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 اعداد: بداح العنزي 

 قدمت عضو املجلس البلدي م.منى بورسلي سؤاال بشأن 
الدراسات البيئية ملشروع تطوير طريق اجلهراء.

  وقالت بورســـلي في ســـؤالها: ينص قانون الهيئة 
العامة للبيئة على وجوب وضع الدراسة البيئية لكل 
املشاريع التطويرية لذا يرجى إفادتي عما مت من دراسات 
بيئية ملشـــروع تطوير طريق اجلهراء املمتد من دوار 
الشيراتون (بوابة اجلهراء) الى دوار االمم املتحدة دوار 

العظام. وتزويدي بالنتائج وذلك ملا يسببه الطريق من 
آثار سلبية على املناطق السكنية على جانبي الطريق 
ومما مت من إزالة للحدائق العامة الواقعة كذلك خلدمة 
هذه املناطق، خالفا عـــن الضوضاء والتلوث اإلضافي 
املتوقع للمشـــروع حال تنفيذه دون تنفيذ معاجلات 
للحد من الضرر وتخفيف اآلثار السلبية للمشروع على 

املناطق السكنية. 

 بورسلي تسأل عن الدراسات البيئية لمشروع تطوير طريق الجهراء

 أعضاء «البلدي» يطالبون بعقوبات صارمة تجاه تجار األغذية الفاسدة

 افتتح نائب رئيس املجلس البلدي شايع 
الشايع اجللسة الساعة ١٠٫٠٠ صباحا.

  منى بورسلي: يسعدني أن اتقدم بالتهنئة 
للمهندسة جنان بوشـــهري حلصولها على 
جائزة القياديات في الشرق األوسط وكذلك 
التهنئة للدكتـــورة فايزة اخلرافي حلصولها 
على جائزة اليونيسكو فهذه مفخرة لنا جميعا 

واجناز لبلدنا الكويت.
  جنان بوشهري: اشـــكر زمالئي وإن شاء 

اهللا أكون على قدر املسؤولية.
  محمـــد الهدية: قبل أيام فقدنا شـــخصية 
رياضية وهو الشـــيخ خالد اليوســـف وله 
اسهامات كثيرة ولذلك نعزي صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد والشعب بهذا املصاب 

اجللل وأن يجعل مثواه اجلنة.
  األمني العام: الرســـائل الواردة: اعتراض 
الوزير على قرارات املجلس البلدي وتشـــمل 
اطالق اسم عايش اجلويسري على أحد الشوارع 

في سلوى.
  محمد الهدية: اطلب من االعضاء استخدام 
املادة ١٤ خاصة أنه مـــن غير املعقول رفض 

جميع االسماء واحراجنا.
  مانع العجمي: اســـتغرب رفـــض الوزير 
الطالق اسم املرحوم خليفة اجلري على أحد  
الشـــوارع خاصة أن هذا القرار مت بناء  على 
موافقة مجلس الوزراء لذلك البد من االلتزام 

بجميع املسميات.

  المادة ١٤

  يوافـــق املجلس على اســـتخدام املادة ١٤ 
لرفـــض اعتراض الوزير على اطالق اســـماء 
٩ شـــخصيات وإحالة املوضوع إلى مجلس 

الوزراء للفصل فيه.
  األمني العام: اعتـــراض الوزير على قرار 
البلدي بشأن الترخيص حلضانة واحدة من 

القطعة السكنية.
  مانع العجمي: استغرب من إجراء الوزير 
خاصة أن املجلس البلدي سبق وكلف اجلهاز 
التنفيذي بهذا األمر وهو حق اصيل للمجلس 

البلدي ولذلك اطلب استخدام املادة ١٤.
  محمـــد الهدية: مت تفويـــض االدارة نظرا 
لوجود فوضوية في عملية التخصيص لذلك 
اردنا العودة الى ضـــرورة عرض املوضوع 
على املجلس البلدي بدال من تفويض االدارة 

واطلب استخدام املادة ١٤.
  يوافق املجلس على استخدام املادة ١٤ بعد 
حصوله على ١٠ اصوات إلحالته الى مجلس 
الـــوزراء واملتعلق بترخيص حضانة في كل 

قطعة سكنية.
  االمـــني العام: بنـــد االســـئلة ـ احالة الى 

االدارة.
  االمني العام: الردود الواردة على اســـئلة 

االعضاء.
  االمـــني العـــام: الرد على ســـؤال م.جنان 
بوشهري بشأن تسرب ١٧ ألف دجاجة فاسدة 

في البالد.
  جنان بوشهري: اليوم احلديث عن جميع 
األكل الذي نأكله فاسد ولذلك سؤالنا ما إجراءاتنا 
حلماية املواطنني وهل جميع املخازن ال حتمل 
تراخيص؟ لذلك كيف يتم مراقبة موقع تداول 
اغذية وهو غير مرخص؟ وامتنى من اجلهاز 
االفـــادة ونحن ال نتحدث عن اغذية فاســـدة 
تتهرب الى االسواق والبد ان يكون لنا موقف 

واضح بهذا اخلصوص.
  احمد الصبيح: البد من الرجوع الى اجلهاز 

إلعداد كتاب رسمي.
  مانع العجمي: املـــادة املتعلقة بالرد على 
االســـئلة وتأكيد ان التعقيـــب للعضو مقدم 
السؤال فقط ولذلك البد من احالة االسئلة الى 

الفتوى والتشريع.

  فـــرز املطيري: هل يحق لنا الرقابة؟ لذلك 
جند ان االدارة القانونية تفتي على كيفها ولذلك 

الذي بيننا هو القانون ٢٠٠٥/٥.
  محمد الهدية: يجب على اإلدارة القانونية 
اإلجابة عن األسئلة وال تتحجج بأنه ال يحق 

للمجلس التدخل في اختصاصات اجلهاز.
  االمني العام: ســـؤال بشأن مبنى املجلس 

البلدي.
  مانـــع العجمي: اجـــراءات اجلهـــاز بهذا 

اخلصوص ناقصة.
  محمد الهدية: نحن نطالب باستكمال الرد 
على الســـؤال املتعلق مببنى املجلس البلدي 

اجللسة املقبلة.
  املستشار القانوني: عند طلب تنفيذ قانون 
للمجلس البلدي فإن االمر ليس من اختصاص 

املجلس.
  منى بورسلي: هناك مالحظة وردت على 
الرد على سؤال بشأن املبنى اجلديد للمجلس 
البلدي، ولذلك جند أن الرد يشير الى عدم وجود 
موافقة من مجلس الوزراء ولذلك البد من اخطار 

االعضاء باملوعد املقرر لتقدمي التصميم.
  اشواق املضف: اشـــكر اجلهاز الفني على 
الردود، ولذلك اعاتب االمانة ومكتب الرئيس 
علـــى تأخر الردود فـــي الوصول الى اعضاء 
املجلس وهناك قدمت سؤاال بشأن آلية ارسال 
الوفود في املؤمترات اخلارجية ولم يصلني 

الرد.
  األمني العام: الرد على سؤال بشأن جاهزية 
الالئحة، هل يتـــم تطبيقها اذا صدرت بقرار 

وزاري أو مرسوم؟
  املستشـــار القانوني: الالئحة تطبق بعد 

نشرها في اجلريدة الرسمية.
  األمني العام: الرد على سؤال عدد من األعضاء 

بشأن احليازات الزراعية.
  جنان بوشهري: الرد وصلنا يتعلق باحليازات 
الزراعية، وهناك اشكالية لوجود مسلخ، هل 

مت الترخيص له من قبل البلدية؟
  األمني العام: السؤال املقدم من العضو مانع 

العجمي بشأن األغذية الفاسدة.
  مانع العجمي: استغرب من اإلدارة في ظل 
انتشار األغذية الفاسدة ومن املؤسف ان الردود 
بهذا االجتاه غير مقنعة ومضللة، لذلك جند 
اجلميع يتســـابقون لالعالن عن الضبطيات 
وهذا األمر يحتاج الى وقفة جادة، ولذلك البد 
ان تقوم االدارة القانونية بتحذير املواطنني 
من تلك اللحوم الفاسدة، وأمتنى ان يكون لنا 
عالقة مباشرة مع الفتوى والتشريع واحملكمة 

الدستورية.
  فرز املطيري: اســـأل عن إجراءات البلدية 

بعد ضبط اللحوم.
  أحمد الصبيح: مت مصادرة الكميات الكبيرة 
من اللحوم ومت اتخـــاذ اإلجراءات القانونية 

حسب القانون.
  فرز املطيري: مت حرق اللحوم الفاسدة، أين 

احملاضر اخلاصة بذلك؟
  أحمد الصبيح: حسب القانون مت حترير 
مخالفة وإحالتها للنيابة وسحب الترخيص 
التجـــاري والصحـــي بالتعاون مـــع وزارة 

التجارة.
  فرز املطيري: أطلب احملضر املتعلق باتالف 
اللحوم الفاســـدة وهو الدليل القاطع حلرق 

اللحوم الفاسدة.
  مانع العجمي: نطلب توضيحا بشأن عدم 
اعدام اللحـــوم خاصة ان هناك معلومات عن 
تداول اللحوم مرة أخـــرى، حيث يتم اتالف 

كميات بسيطة واألخرى يتسلمها التجار.
  وقد شـــكل الوزير جلنة للتحقيق بشأن 
قضية اللحوم الفاسدة وقد اجتمعت في عام 
٢٠١٠ شـــهر يناير، والســـؤال ملاذا لم جتتمع 
مرة أخرى حتى اآلن لذلك أطلب تقارير بشأن 

مكافحة اللحوم الفاسدة.
  محمد الهدية: قضية اللحوم الفاسدة مضى 
عليها أكثر من سنة ولذلك سبق للمدير العام 
التصريح بتعديل اللوائح لتقليص العقوبات 

على التجار.
  أحمد الصبيـــح: البلديـــة اتخذت جميع 
اإلجراءات ومت اعدام جميع الكميات ويتم عرض 

الكتب على املجلس، وقد مت اتخاذ اجراءات مع 
وزارة التجارة بشأن حتويل أصحاب العالقة 
الى النيابة العامة وهناك تغيير للوائح بحيث 

يتم تقليصها ويتم مخالفة صاحب العالقة.
  بحيـــث يتم تغرميه ١٠٠ الف دينار، حيث 

يتم دراسته في ادارة الفتوى والتشريع.
  االمني العام: ســـؤال م.محمد الهدية بشأن 

فرق الطوارئ.
  محمد الهدية: ســـؤالي مت الرد عليه بعد ٩ 
اشهر ومت تزويدي مبعلومات غير صحيحة 
حيث ان فرق الطوارئ ليست موجودة ضمن 
الهيكل وهـــو ما اكده الوزيـــر في تصريحه 

الصحافي.
  االمني العام: الرد على سؤال العضو عبداهللا 

العنزي بشأن املكافأة التشجيعية.
  عبداهللا العنـــزي: نحن نتكلم عن قوانني 
يقرها مجلس اخلدمة املدنية، وسؤالي ملاذا ال 
تلتـــزم البلدية بتلك القوانني، أفاجأ بالرد ان 

هذا ليس من اختصاص املجلس.
  لذلك، نحن نراقب اعمال البلدية حتى يعود 
النفع على املواطن خاصة ان في كل محافظة 
مينح ٥ محاسبني وامتنى ان يحال السؤال الى 

ديوان اخلدمة املدنية.
  االمني العام: الرد على سؤال العضو مانع 

العجمي بشأن عدم نشر الئحة البناء.
  مانع العجمي: استغرب من رد االدارة واطلب 
تشكيل جلنة ملناقشة عملية عدم االختصاص 

التي تصل من اجلهاز.

