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اعداد: بداح العنزي

مصادرة 657 حبة »رقي« و98 عبوة من األلبان و43 صندوق تمر
الجاسر: ال صحة لتفنيش مستشارين 

في »البلدية« لتخلفهم عن العمل
القانونية  أصدر مدير اإلدارة 
السابق بالبلدية املستشار محمد 
اجلاس����ر بيانا قال فيه: طالعتنا 
بعض الصح����ف اليومية الثالثاء 
املاضي على لسان مدير عام البلدية 
بعنوان كبير يق����ول »تفنيش 9 
مستشارين كويتيني لتخلفهم عن 
العمل منذ تعيينهم«. وأنا استغرب 
كيف ينشر مثل هذا اخلبر وبهذا 
األسلوب عن مستشارين كويتيني 
أجالء بعضهم مبستوى وكيل وزارة 
والبعض مبس����توى وكيل وزارة 
مس����اعد، فما الهدف من التشهير 
بهؤالء املستشارين وهم الذين لهم 

باع طويل في الدفاع عن حقوق الدولة وكسب قضايا باملاليني بقضايا 
االدعاءات على أراضي الدولة، فهل هذا هو اجلزاء؟

وتابع اجلاسر ان من قام بنشر هذا اخلبر وبهذا األسلوب يهدف الى 
حتقيق مخطط مدروس وهو القضاء على االدارة القانونية بالبلدية عن 
طريق التشهير مبستشاريها والقذف بحقهم، فكيف يتخلف املستشارون 
عن العمل وهم أعضاء بلجنة قانونية باالدارة القانونية بالبلدية والتي 
جتتمع بصفة مستمرة ودورية وتضع خطة العمل القانونية التي تسير 

عليها بلدية الكويت.
واوضح ان املستشارين األجالء منوط بهم التفتيش على أعمال بقية 
احملامني باالدارة القانونية، فكيف تكون األوضاع حاليا بعد نش����ر هذا 
اخلبر وكيف يتعامل احملامون مع املستشارين اآلن بعد التشهير بهم بهذه 
الصورة السيئة.وتساءل اجلاسر عن صاحب املصلحة في هدم االدارة 
القانونية بهذا األس����لوب بعد الدور الكبي����ر الذي قامت به في مواجهة 
أصحاب ادع����اءات امللكية على أراضي الدولة عن طريق مستش����اريها 
األكفاء هل يكون اجلزاء هو التشهير بهم والقذف بسمعتهم والتحقير 

من وشأنهم بهذا األسلوب.
وطالب مدير عام البلدية بالكشف عمن هو وراء نشر هذا اخلبر بهذا 
األسلوب خاصة ان هذا اخلبر عار متاما من الصحة ولم تصدر أية قرارات 
بإنهاء خدمات أي مستشار كويتي باالدارة القانونية – كما أطالبه بنفي 

هذا اخلبر على لسانه بجميع الصحف اليومية نفيا قاطعا.

واصلت ادارة العالقات العامة 
بالبلدي���ة تنظيمه���ا للحمالت 
التفتيشية في مختلف مناطق 
الكويت وتشمل جميع مجاالت 
العم���ل املتعلقة بجهاز البلدية 
والتي تأتي في سياق التعليمات 
املباشرة من وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر واملتابعة املتواصلة 
من مدير ع���ام البلدية م.أحمد 
الصبيح والتي تهدف الى قطع 
الطريق أمام املتجاوزين للنظم 
واللوائح الت���ي أقرتها البلدية 
حفاظا على سالمة املستهلكني 
والتأكد من استيفاء جميع املواد 
املتداولة واملعروضة  الغذائية 
للبيع لالش���تراطات الصحية 
واملواصفات القياسية الكويتية، 
فبعد الكش���ف عل���ى املخازن 
املركزية  واملطاعم واألس���واق 
كانت األجهزة الرقابية بالبلدية 
على موعد مع الباعة املتجولني 
الذي���ن يفترش���ون الطرقات 
الرئيس���ية والشوارع الفرعية 
معرضني حياة قائدي املركبات 
للخطر، فضال عن عرض املواد 
الغذائية حتت أش���عة الشمس 
احلارق���ة غير مبال���ني بحياة 
املواطنني واملقيمني، خاصة مما 
يعرضونه من ألبان غير مبسترة 
وال يدركون خطورة بيعها حتت 
املرتفعة على  درجات احلرارة 

