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طالب عضو املجلس البلدي احمد البغيلي املسؤولني بوزارتي 
البلدية واألش���غال باالستعجال بتوسعة مدخل منطقة اشبيلية 
من طريق الدائري الس���ادس وتوسعته الى ثالث حارات بدال من 
حارتني وقال البغيلي ان الوضع احلالي يش���كل ازدحاما مروريا 
واختناقات في الش���وارع خصوصا اوقات الذهاب والعودة من 
الدوام حيث تتكدس السيارات على السادس متاما فال تستطيع 
السيارات ان متر الى منطقة اشبيلية او حتى الى اجلليب بل ان هذا 

التزاحم يعيق حركة املرور على السادس ايضا مما يجعل الكثير 
م���ن اآلباء يتأخرون على أبنائهم الطلبة في املدارس الواقعة بها 
املنطقة. وأضاف البغيلي انه يجب عمل حتديث لبعض الطرقات 
الداخلية واخلارجية لهذه املناطق الس���يما ان شوارعها ال تكفي 
الس���تيعاب عدد السيارات مطالبا باالس���تعجال في تنفيذ هذه 
املش���اريع التي من شأنها تقليل االزدحامات املرورية وانسيابية 

احلركة املرورية.

البغيلي يطلب االستعجال بتوسعة مدخل منطقة أشبيلية على »السادس«

مجلس الوزراء يوافق على اعتراض وزير البلدية على قرارين للمجلس البلدي
مبنطق���ة الس���املية الى مبنى األول ع�ن تحويل ق4 م�ن صبحان الصناعية إلىمنطقة تخزي�ن والثاني تحويل مواقف س�يارات إلى متعددة األدوار

مواقف س���يارات عامة متعدد 
االدوار شريطة ان يتم تصميم 
املبنى من أرضي وأول وسطح 
وربط املواقف مع املستش���فى 
مبمر للمشاة مغطى ومناسب 
ومكيف، وعلى أن تقوم الشركة 
ببنائها وادارتها وصيانتها على 
نفقتها، وان تكون مواقف عامة 
مجانية ومبساحة 3600م2، على 
ان يتم تقدمي املخططات والبدء 
بالتنفيذ خالل سنة من تاريخ 

صدور قرار التمديد.

العمل بقرار  الطبية لتمدي���د 
املجل���س البلدي رق���م )م ب/

ف2000/4/59/5( املتخذ بتاريخ 
2000/2/14 والقاضي ب� »املوافقة 
على طلب الش���ركة الكويتية 
للخدمات الطبية حتويل مواقف 
الواقعة بالقرب من  السيارات 
الكوي���ت تقاطع  مستش���فى 
شارع قطر مع شارع اخلنساء 

5 - اعادة تنظيم املنطقة بحسب 
االستخدام املقترح لها.

6 - عمل دراسة مرورية متكاملة 
للمنطقة والشوارع احمليطة ودراسة 

مواقف للشاحنات ضمنها.
2 - القرار رقم )م ب/م أ/ل 
ح 2010/11/234/5( اخل���اص 
املقدم  الطلب  باملوافقة عل���ى 
من الشركة الكويتية للخدمات 

أن يتم دراسة املنطقة على النحو 
التالي:

1 - أال يزي����د ارتف����اع املباني 
باملنطقة عن 9 أمتار.

2 - احض����ار موافقة الطيران 
املدني.

3 - احض����ار موافق����ة االدارة 
العامة لالطفاء.

4 - موافقة وزارات اخلدمات.

الق����رار رق����م )م ب/ل ك   �  1
2010/11/215/5( اخلاص باملوافقة 
على حتويل القطعة 4 ضمن منطقة 
صبحان الصناعية من صناعات 
غذائية الى تخزي����ن، وذلك على 
اقتراح االعضاء م.اشواق  حسب 
املضف، م.جنان بوشهري، ومانع 
فه����د العجم����ي، بحي����ث تصبح 
قس����ائم تخزينية فقط، شريطة 

2010/11/24 ونفي����د بأن����ه أصدر 
مجلس ال����وزراء قراره رقم 1625 
املتخذ باجتماعه رق����م 2010/55 
املنعقد بتاريخ 2010/11/8 الذي يفيد 
باملوافقة على اعتراض وزير الدولة 
لشؤون البلدية على قراري املجلس 
البلدي الصادرين عن اجتماعه رقم 
2010/11 لدور االنعقاد العاشر املنعقد 

بتاريخ 2010/6/14 التاليني:

واف����ق مجلس ال����وزراء على 
اعت����راض وزير الدولة لش����ؤون 
البلدي����ة د.فاض����ل صف����ر على 
البلدي بش����أن  قرارين للمجلس 
حتوي����ل القطعة 4 ال����ى تخزين 
وآخر بتحويل مواقف س����يارات 

