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أصدر قطاع التطوير والتدريب العدد الثالث من 
مجلة »تطوير« التي تصدر كل ثالثة أشهر وتساهم 
في اظهار جميع اجلهود الت���ي تقوم بها »البلدية« 
لتطوير أدائها مع اجلهات احلكومية األخرى، اضافة 
الى التواصل مع العاملني ب� »البلدية« لالستفادة من 
آرائهم ومقترحاتهم للتغلب على العقبات التي حتول 

دون تطوير أداء عمل »البلدية«.

صدور العدد الثالث من مجلة »تطوير«

بوشهري لتوفير مخازن تبريد إلرساليات
 المواد الغذائية الواردة للبالد تحفظها من التلف

تحرير مخالفات على مخازن تعاونيات العاصمة

يتم ش���راؤها م���ن اجلمعيات 
واألسواق، مؤكدا ان »يدا واحدة 
ال ميكن أن تصفق«، متمنيا اإلبالغ 
عن أي مادة يتم شراؤها منتهية 

الصالحية.
هذا وستواصل إدارة العالقات 
العامة ببلدية الكويت بالتنسيق 
مع أفرع بلديات احملافظات لتنظيم 
هذه احلمالت التفتيش���ية التي 
تهدف الى احملافظة على صحة 

وسالمة املواطنني واملقيمني.
بدوره أك���د مدير فرع بلدية 
العاصمة م.فالح الشمري تكثيف 
الرقاب���ة والتفتيش انطالقا من 
البلدية املختلفة  حرص أجهزة 
اللوائح  التأكد من تطبيق  على 

واالشتراطات املتبعة.
يذكر أن فريق العمل يتكون 
م���ن كل من: رئي���س الطوارئ 
طارق القطان، رئيس النوبة )ب( 
عبداهلل الشطي، أعضاء النوبة: 
طالل القصاب، أحمد ساملني، حمد 
احلساي، سعود العبيد، يوسف 
تومي، ج���راح املطيرات، وازهار 

الفاروقي.

على اجلميع.
من جهته ناشد رئيس النوبة 
املواطنني  )ب( عبداهلل الشطي 
الكشف على  واملقيمني ضرورة 
تاريخ انتهاء صالحية أي مادة 

جهدا في س���بيل القيام بعملنا 
القوان���ني واللوائح  وتطبي���ق 
املنظم���ة بعملن���ا خصوصا ان 
الهدف ضمان سالمة املواطنني 

واملقيمني.

وأكد القطان ان وزير البلدية 
العام  د.فاضل صف���ر ومديرها 
م.احمد الصبي���ح يتابعان أوال 
ب���أول أعم���ال ف���رق الطوارئ 
ويشددان على تطبيق القوانني 

انطلقت احلملة التفتيش���ية 
على مخازن اجلمعيات التعاونية 
في محافظة العاصمة والتي قام 
بها فريق الطوارئ التابع لفرع 

بلدية محافظة العاصمة.
العالقات  إدارة  حيث نظمت 
العامة ببلدية الكويت هذه احلملة 
التفتيشية مع األجهزة املختصة 
في أفرع بلديات احملافظات حيث 
قام فريق طوارئ بلدية محافظة 
العاصم���ة بالتفتي���ش املفاجئ 
على مخازن عدد من اجلمعيات 
التعاوني���ة الواقع���ة في نطاق 
العاصمة وأس���فر التفتيش عن 
حترير عدد من املخالفات باإلضافة 
العاملني باملخازن  الى توعي���ة 
التي مت تفتيش���ها بأساس���يات 

التخزين.
الطوارئ  وقال رئيس فريق 
ببلدية محافظة العاصمة طارق 
القطان ان هذه اجلوالت امليدانية 
مستمرة على مدار الساعة، متسمة 
املفاجأة ضمانا  دائما بعنص���ر 
الذي نعمل  حلماية املس���تهلك 
جميعا على سالمته، ولن ندخر 

قدمت عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري 
اقتراحا يتعلق بقيام البلدية بتوفير مخازن تبريد 

