
بكثافة من خالل التركيز على مواقع 
اخللل والعمل على إصالحها من 
خالل املتابعة املستمرة في جميع 
املناطق التي تقع في نطاق محافظة 

العاصمة.

استغربت عضو املجلس 
البلدي جنان بوشهري اعتراض 
وزير البلدية على قرار املجلس 
البلدي باستمالك بعض القطع 
مبنطقة الس���املية، مؤكدة ان 
املجلس اتخذ القرار بناء على 
دراسة وافية من قبل اجلهاز 
التنفيذي الذي يترأسه الوزير 
باملوافقة على االستمالك ولم 
يخرج قرار املجلس عن مضمون 
هذه الدراسة التي اعدها اجلهاز 
عام 2007 وإكد على ما جاء بها 

عام 2009.

واش���ارت الى انه اذا كان 
القانون ق���د اعط��ى الوزي��ر 
س���لط��ة االعت�����راض عل��ى 
البلدي دون  قرارات املجلس 
ذكر االسب��اب فان ذلك مشروط 
بان يكون الباع���ث على هذا 
االعتراض هو مصلحة عامة.

وقالت: اذا كان الوزير ابان 
عضويته الس���ابقة للمجلس 
البلدي وخالل ترؤسه الوزارة 
قام بجولة بهذه القطع الكائنة 
مبنطقة الساملية محل القرار، 
ورأى بنفسه ما يتحمله اهالي 

هذه القطع من معاناة تتمثل 
انته���اك خصوصيتهم  ف���ي 
ج���راء املباني االس���تثمارية 
الشاهقة التي حتيط بهم من 
جميع االجتاهات وانتش���ار 
العمال���ة الس���ائبة مبختلف 
هذه القط���ع ووعد برفع هذه 
املعاناة فإن قراره باالعتراض 
على قرار املجلس باستمالك 
القط���ع وال���ذي خالف  هذه 
املقدمة من قبل  الدراسة  فيه 
جه��ازه التنفي��ذي يك�ون قد 
اضر باملصلحة العامة والتي 

يسعى اعضاء املجلس البلدي 
اتخاذهم  لتحقيقها من خالل 
لقرار اعادة تنظيم تلك القطع 

مبنطقة الساملية.
ومتنت م.بوش���هري من 
زمالئها االعضاء اس���تعمال 
الصالحيات املمنوحة لهم وفق 
القانون 2005/5 واس���تخدام 
املادة 14 من القانون باالحتكام 
الى مجلس الوزراء فيما يتعلق 
باعت���راض الوزير على قرار 
اع���ادة تنظيم قط���ع منطقة 

الساملية.

بوشهري تدعو الستخدام المادة 14 إلقرار استمالك قطع بالسالمية

رفع إحدى السيارات املخالفة

جنان بوشهري

فرز املطيري

جسار اجلسار

ق���دم عضو املجلس البلدي جس���ار اجلس���ار س���ؤاال 
بش���أن اجراءات االدارة الهندسي��ة في متابعة زيادة نسب 

احلديد.
وقال اجلسار ف��ي سؤال��ه: ما اهم االجراءات املستخدمة 
في االدارة الهندس���ي��ة ف��ي بلدية الكويت بكل احملافظات 
للتغلب على الزي��ادة النسبية حلديد التسليح والتي يعاني 
منها الكثير من املالك واملوجودة في جداول احلديد لكل ڤيال 
س���كنية واملعدة من املكاتب الهندسية؟ هل توجد جهة في 
بلدية الكويت ملراقبة شركات فحص التربة للمباني بطريقة 
هندس���ية صحيحة؟ هل توجد في بلدي���ة الكويت مراقبة 
شديدة على قسم امللفات في كل احملافظات لبلدية الكويت 
بعد أن زادت عملية اخراج املالك ملفه معه الى البيت وهذه 

العملية تساعد على سهولة التزوير في امللف؟

الجسار يسأل عن زيادة نسب الحديد

العدواني: تحرير »234« مخالفة وإتالف »15« 
رأسًا من المذبوحات لعدم صالحيتها في حولي