الى متعددة االدوار.
وقال صفر في كتابه الى رئيس 
املجل����س البلدي: باالش����ارة الى 
قرارات املجلس البلدي عن كتابنا 
رقم )م.و.ب.ك/3451( وصورة عن 
كتاب األمني العام ملجلس الوزراء 
د.فاضل صفررق����م )619/1-8264( امل����ؤرخ في 

السليم إلعادة إعمارحديقة 25 فبراير

المسلم: ضبط 3000 ليتر من الكريمة 
السائلة منتهية الصالحية في الشويخ

اقترح عضو املجلس البلدي 
د.عبدالكرمي السليم اعادة اعمار 

حديقة 25 فبراير.
وقال د.السليم في اقتراحه: 
السابق  اقتراحنا  الى  باالشارة 
اعادة تنظيم حديقة 25  بشأن 
فبراير مبنطقة الدسمة بسبب 
احلالة املزرية التي وصلت اليها 
احلديقة، ونظرا ملا يشهده قاطنو 
الوحدات السكنية بالدسمة قطعة 
6 املجاورة للحديقة من مناظر 
مؤذية، وباالشارة الى التحقيق 
الصحافي الذي نش���رته احدى 
الصحف بتاري���خ 2010/10/28 

بشأن احلالة السيئة التي حتولت اليها احلديقة 
بسبب تراكم املواد االنشائية واملباني غير املكتملة 
منذ فترة طويلة واحلفري���ات وتناثر املخلفات 
في كل مكان، حيث حتولت املس���احة اخلضراء 
ال���ى ارض مليئة باالخش���اب والطابوق وبقايا 

االشجار، علما انه قد عرض على 
املجلس البلدي بعض املعامالت 
من جهات حكومية باس���تغالل 
احلدائق النشطة مختلفة، وقد مت 
رفضها من قبل املجلس البلدي 
بناء عل���ى تأكيد الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
لعدم استغالل احلدائق في غير 

االغراض املخصصة لها.
لذا أقترح ما يلي: إلغاء جميع 
املوافقات املمنوحة لوزاة الشؤون 
االجتماعية والعمل )ان وجدت( 
باس���تغالل حديقة 25 فبراير 
او ترفيهية  النشطة اجتماعية 
ايا كانت، وازالة جميع املخلفات االنشائية واملباني 
غير املكتملة داخل محيط احلديقة واعادة زراعة 
احلديقة وتشجيرها وصيانة مرافقها وترتيبها 
مبا يتناسب مع الغرض املخصصة له في االساس 

كحديقة عامة.

الكمي����ة املضبوطة 3168 ليترا 
وقد مت اتالفها على الفور.

واوضح����ت ان الفري����ق قام 
بتحرير مخالفتني اشتملت على 
فتح مخزن م����ن دون ترخيص 
وتداول وتخزين م����واد غذائية 
منتهي����ة الصالحي����ة الى جانب 
حترير اقرار اتالف بالكمية، مشيرة 
الى ان فريق املفتشني جال خالل 
حملته التفتيشية على العديد من 
البرادات باملخزن املذكور والتي 
بلغ عددها 24 برادا حتس����با الي 
عمليات ترويج ملواد غذائية غير 

صاحلة لالستهالك اآلدمي.
وتابعت ان ضبط هذه الكمية 
يدل على حرص مفتشي االدارة 
للتصدي للتجاوزات وان االجهزة 
الرقابية باملرصاد لكل من يحاول 
العبث بارواح املستهلكني، مشيرة 
الى ان احلمالت التفتيشية يتم 
تنفيذها بشكل مفاجئ وهي ال 
تخضع ملكان او وقت معني بهدف 
الس����يطرة على جميع  احكام 
خطوط سير املادة الغذائية حتى 
وصولها ملائدة املستهلك سليمة 
ومطابقتها جلميع املواصفات 

القياسية.
فريق العمل:

املفتش����ان: خالد املخيزمي � 
طارق اخلراز.

