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٢٤ محصارا واآللية املتبعة فيها 
وطرق فحـــص الذبائح من قبل 
األطباء البيطريني قبل عمليات 
الذبـــح ونوعية األغنام في تلك 

احملاصير.
ان االهتمامات    واكد بشـــير 
تتركز على تأمني اجلانب الغذائي 
وفق معايير اجلودة والسالمة 
املواد  والتأكـــد مـــن مطابقـــة 
الغذائيـــة املتداولة واملعروضة 
للبيع لالشتراطات الصحية نظرا 
التصالها بصورة مباشـــرة مع 

املستهلكني.
  وشدد على انه يتم فحص كل 
اللحوم الـــواردة الى البالد عبر 
منفذ املطار الدولي يوميا من قبل 
البيطريني لتقرير مدى  األطباء 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي حيث 
يتم نقلها الى مســـلخ العاصمة 
بواسطة سيارات مبردة مختومة 
مبلصـــق البلديـــة ووفق أرقام 
الواردة  متسلسلة للشـــحنات 
التالعب أو  للبالد بهدف منـــع 
التصـــرف مبحتوياتهـــا خالل 
عمليات نقلها مـــن منفذ املطار 

حتى وصولها للمسلخ.

البلدية اآلخرين جميعا لتفانيهم 
واخالصهم في شتى مواقع العمل 
وتصديهم للمخالفات والتجاوزات 

التي يتم ضبطها أوال بأول.
  وأشاد بالدور املتميز لوسائل 
االعـــالم في توعيـــة املواطنني 
البلدية  واملقيمني وابراز جهود 
واملفتشـــني جتـــاه الضبطيات 
الغذائية  واالتالفـــات للمـــواد 
الفاســـدة التي تنفذها األجهزة 
الرقابية املختلفة بالبلدية على 
مدار الساعة حفاظا على صحة 

املستهلكني وسالمتهم.
  وجـــال الوزير د.صفر خالل 
زيارته التفقدية في أقسام املسلخ 
املركزي وصالة األهالي والصالة 
رقـــم (٥) املخصصـــة لذبائح 
املتعهدين واطلع على جهوزيتها 
من مختلف اجلوانب وعلى خطوط 
سير األعمال املتبعة منذ حلظة 

التسليم والتسلم للذبائح.
الى شـــرح مفصل    واستمع 
من مدير ادارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية بالعاصمة مبارك 
جوهر بشير عن محاصير األغنام 
في هذا املسلخ التي يبلغ عددها 

  واشار الى ان املواد الغذائية 
ككل هي حتت مجهر الرصد وال 
مجال بالتفريط بأي صغيرة أو 
كبيرة بل تطبيق رقابة البلدية 
عليها سواء عبر الفحص الظاهري 
أو املخبـــري بهـــدف احملافظة 
على صحة وســـالمة املواطنني 

واملقيمني. 

  وقال انه في حال عدم صالحية 
االرسالية لالستهالك اآلدمي بعد 
فحصها من قبل األطباء البيطريني 
يتم اتالفها فورا ونقلها إلى موقع 
النفايات وحترير اشـــعار  ردم 
اتـــالف بالكمية واخطار قســـم 
التي  واردات املطار باالجراءات 

مت اتخاذها حيال االرسالية.

 متكن مفتشو املسلخ املركزي 
بالشويخ التابع الدارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية في فرع 
بلدية محافظة العاصمة من ضبط 
«طن» من اللحوم الفاسدة الواردة 
عبر مطـــار الكويت الدولي من 
احدى الدول اآلسيوية قبل طرحها 

في األسواق.
  ومتت الضبطية حتت اشراف 
العامة ووزير  وزير األشـــغال 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر حيث تبني عدم صالحية هذه 
الشحنة لالستهالك اآلدمي بسبب 
التغير فـــي اخلواص الطبيعية 
الهزال املرضي وقد  عالوة على 
مت اتالفهـــا وفقا للطرق املتبعة 
من قبل فريق املفتشني واألطباء 
البيطريني في مســـلخ الشويخ 
املركـــزي ونقلها الى موقع ردم 
النفايات وحترير اشعار اتالف 

