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 في حملة نظمتها بلدية الفروانية بالتعاون مع دوريات «الداخلية»

 مصادرة ٤ أطنان من املواد الغذائية تباع بصورة غير قانونية في خيطان
(محمد ماهر) خضراوات وفواكه تباع بصورة غير قانونية  .. وأثاث مستعمل  

آلية ثقيلة من لوريات وشاحنات 
نقل سيارات ورافعات شوكية وعدد 
كبير من العمال اخلاصني بالنقل 
والتحميل» موضحا «حيث متت 
مصادرة وضبط ما يقارب أربعة 
أطنان من اخلضراوات والفواكه 
واملــــواد الغذائيــــة والتموينيــــة 
باإلضافة إلــــى الكماليات واألثاث 
املستعمل واألجهزة االلكترونية 

والكهربائية وغيرها».
  بدوره، قال رئيس فريق الباعة 
املتجولــــني في بلديــــة الفروانية 
ســــلطان اجلبري «ان عمل فريق 
الباعة املتجولني مستمر على مدار 
الفريق  اليوم والساعة، حيث ان 
يعمل بشكل مستمر ومشاركتنا في 
مثل هذه احلملة هو جزء أساسي من 
عملنا اليومي، حيث نرصد الباعة 
املتجولني ونترصــــد لهم ونقوم 
بضبطهم تطبيقا للقانون» موضحا 
«أن عمــــل فريق الباعة املتجولني 
يحتاج إلــــى خبرة في هذا املجال 
لكي يستطيع ضبط املخالفني وال 
يتم متلصهم من املسؤولية، حيث 
ان أغلب بضائعهم ليست ذات قيمة 
ســــوقية ولذلك يحاولون الهرب 

ليكرروا ذات الفعل».
الباعة    وأضــــاف «ان فريــــق 
املتجولــــني يحظــــى باهتمام من 
قبل القيــــادات العليا في البلدية، 
حيث تتم متابعة عملنا من خالل 
تقارير منتظمة حول الضبطيات 
وأماكــــن تركز الباعة وغيرها من 
املخالفــــات، حيث يتم دعمنا بكل 
الطاقات املتوافرة لدى البلدية في 
حال طلبنا ذلك ونحن نساهم في 
املشــــاركة في أي عمل نطلب فيه 

خلدمة البلد».
 ٭  حمد العنزي 

كبيرة بعض الشــــيء لضبطهم»، 
مبينا «أن عملنا فيه جهد كبير جدا، 
حيث ان عملية الرصد واملتابعة 
تأخذ وقتا باإلضافة إلى ان عمليات 
املداهمــــة كذلك حتتاج إلى جهود 

مضاعفة».
  بــــدوره، قــــال رئيــــس فريق 
إشغاالت الطرق في بلدية الفروانية 
ذاعر املطيري «ان هذه احلملة تأتي 
ضمن سلسلة حمالت لردع املخالفني 
في منطقة خيطان، حيث ان عملية 
إشــــغال الطرق تنامت في الفترة 
األخيرة وساهمت في نشوء نقاط 
بيع غير قانونية ميارس فيها عدد 
من الوافدين أنشطة غير قانونية 
خاصة ممن تخلفــــوا عن اإلقامة 
القانونيــــة»، مبينا «ان مثل هذه 
األسواق لها خطر كبير على الصحة 
العامة، حيث تتداول فيها الكثير من 
األغذية الفاسدة وغيرها من األمور 

التي تهدد الصحة العامة».
  وأضاف: «لقد اســــتخدمنا في 
هذه احلملة أكثر من ٢٠ موظفا من 
البلديــــة باإلضافة إلى أكثر من ١١ 

تسول له نفسه ممارسة ذات الفعل 
في املستقبل».

  وأضاف «ان اغلــــب مخالفات 
إشغاالت الطرق والباعة املتجولني 
تتركز في املناطق املكتظة بالعمالة 
الوافدة حيث ينشــــئون ألنفسهم 
أسواقا ونقاط بيع غير قانونية، 
وبذلك نحاول ردعهم، وإذا تطور 
األمر نقوم بشن حمالت تفتيشية 

بعملها بشكل دوري وتتابع وترصد 
املخالفات، ولكن هناك بعض األماكن 
تتركز فيها املخالفات وال يستطيع 
مفتش أو فريق صغير السيطرة 
على هذه املخالفات، وبذلك تشكل 
ملثل هذه املناطق حمالت تفتيشية 
كبيرة جتمع فيها اجلهود من قبل 
البلدية لضبط كميات كبيرة من 
املخالفات لردع املخالفني وردع من 

