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الصبيح: اجلوالت التفتيشية تشمل 
املقاصف العاملة في الوزارات اخلدمية

اغالق من قبل البلدية ملخالفة الشروط

عن حترير العشرات من املخالفات 
واغالق بضعة محال واتالف كميات 
من االغذية غير الصاحلة لالستهالك 
كما متت ازالة مئات من االعالنات 
املخالفة وذلك في مناطق عدة من 
احملافظة ابرزها املنطقة التجارية 

في الفحيحيل.
واش����ار العتيبي الى ش����مول 
اجلوالت التفتيشية الدارة تدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية للمقاصف 
التابع����ة لل����وزارات اخلدمية في 
محافظة األحمدي حيث أس����فرت 
عن حترير 21 مخالفة اقتصرت على 
العمل دون احلصول على شهادة 
صحية وعدم تزويد العمال بالزي 
املوحد اضافة الى مخالفات تداول 
مواد غذائي����ة تالفة وتداول مواد 
غذائية غير مطابقة للمواصفات 
كما مت اتالف بعض املواد الغذائية 

الفاسدة.

قال املدير العام لبلدية الكويت 
م.احم����د الصبي����ح ان اجلوالت 
التفتيشية الدارة تدقيق ومتابعة 
اخلدم����ات البلدي����ة تنفذ حمالت 
املواد  على جميع مخازن ومحال 
الغذائية سواء التابعة للتجار او 
البقاالت  التعاونية او  اجلمعيات 
اخلاصة ومراكز التوزيع مبا فيها 
املقاص����ف العاملة ف����ي الوزارات 

اخلدمية.
وقال ان من مهام البلدية التواجد 
في جميع األماكن سواء القريبة من 
املناطق السكنية او النائية حيث 
ان فرق الطوارئ في مراكز البلدية 
املنتش����رة في احملافظات الس����ت 
تراقب وتتابع جميع أصناف املواد 
الغذائية الطازجة واملثلجة واملعلبة 

واملجففة بجميع أصنافها.
واض����اف ان حمالت التفتيش 
تش����مل ايض����ا عرب����ات البوظة 
واحللويات والعصائر واملأكوالت 
اخلفيفة من معجنات وسندويشات 
بأنواعه����ا والتي تب����اع من خالل 
الوزارات  املتنقلة داخل  العربات 
والدوائر احلكومية. واكد الصبيح 
ان تأمني سالمة املواد الغذائية هو 
تأمني لسالمة املواطنني واملقيمني 
مضيف����ا ان البلدية ل����ن تتوانى 
في تطبيق جمي����ع لوائح النظم 
والقوانني ملن تسول لهم انفسهم 

التالعب عليها او مخالفتها.
من جهته، قال مدير فرع بلدية 
العتيبي  محافظة األحم����دي فهد 
ان بلدية ف����رع محافظة األحمدي 
نفذت جوالت تفتيشية على عدد 
من املناطق اخلاضعة لرقابة بلدية 
احملافظة وخصوصا محالت تداول 
بيع املواد الغذائية الن االهتمامات 
تتركز على تأمني اجلانب الغذائي 

وفق معايير اجلودة والسالمة.
واضاف ان هذه اجلوالت اسفرت 

م.احمد الصبيح

جلنة األحمدي: انتقاد لعدم
إنشاء منطقة التخزين والصناعة

اقتراح قانون يلغي ترخيص االستيراد 
للشركات املتورطة باألغذية الفاسدة

كش����ف رئيس جلنة محافظة االحمدي في املجلس 
البلدي مانع العجمي عن طل����ب اعضاء اللجنة اعادة 
تنظيم منطقة العقيلة وذلك بعد ان تكدس����ت املباني 
التجارية والكليات في املنطقة. وقال العجمي ان االعضاء 
بحثوا املشاريع املوجودة في محافظة االحمدي وقرروا 