بها.
  وثمـــن الوزيـــر د.صفر في 
تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
اثنـــاء مواكبتـــه لهذه  (كونا) 
الضبطية ميدانيا جهود مفتشي 
املسلخ املركزي بالشويخ ومفتشي 

 فريق العمل املشارك في الضبطية
 ٭ مدير إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية مبارك جوهر 

بشير
 ٭  رئيس مسلخ الشويخ املركزي محمد العازمي

 ٭  مشرف النوبة (ج) خالد بوشهري
 ٭  املفتشون عبداحملسن أشكناني ومنصور القطان ومحمد البلوشي

 ٭  األطباء البيطريون أحمد الشيخ وإيهاب عبدالستار
 ٭  مشرف النوبة (أ) زياد القريشي

 ٭  املفتش رشيد الرشيدي
 ٭  األطباء البيطريون عاطف سالمة ومحمد سمير

 ٭  إدارة العالقات العامة: مراقب الشؤون العامة يوسف امليلم ومتوز 
مطر املنادي 

 أكد أن رسوم إيجار بسطات اإلنتاج احمللي 4 دنانير

 الصبيح: إزالة الساللم اخلارجية للقسائم السكنية ال حتتاج إذن النيابة
على املنتج الزراعي بأنه وفقا لقرار 
املجلس البلدي بتاريخ ١٩٩٩/٥/١٧ 
البنـــد (أوال ـ ج) أنه من ضمن 
املكونات الرئيسية للمشروع في 
منطقة الصليبية منطقة سوق 
مركزي لالنتاج احمللي مبساحة 

اجمالية ١٢٠٠٠م٢.
  ووفقـــا لدراســـة اجلـــدوى 
االقتصادية اخلاصة باملشروع، فإن 
رسوم ايجار البسطات املخصصة 
لالنتاج احمللـــي تبلغ ٤ دنانير 
للمتر املربع شـــهريا، وهي بند 
أساسي من بنود دراسة اجلدوى 
االقتصادية للمشروع واملقدمة من 

قبل الشركة املستثمرة.
  علما أنه ال توجد بنود دراسة 
الى  اجلدوى االقتصادية تشير 
أي رسوم أخرى يجب حتصيلها 

بهذا الشأن.
 ٭  بداح العنزي

على أمالك الدولة وادارة اخلدمات 
العامة (قسم الطوارئ)».

املتابعة والتدقيق    ٭ ج- قسم 
ويباشر: «... القيام بأعمال املتابعة 
والتدقيق على كل التعديات على 
أمالك الدولة واالضرار التي تقع 
فـــي نطاق عمل  على اخلدمات 
احملافظة وذلـــك وفقا لالنظمة 
واللوائـــح والقـــرارات املنظمة 
لذلك وبالتنســـيق مع اجلهات 

املعنية...».
  وعليه فإن إزالة التعديات على 
أمالك الدولة بشـــكل عام ومنها 
الساللم اخلارجية ال حتتاج الى 

إذن من النيابة العامة.

  الرسوم الزراعية

  من جانب آخر، أوضح الصبيح 
في رده على سؤال العضو فرز 
املطيري بشأن الرسوم املستحقة 

١٠٠٠ دينار كويتي كل من خالف 
أحد نصوص املادة االولى....».

  كما يعاقب بذات الغرامة كل من 
ارتكب احدى املخالفات اآلتية في 
جميع املباني باملناطق املختلفة 
بالكويت أيا كانت استعماالتها:

  اضافـــة أدراج خارجية أو 
داخلية داخل وخارج حدود 

القسيمة.
  نص القـــرار الوزاري رقم 
٢٠٠٩/٣٦٣ بشـــأن اجلهاز 

التنفيذي للبلدية على أن:
  ٭ أـ  قسم ازالة املخالفات ويباشر: 
«ازالة التعديات على أمالك الدولة 
واالضرار التي تقع على اخلدمات 