 شــــنت بلدية الفروانية حملة 
بدأت فــــي متام الســــاعة الرابعة 
عصرا، أول من أمس بتنسيق بني 
بلدية الفروانية ووزارة الداخلية 
الذين اجتهوا خلســــة إلى شارع 
الشبرة (غير القانوني) في خيطان 
وطوقته سيارات البلدية من ثالث 
جهات وتبعتهــــا دوريات وزارة 
الداخلية، حيث أطبقت احلملة على 
الباعة املخالفني واستطاعوا ضبط 
عدد منهم متت إحالتهم إلى اإلدارة 

لتسجيل املخالفات بحقهم.
  وأســــفرت احلملة عن ضبط 
ومصادرة أكثــــر من ٤ أطنان من 
اخلضــــراوات والفواكــــه واملواد 
الغذائيــــة والتموينية املعروضة 
للبيع بصورة غير قانونية، حيث 
استغل باعتها األرصفة والساحات 
الترابية لتسويقها، كما مت ضبط 
كميات كبيرة من الكماليات واألثاث 
املستعمل، حيث اعتاد املخالفون في 
هذا الشارع على بيع اخلضراوات 
والفواكه والكماليــــات واألحذية 
باإلضافة إلى األثاث املستعمل من 
غرف نوم وكنب وأجهزة كمبيوتر 
وأشــــرطة غنائية وذرة مشوية 

وأشرطة سي دي وغيرها.
البكاء  املوقــــف    فيما تســــيد 
القبض عليهم،  والعويل ممن مت 
حيــــث كثرت توســــالتهم لرجال 
البلديــــة واألمن مــــن أجل إطالق 
سراحهم والعفو عنهم، ولكن كان 
القانون سيد املوقف، بينما جتمهر 
عدد كبير من املارة ملتابعة األحداث، 
ولكن رجال األمن كانوا لهم باملرصاد 

ومت تفريق اجلموع.
  إلى ذلك قال مدير إدارة النظافة 
وإشغاالت الطرق في بلدية الفروانية 
د.سعد اجلالوي «إن البلدية تقوم 

 ضبط عدد من الباعة املخالفني وحترير محاضر بشأنهم حتميل إحدى السيارات املعروضة للبيع  

 الفريق املشارك في الضبطية

 املخالفون استغلوا 
األرصفة والساحات 
الترابية لبيع األثاث 

واخلضراوات والفواكه 
في شارع الشبرة

 ١١ آلية ثقيلة من 
سيارات نقل ورافعات 

شوكية شاركت 
  في احلملة

 املطيري والبغيلي إلعادة ترخيص 
املبرات اخليرية في السكن اخلاص

 اقترح عضوا املجلس البلدي فرز املطيري وأحمد البغيلي إعادة  
ترخيص املبرات اخليرية في السكن اخلاص أسوة باملبرات 
اخليرية املرخصة من قبل فيها، كما انها تعتبر عمال خيريا 
يفعله صاحب السكن اخلاص للحصول على الثواب من اهللا 

سبحانه وتعالى، ونظرا لتمتع معظم الشعب الكويتي بالقيام 
بأفعال اخلير ووجود تراخيص 
املبرات اخليرية املعمول بها في 
النظام القدمي خاصة في السكن 

اخلاص والتي يقوم بها األهالي في 
سكنهم اخلاص كعمل خيري ولكن 

مت تعديل القرار بعدم ترخيصها في 
السكن اخلاص في الوقت احلالي.
  وقال املطيري والبغيلي انه نظرا 

لتمتع معظم الشعب الكويتي 
بالقيام بأفعال اخلير، وكذلك وجود 
تراخيص للمبرات اخليرية معمول 

بها في النظام القدمي خاصة في 
السكن اخلاص والتي يقوم بها 

األهالي في سكنهم اخلاص كعمل 
خيري ولكن مت تعديل القرار بعدم 
ترخيصها في السكن اخلاص في 

الوقت احلالي.
  لذا نقترح إعادة ترخيص املبرات 
اخليرية في السكن اخلاص أسوة 

باملبرات اخليرية املرخصة من قبل 
فيها، كما انها تعتبر عمال خيريا 

يفعله صاحب السكن اخلاص 
للحصول على الثواب من اهللا 

سبحانه وتعالى. 

 فرز املطيري

 أحمد البغيلي

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

22272748  - 22272749

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهـــــــي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صــي�ض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صي�ـــــــس الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني


