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البلدي  قدم عضو املجلس 
الهدية س���ؤاال حول  م.محمد 
الوظيفي للعاملني  التوصيف 

بفرق الطوارئ.
املقرر  الهدية: م���ن  وق���ال 
بقوان���ني وق���رارات وتعاميم 
اخلدمة املدنية انه ال يجوز ان 
حتوي اجلهة االدارية ادارات او 
مسميات وظيفية بخالف ما هو 
موجود فعليا بالهيكل التنظيمي 
لهذه اجلهة وال���ذي مت اقراره 
واملوافقة عليه من قبل ديوان 
اخلدم���ة املدنية، واذا كان ذلك 
وكان البني من استقراء الهيكل 

التنظيم���ي للبلدية والذي مت���ت املوافقة عليه 
مؤخرا من قبل الديوان انه ليس من بني وحداتها 
االدارية او املسميات الوظيفية ملوظفيها ما يسمى 
ب� »فريق الطوارئ« املوجود بكل افرع البلدية، 

ومن هذا املنطلق يرجى افادتي 
عن اآلتي: ما التوصيف الوظيفي 
ملوظفي فري���ق الطوارئ وهل 
هذا الفريق وادارته من ضمن 
الوح���دات االدارية املنصوص 
عليه���ا بالهي���كل التنظيم���ي 
للبلدية؟ وما مدى قانونية ما 
حرره هذا الفريق من مخالفات 
في حال خلو الهيكل التنظيمي 
م���ن اي اش���ارة ل���ه او بيان 
الختصاصاته؟ كما ارجو افادتي 
عن االختصاصات املوكلة لهذا 
الفريق ومدى تشابه او تعارض 
ذلك مع االختصاصات املخولة 
االدارات  للمراقبني واملفتش���ني املوجودين في 
الرقابية في البلدية؟ وما املزايا املالية والوظيفية 
الت���ي متنح لهذا الفريق والس���ند القانوني في 

منحها؟

قدم عض���و املجلس البلدي محمد املفرج ومهلهل اخلالد اقتراحا 
باضافة بند ال ى الئحة النظافة يتعلق بالتزام املواطنني باحلاويات 
امام منازلهم. وتضمن االقتراح التالي: نظرا ملا تش���كله احلاويات 
املقدمة للمواطنني في مناطق الس���كن اخلاص من اهمية لدى ادارة 
النظافة بالبلدية وما يتبع ذلك من سلوكيات يعترض عليها العديد 
من املواطنني نتيجة عدم الت���زام البعض بوضع احلاوية في مكان 
مناسب امام سكنهم وما يتبع تلك السلوكيات من تعد على حقوق 
اآلخرين بوضع احلاويات اخلاصة بهم امام سكن جيرانهم وما تسببه 
من اضرار لهم ادى الى تلقي العديد من الشكاوى، لذلك اقترح قيام 
املس���ؤولني بتحديد املكان املناس���ب لكل حاوية واقترح ان يضاف 
جزاء لكل من يخالف ذلك، ويضاف هذا االمر الى املادة السابعة من 
الئحة النظافة وأن يضاف الى الئحة النظافة بند يتم مبوجبه إلزام 
املواطنني باملكان املناسب احملدد للحاويات اخلاصة بهم وفرض جزاء 

على كل من يخالف ذلك.

ال جسور مشاة داخل
القطع السكنية

أوض���ح مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي ان جس���ور 
املشاة تقام على الطرق السريعة وليس داخل املناطق.

وقال العتيب���ي ردا على اقتراح العضو فرز املطيري بش���أن 
اس���تحداث جسر مش���اة على الدائري اخلامس مبنطقة االندلس: 
نفيدكم بأنه طبقا للمعايير الهندس���ية، فإن جس���ور املشاة تقام 
على الطرق السريعة بني املناطق وليس بني القطع داخل املناطق 

السكنية.

ورشة عمل حول 
النفايات 6 يونيو

البلدية ورش���ة عمل  تنظم 
6 يوني���و املقبل حت���ت عنوان 
»استثمار التكنولوجيا احلديثة 
في التخلص من النفايات«، وذلك 
بقاعة وارة الواقعة بالدور االول 
الساعة  الوزير في متام  مببنى 

الثامنة والنصف صباحا.

زيد العازمي يتسلم درعا تذكارية من عبدالعزيز التويجري

محمد املفرج

م. محمد الهدية

استقبل عضو جمعية الصحافيين عبدالعزيز التويجري

العازمي يقترح إعادة تنظيم جسر الصباحية واألحمدي
قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي اقتراحا بشأن إعادة تنظيم 
جس���ر الصباحية واالحمدي. وقال العازمي في اقتراحه: انطالقا من ان 
يكون جسر الصباحية واالحمدي بطريق امللك فهد جسرا حيويا يخدم 
جميع الداخلني واخلارجني من جميع املناطق التي يحوزها هذا اجلسر. لذا 
نقترح: اعادة تنظيم جسر الصباحية واالحمدي الواقع على طريق امللك 

فهد، بحيث يسمح باخلروج باجتاه املناطق الشمالية واجلنوبية.
من جهة اخرى، اس���تقبل العازمي الكاتب الصحافي وعضو جمعية 
الصحافي���ني عبدالعزيز التويجري، حيث قام بإه���داء رئيس املجلس 
البلدي درع���ا تذكارية ومجموعة من مؤلفاته منه���ا كتاب الرأي اآلخر 
وراعي النخوة، ودليل الوافد والزائر واملس���تثمر، وقد ش���كر العازمي 
الكات���ب التويجري على االهداءات، مش���يدا ب���دور الصحافة الكويتية 
ودوره���ا االعالمي في مختلف املجاالت وحتقيقها العديد من النجاحات 
خالل مسيرتها االعالمية. حضر اللقاء مساعد مدير ادارة مكتب رئيس 

املجلس البلدي محمد العثمان.

الهدية يسأل عن التوصيف الوظيفي 
للعاملين في فرق الطوارئ

استفسر عن المخالفات التي حررها الفريق

المفرج يقترح إضافة بند يلزم المواطنين 
باستخدام حاويات النظافة المخصصة لهم

أكد استقبال شكاوى المواطنين من جميع المحافظات

يتضمن فرع جمعية ومطعماً و 3 أفرع بنوك مع مواقف للسيارات

البلدية أقرت مركزًا خدميًا في »العارضية مخازن«

الشمري: إلزام محالت الجزارة ومعارض بيع اللحوم 
بوضع بوستر إرشادي ألنواع اللحوم الطازجة والمبردة

محمد العتيبي

عبداهلل الشمري

اقرت البلدية تخصيص مركز 
خدمي ضمن منطقة العارضية 

»مخازن« خلدمة املنطقة.
البلدية  وقال مدي����ر ع����ام 
بالوكالة محمد العتيبي في كتابه: 
العارضة السكنية  1 - منطقة 
تنقسم الى 11 قطعة سكنية وبها 
عدد 2 مركز ضاحية خلدمة سكان 
املنطقة وهي ذات استعمال سكن 

خاص.
2 - منطقة العارضية احلرفية 
»منطق����ة الصناعات احلرفية« 
تنقسم الى 4 قطع قسائم ذات 

استعمال حرفي.
3 - منطقة العارضية مخازن 
تنقسم الى قطعتي قسائم خاصة 

ذات استعمال مخازن.
العارض���ة  منطق���ة   -  4
احلكومي���ة وه���ي »منطق���ة 
احلكومي���ة  االس���تعماالت 

بالعارضية«، وحرصا من البلدية 
على توفي���ر اخلدمات الالزمة 
لتغطي���ة االحتياجات جلميع 
املناطق وبناء على كتب وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
املرف���ق صورة عنه���ا مت عمل 
دراسة شاملة ملنطقة العارضية 
وتبني اآلتي: يقع ضمن منطقة 
العارضية مركزي ضاحية خلدمة 
السكان ضمن منطقة العارضية 
الس���كنية وهي ذات استعمال 
سكن خاص. وتابع اما منطقتا 
العارضية احلرفية والعارضية 
مخازن فال تتوافر بهما اخلدمات 
الالزمة خلدمة املنطقة حيث لم 
يتم تخصيص سوى: موقعي 
مساجد مبساحة 2000م2 لكل 
ق���رار املجلس  منهما مبوجب 
البلدي رقم »م.ب/ف 97/1/14/43« 
ف���ي 1997/1/6، وموقع  املتخذ 

التدقيق  ادارة  ش����دد مدير 
البلدية  ومتابع����ة اخلدم����ات 
بف����رع بلدي����ة محافظة حولي 
عبداهلل الشمري، على ضرورة 
الزام محال اجلزارة ومعارض 
بي����ع اللحوم بوضع بوس����تر 
ارشادي للمواطنني واملقيمني 
يوضح انواع اللحوم الطازجة 
واملبردة واختامها وعزل ثالجات 
املب����ردة عن  اللحوم  ع����رض 
الطازجة منعا للغش  اللحوم 
الذي ميارس����ه بعض اصحاب 
احملال من خالل قيامهم بتسييح 
اللحوم املجم����دة وبيعها على 

انها طازجة.
جاء ذلك بعد ترؤسه للحملة 
التفتيشية التي مت تنفيذها على 
مح����ال بيع اللحوم واس����واق 
االغذية واخلض����ار والفواكه 
مبنطقة الساملية التي مت خاللها 
ضبط بعض محال بيع اللحوم 
اللحوم  التي تقوم بتس����ييح 

املجمدة وبيعها على انها طازجة 
الى جان����ب قيام بعض احملال 
الغذائية بتشغيل عمال لديها 
الشهادات  قبل حصولهم على 
الصحية الت����ي تثبت خلوهم 
من االمراض املعدية، فضال عن 
عدم التزامه����ا بقواعد النظافة 