في نطاق عمل احملافظة...».
  ٭ ب - قسم املخالفات الهندسية 

ويباشر:
  «... بالتنسيق مع قسم ازالة 
املخالفات فيما يتعلق بالتعديات 

على أن: 
  «.... يجب أن يتم تنفيذ البناء 
أو االعمال وفقا لالصول الفنية 
وطبقا للرســـومات والبيانات 
واملستندات التي منح الترخيص 
على أساســـها، وأن تكون مواد 
البناء املســـتخدمة طبقا للمواد 
املصرح بهـــا في الترخيص وال 
يجوز ادخال أي تغيير عليها إال 
بعد احلصول على ترخيص في 

ذلك من البلدية....».
  ٭ ب ـ نصـــت املادة ١٤ من ذات 
القرار على أن «.... يجوز ملدير 
عام البلدية أو من يفوضه وقف 
االعمال املخالفـــة وقطع التيار 
الكهربائي عن تلك االعمال ان وجد 

حلني الفصل في الدعوى....».
  ٭ جـ  ونصت املادة ٣٨ منه على 
أن «.... يعاقب بغرامة ال تقل عن 
٨٠٠ دينـــار كويتي وال تتجاوز 

 ذكر مدير عام البلدية م.أحمد 
اقتراح  الصبيح فـــي رده على 
العضو مانع العجمي بشأن وقف 
إزالة الساللم اخلارجية للقسائم 
القانونية،  السكنية بأن االدارة 
تشير الى ان القرار ال يحتاج الى 

إذن من النيابة العامة.
  وقال الصبيح: ال يوجد قرار 
خاص من قبل مجلس الوزراء في 
هذا املوضوع، وامنا تقوم جلنة 
ازالة التعديات على أمالك الدولة 
مبوجب قرار تشـــكيلها واملهام 
املنوطة بها بإزالة جميع انواع 
التعديات على أمالك الدولة ونظرا 
لتنوع هذه التعديات، فقد متت 
جتزئة أعمال االزالة ومنها الساللم 

املقامة على أمالك الدولة.
  ٭ ٢ - أ: نصـــت املـــادة ١٣ من 
القرار الوزاري رقم ٢٠٦ لســـنة 
٢٠٠٩ بشأن تنظيم أعمال البناء 

 أحمد الصبيح

 تسمية شارع الصحافة 
  باسم محمد مساعد الصالح 

 املفرج للسماح بتمديد
  تراخيص محالت السكن اخلاص

 اقتراح بإقامة مخرج فرعي 
  للجسر بني السرة واجلابرية

 أوصت جلنة التسميات في املجلس البلدي برئاسة شايع 
الشايع على اطالق أسماء ١٤ شخصية على شوارع الكويت 

املختلفة.
  وقال الشايع ان التسميات تشمل التالي:

  ٭ املرحوم الشيخ ســـالم الصباح على طريق الساملي رقم 
.٧٠

  ٭ املرحوم الشيخ جابر االحمد 
الصباحـ  طريق العبدلي الى املنفذ 

احلدودي ٨٠.
  ٭ املرحوم الشيخ سعد العبداهللا 
ـ طريق الصبية من تقاطع طريق 
اجلهراء والصبية الى مركز البحرة 

عند دوار الفتوح طريق ٨٠١.
  ٭ املرحوم الشيخ عبداهللا اجلابر 
الصباحـ  طريق البحيث من مركز 
البحرة عنـــد دوار الفتوح الى 

منطقة البحيث.
  ٭ أم املؤمنني عائشـــة بنت أبي 
بكر ـ الشـــارع املمتد من شـــارع املعاهد التطبيقية وامتداد 

شارع صباح الناصر حتى نهاية النقل البري.
  ٭محمد مساعد الصالحـ  الشارع الواقع بني شارع كندادراي 

حتى الدائري الرابع (شارع الصحافة).
  ٭ عبداحملسن البســـام ـ اجلهراء القدمية قطعة ٢ شارع ٨ 

املتفرع من شارع مرزوق املتعب.
  ٭ تركي الذايدي ـ شارع دعبل اخلزاعي.

  ٭ املال منصور ســـعد البناق ـ شـــارع ٢ املتفرع من شارع 
دعبل اخلزاعي.

  ٭ محمد ضيف اهللا القحص ـ شارع عني جالوت.
  ٭ عبدالعزيز الصليلي ـ شـــارع ١ بني شارعي عني جالوت 

ومرزوق املتعب.
  ٭ سعد ماضي املطوطحـ  اجلهراء القدمية قطعة ٢ شارع ٩.