صحة اإلنسان.
وفي ه���ذا الصدد نفذ فريق 
الطوارئ بفرع بلدية العاصمة 
حمالت تفتيشية مكثفة استهدفت 
مواقع الباعة املتجولني في مناطق 
الصليبخات والدوحة والشويخ 
وكيفان وقرطبة بالتعاون مع 
ادارة العالقات العامة بالبلدية 
ومديرية أمن محافظة العاصمة 
وترأس احلملة التي انطلقت عند 
الساعة الرابعة عصرا واستمرت 
مل���دة س���اعتني رئي���س فريق 
الطوارئ لفرع بلدية محافظة 

العاصمة طارق القطان وأسفرت 
احلملة عن مصادرة 657 حبة 
من الرقي و98 عبوة من األلبان 

و43 صندوقا من التمور.
القط���ان في تصريح  وقال 
صحافي ان مفتشي فريق الطوارئ 
بالعاصمة يواصلون تنفيذ املزيد 
من احلمالت التفتيشية وتفعيل 
الدور الرقابي مبا يتماشى مع 
الفضيل  قدسية شهر رمضان 
خاص���ة فيما يتعل���ق بظاهرة 
الباعة املتجولني والتي تشكل 
خط���را حقيقي���ا عل���ى حياة 

املستهلكني نظرا لعدم صالحية 
املواد الغذائية التي بحوزتهم، 
فضال عن عدم حملهم للشهادات 
الصحية التي تثبت خلوهم من 
األمراض املعدية، مبينا خطورة 
بيع منتجات األلبان بأجواء غير 
صحي���ة، ناهيك عن تصنيعها 
خالفا للمعايير واالشتراطات 
الت���ي تؤثر س���لبا على صحة 

املستهلك.
وأضاف القطان ان اجلوالت 
التفتيشية ال تخضع ألماكن أو 
أزمنة معينة وهي غير مرتبطة 

مبواعيد محددة ويتم تنفيذها 
وفق أسس وضوابط من خالل 
حتديد مواق���ع اخللل والعمل 
على إصالحها، مش���يرا الى ان 
احلمالت واجلوالت التفتيشية 
التي يعمل فريق الطوارئ على 
تنفيذها مس���تمرة طوال العام 
ويتم تكثيفها خالل املواسم التي 
يتواكب معها زيادة اإلقبال على 
شراء املواد الغذائية بشكل كبير 
مما يتطلب تفعيل دور الفريق 

بتشديد الرقابة.
ان اهتماماتنا  القطان  وقال 

تترك���ز حاليا عل���ى احليلولة 
دون تصريف أي مواد غذائية 
من خالل تسويقها عبر الباعة 
املتجولني قبل فت���رة اإلفطار 
التي يزيد فيها الباعة املتجولني 
خالل هذه الفترة ظنا منهم انهم 
بعيدون عن رقابة البلدية، مشيرا 
الى ان فريق املفتش���ني يعمل 
على رص���د جميع هذه املواقع 
ويتم مصادرة البضائع واملواد 
الغذائية التي بحوزتهم واتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية بحق 

املتجاوزين.