كش���ف مراق���ب األغذية 
واألس���واق ب���إدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة حولي ضيدان 
النق���اب عن متكن  العدواني 
فريق املفتشني مبراقبة األغذية 
واألس���واق م���ن حترير 234 
مخالفة وغلق 3 محالت غلقا 
إداريا وإتالف 155 كيلوغراما 
من املواد الغذائية غير الصاحلة 
لالس���تهالك اآلدم���ي خ���الل 
التي مت  التفتيشية  اجلوالت 
تنفيذها والتي شملت 172 محال 

خالل شهر ابريل املاضي.
وقال العدواني في تصريح صحافي: لقد اشتملت 
املخالفات عل���ى 28 مخالفة للعمل دون ترخيص 
صحي او كونه منتهي الصالحية و97 مخالفة للعمل 
دون شهادة صحية او كونها منتهية الصالحية و77 
مخالفة لتشغيل عمال دون شهادة صحية او انها 
منتهية الصالحي���ة الى جانب حترير 9 مخالفات 
لعدم تزويد العمال بالزي الرس���مي و5 مخالفات 
لعرض مواد غذائية ضارة بالصحة العامة او انها 
منتهية الصالحية و5 مخالفات لعرض مواد غذائية 
خارج ح���دود احملل فيما مت حتري���ر 6 مخالفات 
لعدم التقيد بقواعد النظاف���ة و5 مخالفات لعدم 

وضع الترخيص في مكان بارز 
ومخالفتني الستغالل مساحة 
وتش���غيل عامل مبرض معد 
الى جانب ايقاف 29 عامال عن 
العمل نتيجة احلاالت املرضية 

وحترير 19 تعهدا.
وذكر التقرير الذي أصدرته 
ادارة العالقات العامة بالبلدية 
ان هذه احلمالت التفتيش���ية 
املتتابع���ة واملس���تمرة تأتي 
التعليمات  في سياق ترجمة 
املباش���رة من وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر واملتابعة 
احلثيثة ملدير عام البلدية م.أحمد الصبيح لتطبيق 
األنظمة واللوائح على اجلميع دون اس���تثناء في 
مختلف املجاالت واألنشطة املتعلقة بجهاز البلدية 
واتخاذ جميع االجراءات القانونية بحق املتجاوزين 
حفاظا على صحة وسالمة املستهلكني وبث الطمأنينة 

في نفوسهم.
وفي احملور املتعلق باجنازات املس���لخ التابع 
لفرع بلدية محافظة حولي قال العدواني: لقد بلغ 
عدد املذبوحات من اخلراف العربية واألس���ترالي 
واملاعز والعجول 10753 رأسا الى جانب اتالف 15 

رأسا لعدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي.

ضيدان العدواني

الشايجي: رفع 17 ألف 
طن من النفايات

الزراعية في الوفرة
كشف مدير ادارة شؤون البيئة 
ببلدية الكويت م.ناصر الشايجي 
النقاب عن اجمالي كميات النفايات 
السكانية التي استقبلتها مواقع 
ردم النفايات االنشائية في مصانع 
تدوير النفايات اإلنشائية ومواقع 
ردمها التابع���ة للبلدية وموقع 
جتمي���ع االطارات املس���تعملة 
وذلك خالل شهري مارس وابريل 
املاضي���ني. وقال الش���ايجي في 
تصريح صحافي: لقد بلغ اجمالي 
التي  النفايات السكانية  كميات 
استقبلها موقع ردم النفايات على 
طريق الس���املي 40827 طنا الى 
جانب 11052 طن���ا من النفايات 
الزراعية والتجارية، فيما استقبل 
السابع اجلنوبي  الدائري  موقع 
129149 طنا من النفايات السكانية 
و67388 طنا من النفايات الزراعية 

والتجارية.
واضاف: لقد بلغ اجمالي كميات 
النفايات السكانية في موقع ردمها 
بالوفرة وميناء عبداهلل 33847 
طنا الى جان���ب 17600 طن من 

النفايات الزراعية والتجارية.