  ٭ خالد صالح الغنيم ـ الشويخ اجلنوبي شارع ٦٥.
  ٭ فهد املالك الصباح ـ شارع النزهة.

  وبّني الشايع ان اللجنة أحالت العديد من التسميات الى 
جلنة العاصمة، وتضم: محمد احلمود العبدالوهاب، عبدالعزيز 
الفليج، الختيار الشارع اضافة الى إحالة اسم جاسم محمد 
اخلليل الى جلنة الفروانية، كما متت إحالة اسمي ناصر فهد 
الوسام، احمد السقاف الى اجلهاز التنفيذي إلرفاق السيرة 

الذاتية بالطلب.

 قدم عضو املجلس البلدي محمد املفرج اقتراحا بتعديل 
قرار املجلس اخلـــاص بتمديد تراخيص احملالت القائمة 
مبناطق الســـكن اخلاص. وقال املفرج في اقتراحه: نظرا 
لتضرر العديد من العائالت من قرار اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي البند سادسا اخلاص بإلغاء 
التراخيـــص للمحالت القائمة 
ومنهـــا الفقرة ٢ وفاة صاحب 
العقار  او مالـــك  الترخيـــص 
فإن الكثير مـــن أبناء املتوفى 
وأهله كانـــوا يعتمدون على 
األجر الذي يتقاضونه من هذا 
اقترح  إعانتهم.لذا  فـــي  احملل 
التالي: إلغاء الفقرة ٢ من البند 
سادسا من القرار املكلفة بالقيام 
البلدي  باختصاصات املجلس 
رقم ل.ق.م.ب/ت٢٠٠٤/٦/١٢٠/٧ 
واخلاصـــة بإلغاء بنـــد وفاة 
صاحـــب الترخيـــص او مالك 
العقـــار، يتم حتويل الترخيص الى من ســـيقوم بإعالة 

األسرة بعد وفاة صاحب الترخيص. 

 قدم عضو املجلس البلدي أحمد املعوشرجي سؤاال لبيان 
رفض البلدية اقتراحه بإقامة مخرج فرعي للجسر املمتد بني 

منطقتي السرة واجلابرية.
  وقال املعوشرجي في ســـؤاله: بخصوص إنشاء مخرج 
فرعي للجسر املمتد بني منطقتي السرة واجلابرية من ناحية 
طريق املغرب الســـريع ونظرا 
للرد الوارد مـــن بلدية الكويت 
التالي:   بالرفض، فإننا نســـأل 
أوال: ما السبب الفني او الهندسي 
لرفض املقترح؟ ثانيا: ما احللول 
البديلة لدى اجلهة التنفيذية في 

بلدية الكويت.
  يذكـــر ان املعوشرجــي قــدم 
التالــي:  النحــو  االقتراح علـى 
نظرا ملـــا يعانيه املواطنون من 
ازدحامات مرورية شديدة على 
شارع طارق بن زياد تعيق في 
أغلب األحيان حركة املرور، وال 
يقتصر االزدحام على أوقات الذروة فقط بل في أغلب األوقات، 
فالبد من وجود مخرج فرعي يؤدي الى طريق املغرب السريع 
لتخفيف االزدحام املروري في تلك املنطقة. لذا فإنني أقترح 
إنشاء مخرج بني احملطة احلكومية واجلسر املمتد بني منطقتي 
السرة واجلابرية، منطقة السرةـ  امتداد شارع طارق بن زياد 

ينزل على طريق املغرب السريع (٤٠). 

 شايع الشايع

 محمد املفرج

 أحمد املعوشرجي

 ضبطها مفتشو املسلخ املركزي للشويخ وُأتلفت في مردم النفايات على «السابع» بإشراف ومتابعة صفر

 طن من اللحوم الفاسدة في قبضة «البلدية» قبل دخولها من املطار

 د.فاضل صفر متواجدا في املسلخ املركزي ملعاينة الضبطية  أحد األطباء خالل فحص اللحوم املضبوطة

 فحص كل اللحوم 
الواردة إلى البالد عبر 
منفذ املطار الدولي 

يوميا من قبل األطباء 
البيطريني 
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