خالل حملة نظمها فريق الطوارئ في بلدية العاصمة على الباعة المتجولين في عدد من المناطق

مانع العجمي: تخصيص 130 قسيمة بأبوحليفة للرعاية السكنية
اك����د رئيس جلنة االحمدي في املجل����س البلدي مانع 
العجمي ان البلدية ارسلت أمس الى وزارة املالية االقتراح 
الذي قدمه بشأن تسليم 130 قسيمة مبنطقة ابوحليفة الى 
املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية وذلك لتوزيعها على 
املواطنني للسكن اخلاص وفق االنظمة املعمول بها، مشيرا 
الى انه وعند انتهاء »املالية« من دراسة املوضوع فإن البلدية 
ستعيد تنظيم هذه القسائم لتصبح مبساحات 400م2.وقال 

العجمي: مت اخذ موافقة ادارة املخطط الهيكلي عليها حيث 
بني أنها عبارة عن قسائم منظمة ومحدد استعمالها وهي 
من امالك الدولة، مضيفا ان املس����احة االجمالية للقسائم 
65500م2 واجمالي مساحة املنطقة بشكل عام 250000م2. 
وقال العجمي ان توزيع القسائم على املواطنني سيساهم 
في تقليل فترات االنتظار واالزدحام على الطلبات االسكانية 

والتي بلغت اكثر من 90000 طلب.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�صبيلية نظام �صقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

با�ســـــــــــــــم/ 

حممود �أحمد حممد زناتي

رقم اجلواز / 1682181

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو االت�سال على رقم

99889126

مفقود جواز �صفر م�صري

جانب من الرقي املصادر أحد الباعة متحدثاً مع رئيس فريق التفتيش طارق القطان

املستشار محمد اجلاسر

م.أحمد الصبيح

الصبيح: التدوير مازال قائمًا وافتتاح فرع جديد لـ »البلدية« في حولي قريبًا
قال مدير عام البلدي���ة م.أحمد الصبيح 
اليوم انه سيتم في الفترة املقبلة افتتاح مبنى 
فرع بلدية حولي اجلديد بعد إيصال التيار 
الكهربائي له من قبل وزارة الكهرباء واملاء.

وقال الصبيح ان صيانة وجتديد املباني 
التابعة للبلدية يجسد حرصها وسعيها نحو 
تطوير خدماتها في جميع االجتاهات مبا يخدم 

املصلحة العامة.

وأضاف انه مت أخي���را توقيع عقد أعمال 
ترمي���م وصيانة وأعمال انش���ائية صغيرة 
في املرافق واملنشآت العائدة لبلدية الكويت 
مبحافظتي حولي والفروانية بقيمة تتجاوز 
1.5 مليون دينار وملدة عامني من تاريخ التوقيع 
مع حق البلدية بتمديد العقد للسنة الثالثة 

بنفس الشروط.
من جانب آخر، قال الصبيح ان هناك الكثير 

من األمور التي استجدت بشأن تدوير مديري 
االدارات واملس���ؤولني، الس���يما ان هذا االمر 
قائم ولكن التدوير ال يكون بناء على االهواء 
الشخصية، وإمنا بعد االستشارات من قبل 
املسؤولني في احملافظات، حيث تسعى االدارة 
بش���كل دائم الى ايجاد تنس���يق واتفاق بني 

املسؤولني.
وأك���د ان موضوع التدوي���ر مازال قائما، 

ولكن بعد أخذ اآلراء من قبل رؤساء القطاعات 
ومديري احملافظات فيمن يتم تدويرهم.

وتطرق الصبيح ال���ى ما يخص تكثيف 
احلمالت التفتيش���ية الرقابي��ة ف��ي ش���هر 
رمضان، مشددا على ان البلدية ال تتقاعس 
فيما يخص التفتيش، حيث ان جميع احملال 
واملخ���ازن املخالفة يت���م إغالقها ومصادرة 
البضائع غير الصاحلة لالستعمال اآلدم��ي 

ومنتهية الصالحية.
وأضاف ان إدارة البلدية تعتمد مبدأ العقاب 
والثواب مع املوظفني القائمني على احلمالت 
التفتيش���ية وقد مت التعميم على املفتش���ني 
بضرورة التقيد بلبس القفازات على اليدين 
عند فحص االغذية، مضيفا ان تكثيف احلمالت 
الرقابية مس���تمر الى ما بعد ش���هر رمضان 

وعيد الفطر.