الطلب من اجلهاز التنفيذي 
عمل دراس����ة تطويرية 
الفحيحي����ل،  ملنطق����ة 
مش����يرا ال����ى الطلب من 
اجلهاز ع����دم تعديل اي 
مسار لالس����تراحات اال 
بعد الرجوع الى املجلس 
البلدي. واضاف ان اللجنة 
طلبت اعادة مسح منطقة 
االحمدي م����ن قبل ادارة 
التنظي����م ملعرفة املباني 
التي مت انش����اؤها بدون 
احلصول على ترخيص 

متهيدا لعرضها على املجلس، قائال: نريد معرفة كيف 
مت اصدار رخص بناء رغم عدم وجود قرارات تخصيص 
لبعض املباني. واعرب العجمي عن اس����فه لعدم قيام 
وزارة التجارة بتنفيذ مشروع منطقة التخزين والصناعة 
جنوب البالد والتي تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومتر 
مربع، مش����يرا الى الطلب من اجله����از مخاطبة وزارة 
التجارة ملعرفة مدى رغبتهم في استغالل املشروع او 
ان تقوم بسحبه. وقال ان االعضاء اطلعوا على مشروع 
النادي الكويتي للس����يارات والتي لم تستغله الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.

اقترح عضو املجلس البلدي أحمد املعوش���رجي 
استحداث قانون بالتعاون مع وزارة التجارة ميّكن 
البلدي���ة من إلغاء ترخيص االس���تيراد للش���ركات 
املستوردة لألغذية الفاسدة، الى جانب تغليظ العقوبات 
املالي���ة والقانونية ضد هؤالء التجار وعدم االكتفاء 

فقط مبصادرة األغذية 
وإعدامها، على ان تتحمل 
الشركات املخالفة جميع 
مصاري���ف إع���دام هذه 
األغذية الفاسدة وما يتعلق 
بذلك م���ن نفقات. وجاء 
في اقتراح املعوشرجي: 
نشر اسماء الشركات التي 
تثبت عليه���ا املخالفات 
باجلرائد الرسمية وذلك 
بعد صدور احكام قضائية 
نهائية ضدهم، واالهتمام 
بتعيني وتدريب الكفاءات 

من موظفي البلدية حتى يكونوا على أعلى درجة من 
الكفاءة الفنية وتوفير جميع الس���بل واملعدات التي 

متكّنهم من مكافحة هذه الظاهرة.

مانع العجمي

أحمد املعوشرجي

الشايع واملفرج يقترحان السماح للكافتريات
باستغالل املساحات املوجودة أمامها

جلنة التسميات تبحث 15 طلبًا إلطالق 
أسماء شخصيات على شوارع وطرق

اقترح نائب رئيس املجلس البلدي ش���ايع 
الش���ايع وعضو املجلس محم���د املفرج تعديل 
املادة الثانية من القرار الوزاري رقم 149 لسنة 
2006 بشأن الئحة تراخيص الساحات واألرصفة 

العامة باالستغالل التجاري مبا يسمح للكافتيريا 
بالترخيص لها باستغالل ساحات موجودة أمامها 
على ان تطبق عليها جميع الش���روط الواردة 

بنفس املادة.

تعقد جلنة التسميات اجتماعًا لها األحد وذلك 
لبحث 4 اقتراحات للعضو السابق للمجلس البلدي 
فوزية البحر وتش���مل اطالق اسم املرحوم صالح 
احمد الذويخ على شارع 22 قطعة 2 منطقة الروضة، 
واطالق اس���م املرحوم خالد صال���ح الغنيم على 
ش���ارع 60 قطعة 6 منطقة الشويخ، واطالق اسم 
املرحوم عبداهلل محمد هادي العوضي على الشارع 
املتفرع من شارع احمد اجلابر واملار بجانب مسجد 

العوضي مبنطقة شرق.
واطالق اس���م املرحوم عبداحملسن عبدالقادر 
احلمود على شارع 34 قطعة 3 مبنطقة الروضة، 
كما تبحث اللجنة االقتراح املقدم من فهد احلمود 
بشأن اطالق اسم املرحوم محمد احلمود العبدالوهاب 
على احد شوارع منطقة قرطبة او شارع اشبيلية 