العامة.
ان اجراءات  وقال الشمري 
الرقاب���ة مس���تمرة على مدار 
الس���اعة على جمي���ع احملال 
الغذائي���ة الت���ي تق���ع حتت 
مس���ؤولية بلدي���ة احملافظة 
به���دف التأكد م���ن صالحية 
املواد الغذائية املتداولة ومدى 
استيفائها لالشتراطات الصحية 
العامل���ني فيها  الت���زام  ومن 
بالنظافة الشخصية وحصولهم 
التي  الشهادات الصحية  على 
تثبت خلوهم م���ن االمراض 

املعدية.
واضاف: اسفرت احلملة عن 

مخصص لسوق مركزي مصغر 
مبساحة 400م2 مبوجب قرار 
املجلس البلدي رقم »م.ب/م.ف 
99/9/206/18« املتخذ في 99/5/17 
وه���و غير قائ���م، وذلك ضمن 

منطقة العارضية مخازن.

حترير 9 مخالفات اشتملت على 
عرض وبيع حلوم غير صاحلة 
للتداول مت عل����ى اثرها اتالف 
ذبيحة بوزن 22 كيلو الى جانب 
حتري����ر مخالف����ات بيع حلوم 
مبردة على انها طازجة والعمل 
قبل احلصول على شهادة صحية 
وعدم التقي����د بقواعد النظافة 

وزاد ان منطق����ة العارضية 
مخازن تتوسط مناطق مخصصة 
مرافق عامة ولم يتم تخصيص 
اي مواق����ع به����ا س����وى موقع 

املسجد.
وبناء على ما سبق مت اختيار 
موقع مرافق عامة ضمن منطقة 
العارضي����ة مخ����ازن ومت عمل 
اقتراح لتخصيص فرع جمعية 
مبساحة 600م2 بدال من الفرع 
املخص����ص مبس����احة 400م2 
ومطعم مبساحة 200م2 وعدد 
3 افرع بنوك مبساحة 200م2 لكل 
منها مع تصميم مواقف كافية 

للسيارات خلدمة املنطقة.

الرأي الفني

ال مانع تنظيميا من املوافقة 
على تخصي����ص مركز خدمي 
مصغر ضمن منطقة مرافق عامة 

مبنطقة العارضية مخازن يتكون 
من فرع جمعية مبساحة 600م2 
بدال من الفرع املخصص مبساحة 
400م2 ومطعم مبساحة 200م2 
وعدد ثالثة افرع للبنوك مبساحة 
200م2 ل����كل منها م����ع مواقف 

للسيارات شريطة ما يلي:
1 - إلغاء تخصيص السوق 
املركزي املصغر البالغ مساحته 
400م2 واملخصص مبوجب قرار 
املجل����س البلدي رق����م »م.ب/
م.ف 99/9/206/18« بتاري����خ 

.1999/5/17
2 - ان يتم تسليم كل موقع 

للجهة احلكومية التابعة له.
3 - ان يت����م التنس����يق مع 
املرافق واخلدمات قبل التثبيت 

والتسليم.
4 - االلتزام باالنشطة اخلاصة 

باجلمعيات التعاونية.

العامة، مؤكدا ان اللحوم التي مت 
ضبطها كانت في طريقها للبيع 
البلدية  اال ان يقظة مفتش����ي 
حالت دون ذلك، وقد مت اتخاذ 
القانونية بحق  كل االجراءات 

املخالفني.
واشار الى ان االجهزة الرقابية 
بادارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
بفرع بلدية احملافظة لن تتهاون 
اطالقا في مخالفات االغذية وان 
فريق املفتشني يقوم بالكشف 
الدوري عل����ى مختلف احملال 
الغذائية بصفة مفاجئة واخذ 
العينات العشوائية وارسالها 
للفح����ص املخب����ري ب����وزارة 
الصحة للتأكد من صالحيتها 
لالس����تهالك اآلدمي، مؤكدا ان 
اجلوالت التفتيشية ال تخضع 
لوق����ت او مكان مح����دد ويتم 
تنفيذها وفق اسس وضوابط 
الغذائية  لتشمل جميع احملال 
واالنشطة االخرى الواقعة في 

نطاق احملافظة كي تأتي احلملة 
بثمارها واحملافظة على صحة 

وسالمة املستهلكني.
جتدر االشارة الى ان فريق 
احلمل����ة ضم مراق����ب االغذية 
ضي����دان العدواني ومفتش����ي 
النوبة »ب« مبس����لخ محافظة 

حولي.
الى ذلك اهابت ادارة العالقات 
العامة ببلدية الكويت بجمهور 
املواطنني واملقيمني ضرورة التأكد 
من صالحية املواد الغذائية قبل 
عملية الشراء من مراكز البيع 
املختلفة واالسواق املركزية وفي 
حال وجود اي شكوى عليهم 
االتصال على هواتف الطوارئ 

املنتشرة باحملافظات وهي:
 ،1844448 الرئيس����ي: 
العاصم����ة: 1855555، حولي: 
1855550، الفروانية: 1855551، 
اجلهراء: 1855552، مبارك الكبير: 
1854444، االحمدي: 1852222.