البلدية.
وقالت مدي����ر ادارة االغذية 
املستوردة بالبلدية م.استقالل 
املسلم في تصريح صحافي ان 
فريق الكشف االحترازي الذي 
مت تشكيله أخيرا يواصل جهوده 
التفتيش����ية املكثفة  وحمالته 
وتفعي����ل ال����دور الرقابي على 
مختلف االصعدة بهدف احملافظة 
على صحة وسالمة املستهلكني، 
الفريق قام  ان  ال����ى  مش����يرة 
بضبط 264 كرتونا من الكرمية 
السائلة منتهية الصالحية منذ 
ش����هر نوفمبر املاضي يحتوي 
الكرت����ون الواحد منها على 12 
ليترا منها حي����ث بلغ اجمالي 

الكش����اف  ضب����ط فري����ق 
االحت����رازي ب����ادارة االغذي����ة 
املس����توردة 246 كرتون����ا من 
الس����ائلة منتهي����ة  الكرمي����ة 
الصالحية منذ ش����هر نوفمبر 
الغذائية  املاضي باحد املخازن 
مبنطقة الشويخ وقد مت اتالفها 
وحترير مخالفتني واقرار اتالف 
بالكمي����ة املضبوط����ة واتخاذ 
كل االج����راءات القانونية بهذا 

الشأن.
الذي اصدرته  البيان  وذكر 
ادارة العالقات العامة بالبلدية 
ان احلمالت التفتيشية املتواصلة 
التعليمات  ف����ي س����ياق  تأتي 
املباش����رة من وزير االش����غال 
العامة ووزير الدولة لش����ؤون 
البلدية د.فاضل صفر واملتابعة 
املستمرة من مدير عام البلدية 
م.أحم����د الصبي����ح، مؤكدة ان 
الرقابية تقوم برصد  االجهزة 
ومتابعة جميع املخازن الغذائية 
وال مجال بالتفريط بأي صغيرة 
او كبيرة سواء في هذه املخازن 
او غيرها م����ن احملال الغذائية 
االخ����رى املنتش����رة في جميع 
انحاء البالد حفاظا على صحة 
املستهلكني وسالمتهم واتخاذ 
كل االج����راءات القانونية بحق 
املتجاوزي����ن النظم����ة ولوائح 

د.عبدالكرمي السليم

ربط نظام البصمة مع الرواتب لتطبيق 
الخصومات على الموظفين

قط���اع الرقاب���ة والتفتي���ش 
على برنامج تراخيص البناء 
اكد عدم  اإللكتروني وال���ذي 
وجود اية استثناءات تم رصدها 
في اصدار التراخيص من قبل 
افرع البلدية كافة، مشيرا الى 
ان هناك بعض المالحظات التي 
تتطلب ان يحصل فيها تنسيق 
مش���ترك بين اف���رع البلدية 
التطوير والمعلومات  وقطاع 
لتحديث النظام الستقبال بعض 
التراخيص التي ال تحتوي على 

المرفقات.
وقال ان اللجنة أكدت على 
اهمية التنس���يق لعقد دورة 
تدريبية خاص���ة بالعاملين 
في األرشيف مع منحهم مزايا 
انشائية لتشجيعهم على العمل 

بهذا القطاع الحيوي.
وأشار الى ان الوزير د.صفر 
اكد على اهمية متابعة ومراجعة 
الئحة تراخيص المحالت المقلقة 
للراحة والمض���رة بالصحة 
الس���تكمال بع���ض الجوانب 
الخاص���ة بإص���دار ومتابعة 

تراخيص المستودعات.

المجلس البلدي.
التطرق  ت���م  انه  واوضح 
المس���تجدات بشأن  الى آخر 
البلدية  طرح مشروع أرشفة 
والخط���وات  اإللكترون���ي 
التنفيذية للمش���روع والذي 
المتوق���ع أن يدخل حيز  من 
التنفيذ اعتبارا من األول من 
ابريل المقبل وهو تاريخ بدء 

ميزانية البلدية المقبلة.
وبين انه تم االطالع خالل 
االجتماع عل���ى نتائج تقرير 

ترأس وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر أمس االجتماع 

التنسيقي لقيادات البلدية.
وأكد رئيس مكتب المتابعة 
الدولة لشؤون  التابع لوزير 
الزيد  البلدي���ة م.عبدالكريم 
انه  الى  أن االجتماع تط���رق 
الالزمة  اتخاذ االجراءات  جار 
بشأن نظام البصمة بحيث يتم 
التنسيق والربط بينه وبين 
نظام الرواتب تسهيال لتطبيق 
الخصومات مباشرة دون اية 
تدخالت إدارية، مش���ددا على 
جدية البلدية في تطبيق نظام 
البصمة على موظفيها والذي 

اخذ فعليا حيز التنفيذ.
وقال الزيد انه تم االطالع 
المس���تجدات  آخ���ر  عل���ى 
الراهن بشأن ردود  والوضع 
التنفيذي على أسئلة  الجهاز 
واقتراحات اعضاء مجلس األمة 
والبلدي، مش���يرا الى انه تم 
الرد على نحو 95% من اسئلة 
النواب و85% من  واقتراحات 
اس���ئلة واقتراح���ات اعضاء 

م.عبدالكرمي الزيد

م.استقالل املسلم

أحمد البغيلي