مبنطقة كيفان.
وايضا االقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي بشأن اطالق اسم الشهيد املقدم حمود 
ابراهيم السهلي على شارع املوصلي احمليط مبنطقة 
هدية، واالقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي بشأن اطالق اسم الشهيد املقدم حمود 
ابراهيم السهلي على شارع املوصلي احمليط مبنطقة 

هدية.
واقتراح ثان من رئيس املجلس البلدي بشأن 
اطالق اسم املرحوم مفلح فرحان النامي على احد 

شوارع الصباحية واقتراح ثالث من رئيس املجلس 
البلدي بإطالق اسم املرحوم مصلح هميجان العازمي 
على احد شوارع الصباحية، الى جانب مجموعة 
من الشخصيات الكويتية، واالقتراح املقدم من فرز 
املطيري بشأن تسمية شارع حديقة العمرية باسم 

املرحوم مهنا العدواني.
واالقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي بشأن اطالق اسم املرحوم حسني اجلويسري 

على احد شوارع منطقة الصباحية.
واالقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي بشأن اطالق اسم املرحوم مبارك عبداهلل 
الدبوس على الش���ارع املمتد من مس���جد الشيخ 
احمد املبارك متجها غربا حتى دوار مسجد الشيخ 

سالم العلي.
واالقتراح املقدم من رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي بش���أن اطالق اس���م املرحوم مزيد هالل 

العتيبي على احد شوارع منطقة الفحيحيل.
واالقتراح املقدم من مهلهل اخلالد بشأن اطالق 
اسم املرحوم عيسى عبداهلل بهمن على احد شوارع 
الكويت، واالقتراح املقدم من نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع بشأن اطالق اسم العم النوخذة 
مال اهلل يوسف مال اهلل. والطلب املقدم من م.يوسف 
عبداهلل الزهاميل بشأن اطالق اسم الزهاميل على 

احدى الساحات مبنطقة شرق.

»امللتقى اإلعالمي« يشكر صاحب السمو لتسمية 
شارع الصحافة باسم محمد مساعد الصالح

تقدمت هيئة امللتقى اإلعالمي العربي 
باألصالة عن نفسها وباإلنابة عن 

صحافيي وإعالميي الكويت بالشكر 
والعرفان لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد على لفتة سموه 
الكرمية بتسمية شارع الصحافة 

باسم املرحوم محمد مساعد الصالح 
عمالق الصحافة الكويتية وأحد 

مؤسسيها األوائل. وتأتي هذه 
اخلطوة في اطار حرص صاحب 

السمو على تخليد ذكرى املخلصني 
من أبناء الكويت الذين أعطوا زاد 

فكرهم وزهرة عمرهم لهذا الوطن 
باذلني في ذلك الغالي والنفيس فكانت 

سيرتهم سيرة عطرة مليئة بالكفاح 
والعطاء واملنجزات التي انعكست 

على واقع احلياة الصحافية الكويتية 
مؤسسة ملدرسة ذات طابع مميز في 

العمل الصحافي عنوانها العطاء دون 
مقابل والتفاني في خدمة الوطن.
وفي هذا اإلطار أكد األمني العام 

لهيئة امللتقى اإلعالمي العربي ماضي 
اخلميس ان هذه اللفتة ليست باألمر 

الغريب على صاحب السمو األمير 
فسموه دائم احلرص على دعم 
الصحافة والصحافيني من أبناء 

الكويت اميانا من سموه بأهمية هذا 
العمل في التأسيس ملجتمع متحضر 

وراق، وأن تكرمي رموز الصحافة 
الكويتية خصوصا من أعطوا وأفنوا 
زهرة عمرهم في العطاء الصحافي 

واجب وطني وضرورة ملحة من 
أجل التأسيس جليل من الصحافيني 

الكويتيني الذين يعلون مصلحة 
الكويت فوق كل املصالح.