الرساليات املواد الغذائية الواردة للبالد.
وقالت بوش���هري في اقتراحها انه نظرا 
لتفاقم وتكرار مشكلة تسريب بعض التجار 
الرس���اليات املواد الغذائي���ة الواردة للبالد 
البلدية  اثناء حتفظ  وتوزيعها باالس���واق 
عليها مبخازن صاحب االرسالية او مبخازن 
مؤج���رة من قبله وذلك قب���ل ظهور نتائج 
الفحص املخب���ري اخلاصة به���ا مما يهدد 
الصحة العامة ويش���كل خطرا جسيما على 
املستهلكني خاصة في حال ثبوت عدم صالحية 
تلك االرساليات لالس���تهالك اآلدمي اصبح 
واضحا انه على سلطة البلدية فيما يتعلق 
باختصاصها االصيل باحملافظة على الصحة 

العامة يجب ان تقوم بتطبيق انظمة جديدة 
واتخاذ اج���راءات صارمة تضمن لها التزام 
التاجر بعدم التصرف بالبضاعة حلني ظهور 
نتيجة الفح���ص املخبري � لذا فإنني أتقدم 

باملقترح التالي:
قيام البلدية بتوفير مخازن تبريد تابعة لها 
وحتت ادارتها وإشرافها مبساحات تستوعب 
الكم الهائل من إرساليات املواد الغذائية الواردة 
للبالد ومبواصفات حتفظ تلك اإلرساليات من 
التل����ف وذلك اثناء التحفظ عليها حلني ظهور 
نتائ����ج الفحص اخلاصة به����ا، على أن يكون 
ضمن موقع تلك املخازن مركز للجمارك، بحيث 
ال تصل االرسالية على االفراج اجلمركي قبل 

موافقة البلدية.
على أن يتم توفير تلك املخازن اما عن طريق 

بنائها ضمن موقع مش����روع املختبر املركزي 
الذي تقوم بلدية الكويت حاليا بإنشائه مبنطقة 
الشويخ ش����ريطة عدم استقطاع مساحة تلك 
املخازن من املس����احات املخصص����ة للمختبر 
أو الوحدات املس����اندة ل����ه � او بأي موقع آخر 
مناس����ب � أو ان يتم توفي����ر تلك املخازن عن 

طريق استئجارها.
وعلى أن تقوم البلدية بفرض رسم رمزي على 
صاحب االرسالية املتحفظ عليها بتلك املخازن 
وذلك حلني ظهور نتائج الفحص املخبري، فإن 
ثبتت صالحية تلك االرسالية لالستهالك اآلدمي 
يتم االفراج عنها، وإن ثبت العكس يتم فرض 
رسم يومي على صاحب االرسالية وذلك من يوم 
تخييره إلى يوم اتالف بضاعته غير الصاحلة 

لالستهالك االدمي او اعادة تصديرها.

مع فرض رسم يومي على صاحب اإلرسالية

م.جنان بوشهري

التأكد من الصالحية

تفتيش في أحد املخازن

حترير مخالفة

البغيلي يقترح تجديد تراخيص المحالت
في المنطقة الحرفية غرب أبوفطيرة

العجمي يسأل عن مقهى أبوحليفة
وتحويل مبنى لشركة النفط إلى حضانة

البلدي  قدم عضو املجلس 
أحمد البغيلي اقتراحا بتجديد 
تراخيص احملالت الواقعة ضمن 
املنطقة احلرفية اخلدمية غرب 

أبوفطيرة.
اقتراحه  البغيلي في  وقال 
نظرا ألن الصناعة تعتبر مصدرا 
من أهم مصادر الدخل القومي، 
كما تعتبر عصب االقتصاد في 
الدول���ة وترتبط الصناعة في 
ارتباطا وثيقا وفعاال  الكويت 
باألنشطة االقتصادية املختلفة، 
ولهذا يحت���ل قانون الصناعة 
أهمي���ة خاص���ة ب���ني قوانني 

الدولة من حيث حيويت���ه وضرورته وأهميته 
لذا صدر قانون الصناعة اجلديد رقم 65 لسنة 
1996 ومكمال لقانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965 
ليواكب تطورات العصر على الصعيدين احمللي 
والعاملي، والذي ينص على إنشاء هيئة عامة ذات 
شخصية اعتبارية مستقلة حتت مسمى الهيئة 

العام���ة للصناعة، ونظرا الى 
أهمية املناطق احلرفية والنهضة 
الصناعية احلرفية وازدهارها، 
مضيفا ان احلرف اليدوية متثل 
أرفع درجات التعبير الفني وهي 
إشارة الى ان احلرفيني يبدعون 
ألنهم بحاجة لإلبداع للتماشي 
م���ع االحتياج���ات املتغي���رة 
ملستهلكي منتجاتهم احلرفية 
واملنافع الت���ي يقدمها للوطن 
واملواطن وحرصا على توفير 
نظام واحد لألنشطة في املناطق 

احلرفية.
لذلك أقترح جتديد تراخيص 
احملالت الواقعة ضمن املنطقة احلرفية اخلدمية 
غرب أبوفطيرة، واعتماد األنش���طة في اجلدول 
املرفق ف���ي منطقتي غ���رب أبوفطيرة احلرفية 
والعارضية احلرفية، كما مت اعتمادها في منطقتي 
اجلهراء والصليبية احلرفية واألنشطة السابق 
ترخيصها في منطقة غرب أبوفطيرة احلرفية.

قدم عضو املجلس البلدي 
مانع العجمي س���ؤالني األول 
البلدية  يتعل���ق بإج���راءات 
بشأن مقهى أبوحليفة، حيث 
تضمن التالي: نود ان نعلمكم 
ب���أن اللجنة الفنية واملجلس 
البلدي قد وافقا على توسعة 
املرسى البحري لشركة نفط 
الكوي���ت القريب م���ن مقهى 
أبوحليف���ة بش���رط ان تقوم 
شركة نفط الكويت ببناء مقهى 
ش���عبي على الطراز احلديث 
في موقعه احلالي مع مواقف 
السيارات على حساب شركة 

نفط الكويت وهذا ما مت االتفاق عليه واملراسالت 
من قبل شركة نفط الكويت، لذلك سؤالي يتعلق 
باالستفسار من اجلهاز التنفيذي )بلدية الكويت( 
هل قامت شركة نفط الكويت بعمل مخططات 
وتصميم املقهى الشعبي في منطقة أبوحليفة؟ 
وما اإلجراءات األخيرة الت���ي انتهت اليها في 
هذا املوضوع؟ مع إعالم املجلس البلدي بذلك، 

ونرجو الرد السريع على هذا 
املوضوع ألنه ال يتحمل التأخير 
والبد ان يكون هناك فيه نوع 
من املصداقية في التعامل مع 

اجلهات احلكومية.
التالي:  الس���ؤال  كما قدم 
منى الى علمنا أن شركة نفط 
الكويت بعد خروجها من أحد 
مبانيها مبنطقة األحمدي في 
قطعة 7 الشارع السادس منزل 
11 حّول هذا املبنى الى حضانة 
حي���ث مت وض���ع اللوح���ات 
اإلرشادية عليها دون ترخيص 
وبعد االستفسارات من بلدية 
األحمدي اتضح لنا ان هذه احلضانة لم ترخص 
من قبل املجلس البلدي وأيضا بلدية الكويت 
لذلك أرج���و من اجلهاز التنفيذي افادتنا بذلك 
بالسرعة املمكنة وهل توجد مخالفات أخرى تقوم 
بها شركة نفط الكويت؟ وما نوع هذه املخالفات 
واإلجراءات التي متت من قبل اجلهاز التنفيذي؟ 

وأرجو تزويدي بهذه اإلجراءات ان متت.

أحمد البغيلي

مانع العجمي

نوع النشاطنوع النشاط

بيع وتصليح أجهزة الكترونيةبيع وتأجير السيارات

فحص فني للسياراتقطع غيار السيارات

تأمني للسياراتزينة السيارات

أصباغ سياراتمصبغة

ديكورمطبخ مركزي للوالئم

جتهيزات غذائيةمطعم

بيع وتصليح الهواتفمطعم ومقهى

مواد إنشائيةمطبعة

بقالةدعاية وإعالن

بيع وتصليح أجهزة كمبيوترخطاط ورسام

فطائر ومعجناتخياط

سوق مركزيحالق

بيع وتصليح األدوات الصحيةصرافة

بيع وتصليح األجهزة الكهربائية
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