  االمني العام: الرد على سؤال م.منى بورسلي 
بشأن التخلص من املواد الغذائية الفاسدة.

  م.منى بورسلي: لم يصلني الرد الواضح ولم 
يتوافر في الرد حصر ولذلك الرد ناقص.

  االمني العام: الرد على سؤال العضو مهلهل 
اخلالد.

  مهلهل اخلالد: اعرب عن اســـفي لهذا الرد 
وقيام االدارة القانونية بالتضليل في املادة ١٢ 

ومزاجيتها بالرد على اجلزء الذي ترغبه.
  مانع العجمي: نطلب تشكيل جلنة حتقيق 
مبشاركة الفتوى والتشريع واجلهات بشأن 
ردود االدارة القانونية على اسئلة االعضاء.

  االمني العام: محضر اجتماع جلنة حولي، 
طلب شركة لؤلؤة الصناعات الوطنية التجارية 

بشأن توسعة مبنى كافتيريا مسلخ حولي.
  يوافق املجلس على الطلب.

  االمني العام: طلب وزارة االشـــغال العامة 
توسعة مواقف سيارات مجاورة ملدرسة عمرة 
بنت مسعود مبنطقة الساملية قطاع ٩ باضافة 

مساحة ملواقف السيارات.
  يوافق املجلس على الطلب.

  االمني العام: اقتراح العضو م.جنان بوشهري 
بشأن توسعة شـــارع ناصر املبارك مبنطقة 

الرميثية.
  يوافق املجلس على التوسعة على النحو 

التالي:
  ١ـ  إضافة حارة ثالثة لكل اجتاه من اجتاهات 
حركة الشارع على أن تستقطع املسافات الالزمة 
الستحداث احلارة الثالثة من اجلزيرة الوسطية 

فقط والتي يزيد عرضها على ١٥ مترا.
  ٢ـ  إلغاء فتحتي االلتفاف العكسي في املوقع 

رقم ١ واملوقع رقم ٣.
  ٣ـ  استحداث دوار في املوقع رقم ٢ واملوقع 

رقم ٦.
  ٤ـ  الغاء فتحة االلتفاف العكسي للقادم من 
اجلزء الشمالي قطع ارقام (٦ إلى ١٢) ومتجه 
للجزء اجلنوبي قطع أرقام (١ إلى ٥) في املوقع 

رقم ٤ واملوقع رقم ٧.
  ٥ـ  الغاء فتحة االلتفاف العكسي للقادم من 
اجلزء اجلنوبي قطع أرقام (١ إلى ٥) ومتجه 
للجزء الشمالي قطع أرقام (٦ إلى ١٢) في املوقع 

رقم (٥) واملوقع رقم (٨).
  األمني العام: طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ترخيص فرع اجلملة والتموين ضمن 

فرع قطعة ٢ مبنطقة مبارك العبداهللا.
  يوافق املجلس على الطلب

  األمني العام: اطالق اسم املغفور له حمود 
اخلالد على شارع هارون الرشيد في منطقة 
الســـاملية قطعة ١١، املمتد من شارع اخلليج 

العربي الى شارع سالم املبارك نظرا لوجود 
شارع الرشيد مبنطقة الدسمة.
  يوافق املجلس على الطلب.

  األمني العام: طلب تشكيل جلنة حتقيق على 
الردود الواردة من اجلهاز التنفيذي.

  يوافق املجلس على تشكيل جلنة تقصي 
حقائق حول الردود الواردة من اجلهاز  الفني 
واإلدارة القانونية ومدى اختصاص املجلس 
البلدي مع مشاركة الفتوى والتشريع من قبل 
اعضاء املجلس البلدي. وتضم (مانع العجمي، 
وعبداهللا العنزي، ومهلهل اخلالد، وجســـار 

اجلسار، وجنان بوشهري).
  األمني العام: بند ما يستجد من اعمال.

  يوافق املجلس على اطالق اسم محمد الشايع 
على شارع مبنطقة الشـــامية. واطالق اسم 
املرحوم عيسى العبداهللا على شارع مبنطقة 
الروضة، واطالق اســـم املرحوم عبداللطيف 

البرجس على احد شوارع اخلالدية.
  عبداهللا العنزي: البد من تشكيل فريق عمل 
لالجتماع مع مجلس الـــوزراء لبحث عملية 
التسميات على الشوارع ووضع النقاط على 
احلروف ألن أهل الكويت جميعهم اعزاء علينا 

واخلروج بتوصيات واضحة ومعتمدة.
التسميات البد    موســـى الصراف: قضية 
أن توضع لها الئحة وهناك بعض االســـماء 
املرشحة تعتبر براءة ذمة من بعض االعضاء 
ولذلك البد ان تكون هنـــاك تصفية وحصر 

لهذه االسماء.

  اجتماع االحمدي

  األمني العام: محضر اجتماع جلنة االحمدي 
اطالق اسم املرحوم الشيخ سالم صباح السالم 
على الطريق الساحلي الواقع من الفنطاس الى 
الفحيحيل يطلب املجلس ابقاؤه على اجلدول 

للتأكد من اطالق االسم على شارع آخر.
  األمني العام: تقســـيم موقع سكراب ميناء 

عبداهللا.
  جسار اجلسار: هناك قرار من مجلس الوزراء 
بشأن املســـاحات وملاذا قام اجلهاز بتقسيم 

املوقع؟
  مانع العجمي: هناك قرار سابق عام ١٩٧٩ 
بأن مســـاحة املوقع ٤٢٠ الف متر مربع ومت 
بحث املوضوع مع هيئة الصناعة أمس، حيث 

أكدت أنها لم تسلم املوقع.
  يوافق املجلس على التوصية التالية:

  املوافقـــة على تقســـيم املوقع املخصص 
لقسائم السكراب مبنطقة ميناء عبداهللا مبوجب 
قرار املجلس البلدي رقـــم (م ب/٧٩/١٤/١٠١) 
املتخذ بتاريخ ١٩٧٩/٦/١٣ والبالغ مســـاحتها 

(٤٢٠٠٠٠م٢) الى ثالثة أجزاء:
  ـ األول مبســـاحة (٢٠٠٠٠٠م٢) يخصص 

لبلدية الكويت لتجميع وحفظ السكراب.
  ـ الثاني مبســـاحة (٥٠٠٠٠م٢) يخصص 

لبلدية الكويت حلجز املركبات.
  ـ الثالث مبساحة (١٧٠٠٠٠م٢) لتخصيصه 

كقسائم للسكراب وفق الشروط التالية:
١ ـ عدم تغيير االستعمال املقترح كقسائم 

للسكراب.
٢ـ  االلتـــزام بنظـــام البنـــاء املعتمد لدى 

البلدية.
٣ ـ احلصول على موافقـــة الهيئة العامة 

للبيئة وتطبيق اشتراطاتها.
التنســـيق مـــع اجلهـــات  ـ ان يتـــم   ٤

املختصة.
النظـــام اخلـــاص لهـــذا  ٥ ـ تطبيـــق 

االستعمال.
٦ـ  ان يتـــم اســـتغالل املوقع خالل عامني 
من تاريخ صدور هذا القرار وإال اعتبر القرار 

ملغى.
  رفعت اجللسة الساعة ١٫٠٠ ظهرا. 

 استأنف املجلس البلدي أعماله امس بعقد أولى اجللسات بعد انتهاء العطلة الربيعية، حيث حل 
موضوع األغذية الفاسـدة على طاولة املجلس البلدي ومطالبة األعضاء بضرورة اتخاذ اجراءات حازمة 

جتاه التجار الذين يعّرضون أرواح املواطنني واملقيمني للخطر.
  اجللسـة التي تناوب على رئاستها كل من نائب رئيس املجلس شايع الشايع وعبدالكرمي السليم 
ومزيد العازمي شهدت حتذير العضو مانع العجمي الذي أكد وجود تواطؤ في اعادة نشر األغذية الفاسدة 
وتوزيعها على عدد من احملالت، كما شـكك العضو فرز املطيري فـي عملية االتالف وطالب بضرورة 

ارسال احملاضر الدالة على ذلك الى املجلس البلدي.
  اجللسة شـهدت اسـتخدام اعضاء املجلس البلدي املادة «١٤» على ٩ قرارات للمجلس البلدي 

بشـأن تسمية شوارع بأسماء شخصيات على الشـوارع، اضافة الى استخدام املادة «١٤» بشأن رفض 
اعتـراض وزير البلدية على قرار املجلس البلدي ترخيص حضانة في كل قطعة سـكنية، وذلك للفصل 

من قبل مجلس الوزراء.
  وشهدت اجللسة هجوما على االدارة القانونية بشأن الردود التي تصل الى األعضاء والتأكيد على ان 
بعض األسئلة ال تدخل ضمن اختصاصات املجلس البلدي والتي على اثرها طالب األعضاء بضرورة تشكيل 
جلنة محايدة من «الفتوى والتشريع» واحملكمة الدستورية حلل تلك االشكالية خاصة أن املجلس دوره 

رقابي ومن حقه معرفة كل االمور التي تدور في البلدية.
  ووافق املجلس على تشـكيل جلنة تقصي حقائق بشـأن الردود الواردة من اجلهاز الفني واإلدارة 

القانونية ومدى اختصاص املجلس البلدي مع مشـاركة الفتوى والتشـريع وتضم اللجنة ٥ أعضاء هم 
(مانع العجمي، عبداهللا العنزي، جسار اجلسار، مهلهل اخلالد، جنان بوشهري).

  واعتمد املجلس اطالق اسـماء ثالث شخصيات على الشوارع وهم املرحوم محمد الشايع، شارع 
مبنطقة الشـامية، املرحوم عيسـى العبداجلليل على أحد شـوارع الروضة، واملرحوم عبداللطيف 

البرجس على أحد شوارع اخلالدية.
  وأقر املجلس تقسيم موقع سكراب ميناء عبداهللا والبالغ مساحته ٤٢٠ ألف متر مربع موزع الى ٣ 

أجزاء (جتميع السكراب)، حجز املركبات، قسائم للسكراب).
  وفيما يلي تفاصيل اجللسة: 

 استخدام المادة «١٤» لرفض اعتراض الوزير على أسماء ٩ شخصيات وترخيص حضانة في كل قطعة سكنية

 لجنة الجهراء تبحث تخصيص موقع بديل لسكراب أمغرة في أرحية
 تبحث جلنـــة اجلهراء خالل اجتماعها صباح اليوم 
برئاسة م.عبداهللا العنزي طلب وزارة االشغال العامة 
تخصيص موقع ملبنى الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

فرع اجلهراء بالقطعة ٩٣.
  ويتضمن جـــدول االعمال الطلبـــات التالية: طلب 
تخصيص موقع بديل مبنطقة ارحية لسكراب امغرة، 
االقتـــراح املقدم من العضو م.عبداهللا العنزي بشـــأن 
كتاب االمانة العامة للمجلس البلدي رقم ٨١٩ بشأن ناد 
رياضي ملدينة سعد العبداهللا، بشأن تخصيص موقع 
النشـــاء صفاة االغنام لبيع االعـــالف مبنطقة جنوب 
اجلهراء على طريق الساملي، واقتراح بشأن استحداث 
جسر مشـــاة بني منطقة الواحة واملنطقة االستثمارية 
وايضا بني منطقة الواحة والعيون مقابل مسجد عودة 
عوض العنزي، وكذلك االقتراح املقدم من عائلة البسام 

بشأن تسمية بعض شوارع اجلهراء وذلك بأسماء من 
عائلة البسام، والسيرة الذاتية لتركي ندا الذايدي ضمن 
مجموعة من التسميات املقترحة والواردة الى االدارة، 
واطالق اسم املغفور له الشيخ صباح السالم الصباح 
على طريق الساملي رقم ٧٠، وطلب اطالق اسم املغفور 
له الشيخ عبداهللا اجلابر الصباح على طريق البحيث 
من مركز البحرة عند دوار مســـجد الفتوح الى منطقة 
البحيث جنوب ام قصر، وطلب اطالق اسم املغفور له 
الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح على طريق العبدلي 
من تقاطع طريق اجلهراء وطريـــق الصبية الى منفذ 
احلدود رقم ٨٠، وطلب اطالق اســـم املغفور له الشيخ 
سعد العبداهللا السالم الصباح على طريق الصبية من 
تقاطع طريق اجلهراء وطريق الصبية الى مركز البحرة 
عند دوار مسجد الفتوح طريق ٨٠١، واطالق اسم محمد 

ضيف اهللا القحص واسم عبدالعزيز سند الصليلي واسم 
ســـعد ماضي حشر املطوطح بناء على السيرة الذاتية 
بكتاب نائب املدير العام لشؤون قطاع املشاريع، وطلب 
وزارة الداخلية توســـعة مخفر شـــرطة تيماء ومخفر 
شرطة الصليبية السكنية الستغاللها حلجز املركبات، 
وطلب االمانة العامة ملجلس الوزراء واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب انشاء مراكز ثقافية ومسرح 
في كل محافظة ودار لالوبرا مبنطقة العاصمة، وطلب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ترخيص 
انشـــطة جتارية وخدمية ضمن القسائم مبشروع كبد 
لتربية االغنام واملاشية واعتماد قرار مجلس الوزراء 
اخلاص بتخصيص املوقع احلالي ملركز خفر السواحل 
في منطقة الصبية (مدينة احلرير) ليكون موقعا بصفة 

(دائمة) والتابع لوزارة الداخلية. 

 العجمي يحّذر  من إعادة
  توزيع األغذية الفاسدة

 حذر عضو املجلس البلدي مانع العجمي 
من وجود تواطؤ في اعـــادة توزيع األغذية 

الفاسدة.
  وقال العجمي في سؤاله الى رئيس املجلس 
البلـــدي: مت اصدار توصيـــة بإجماع اعضاء 
املجلس البلدي فـــي اجتماع املجلس البلدي 
رقم (٢٠١٠/١٨) بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٠ إللزام بلدية 
الكويت بتزويد املجلس بتقارير مفصلة عن 
ضبطيات األغذية الفاسدة في املخازن واحملالت 
التجارية مع توثيقها بالصور واملســـتندات 
التي حتدد الكميات املضبوطة من قبل إدارة 
األغذيـــة وفرق الطوارئ وإدارات األغذية في 

بلديات احملافظات.
  مع تزويدنا بالشرح الوافي لآللية املتبعة 
قبل وبعد االتالف للمواد الغذائية الفاسدة، 
ونؤكد أنه قد انتهت املدة القانونية وفق قانون 
(٢٠٠٥/٥) للرد على التوصية، وحتى اآلن لم 
يأتنا اي رد او شرح بذلك، مما يخالف االتفاق 
الـــذي مت مع اجلهاز التنفيذي الذي يرأســـه 
الوزير، لذلك نحذر من وجود تواطؤ في اعادة 
نشر األغذية الفاسدة وتوزيعها على عدد من 
احملالت ذات املصلحـــة اخلاصة مع عدد من 
املفسدين، وذلك وفق املعلومات الواردة لدينا 

في املجلس من بعض املخلصني. 

   اعتماد تقسيم موقع سكراب أمغرة ذي الـ ٤٢٠ ألف متر مربع إلى ثالثة أجزاء

   تشـكيل لجنة تقصـي حقائق مـن ٥ أعضاء للـردود الواردة مـن الجهـاز الفنـي واإلدارة القانونية

شـوارع  ٣ علـى  والبرجـس  والعبدالجليـل  الشـايع  أسـماء  إطـالق     
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