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اعداد: بداح العنزي

أوض���ح مدير عام البلدي���ة م.أحمد الصبيح في 
رده على اقتراح نائب رئيس املجلس البلدي شايع 
الشايع العضو م.عبداهلل العنزي بشأن فتح مسارات 
وطرق قبل دوار منطقة النعيم ودوار مخفر اجلهراء 
الش���مالي ودوار س���وق داود يتعذر تقييم أو عمل 
الدراس���ة املرورية بشكل ش���امل للمنطقة في وقت 

قياسي وان األمر يتطلب دراسة شاملة.

صعوبة عمل دراسة مرورية بالجهراء
دع���ت البلدية إلى عدم وضع اي لوحات إعالنية 
خاص���ة بالتهنئة بعيد الفطر في الس���احات وعلى 
األرصفة لكونها مخالفة لالئحة اإلعالنات التي أصدرها 

املجلس البلدي.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان البلدية 
ستزيل جميع اإلعالنات املخالفة بغض النظر عن مكان 
نصبها، مبينا ان املنع يندرج حتت بند املادة 17 من 

الئحة اإلعالنات التي حددت نوع إعالنات املناسبات 
حيث ال يدخل ضمنها التبريكات باألعياد وغيرها.

وبني ان املادة رق���م )31 مكررا( من القانون رقم 
35 لس���نة 1962 في ش���أن انتخاب���ات مجلس األمة 
وتعديالته بالقانون رقم 4 لس���نة 2008 ال تختص 
مبواسم االنتخابات بل تشمل جميع املناسبات مبا فيها 

التبريكات والشكر واألعراس والتهنئة وغيرها.

»البلدية« تدعو إلى عدم وضع لوحات إعالنية للتهنئة بالعيد في الساحات واألرصفة

فتح المظاريف بوجود جميع الشركات واتباع مبدأ الشفافية من قبل اللجنة المختصة

الصبيح: استبعاد الشركات غير مستوفية الشروط من مناقصة إعالنات الشوارع
أك���د مدير عام البلدية م.أحم���د الصبيح، ان البلدية 
ستتخذ مبدأ الشفافية في التعامل مع الشركات المتقدمة 
لمناقصة اإلعالنات في الشوارع لجميع المحافظات وذلك 

من قبل اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
وقال الصبيح: انه س���يتم استبعاد أي شركة لم تقم 
باستيفاء الشروط الالزمة وستمنع من دخول المناقصة 
بعد ثبات ذلك من خالل استعالم البلدية عن ملف الشركة 

لديها.
واضاف بعد اجتماع عقده مع وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدي���ة د.فاضل صفر ومدير 
اإلدارة القانونية المستشار خالد العتيد انه يترتب على 
الشركات الحالية المسند اليها أحد اإلعالنات في مختلف 
المحافظات دفع جميع المستحقات المترتبة عليها تجاه 
البلدي���ة من غرامات أو تأمين متفق وإال س���يكون عقد 

المناقصة ملغيا وفق األحكام والشروط.
وكشف عن انه بعد التدقيق على الشركات المتقدمة 
الى مناقصة اإلعالنات تبين ان عددا من الشركات وضعها 
غي���ر قانوني، مؤكدا ان جميع المظاريف يتم فتحها في 
آن واحد أمام ممثلي الش���ركات التي اجتازت ش���روط 

المناقصة.
وبين الصبيح انه تم خالل االجتماع مناقشة موضوع 

مبنى بلدية العاصمة المتوقف عن الخدمة وذلك بعد ان 
يتم مخاطبة إدارة الفتوى والتش���ريع خالل يومين عن 
طريق إدارة تنمية المش���اريع، مشيرا الى ان المناقصة 
سيتم تحويلها بهذا الصدد من بند الى بند آخر كي تقوم 
البلدي���ة بعد أخذ رأي الفتوى والتش���ريع ويتم صرف 
األموال المنقولة على المبنى ودخوله للخدمة في أقرب 

م. أحمد الصبيحوقت ممكن.

م. جسار اجلسار

)سعود سالم( د.جاسم اخللف متوسطا م.عبداهلل العنزي وشقيقه فرحان   الشيخ مسلط الهذال مقدما التهنئة

طرق تخزين سيئة

حملة على الصالونات النسائية والمقاهي بعد العيد

16 مخالفة لمخازن جمعيات الجهراء
واصلت بلدية فرع محافظة اجلهراء ش���ن جوالتها 
التفتيش���ية التي أعدتها ملواكبة شهر رمضان املبارك، 
ملتابع���ة اعمالها الرقابية لضمان س���المة وصول املواد 
الغذائية للمستهلك، متفاعلة مع البرنامج اخلاص الذي 
اعدته ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت الذي تضمن 
الكش���ف على مخازن اجلمعي���ات التعاونية للتأكد من 
مدى صالحية املواد الغذائية وسالمة تخزينها، لتطبق 
قبضتها على عدد من املخازن التي افتقدت شروط ومعايير 
التخزين، من خالل شن جولتها التي امتدت منذ الساعة 
التاس���عة والنصف مساء حتى الثانية عشرة والنصف 
بعد منتصف الليل، لتتخذ في حقها االجراءات القانونية 
الالزمة من خالل تفعيل لوائح وقوانني البلدية لتخرج 

منها بعدد 16 مخالفة.
وأكد مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء عبداهلل العلي 
ان تكثيف اجلوالت الرقابية، جاء بناء على توصيات وزير 
البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح، 
لتفعيل الدور الرقابي في هذه االيام وخاصة فيما يتعلق 
باملواد الغذائية وس���المتها، كما أن اجلولة التي شنتها 
بلدية احملافظة عل���ى مخازن اجلمعيات التعاونية تعد 
من األعمال اليومية املعتادة التي تعمل بلدية احملافظة 
على تنفيذه���ا بني احلني واآلخر، مبينا ان لهذه اجلولة 
طابعا خاصا كونها ارتبطت بخصوصية شهر رمضان 
املبارك وما له من اقبال ش���ديد على املواد الغذائية من 
قبل املستهلكني، األمر الذي دعا لضرورة ايجاد مثل تلك 

اجلوالت على مراكز بيع وتخزين تلك السلع.
واشار الى ان اجلولة كشفت عن وجود بعض املخازن 
التي ال ترقى إلى مستوى الطموح، ناهيك عن عدم التزام 

بعض اجلمعيات التعاونية بشروط ومعايير التخزين 
مما يجعلها تعرض املواد الغذائية للخطر، س���واء كان 
من ناحية التبريد وسوء التخزين األمر الذي يستوجب 
اغالقه���ا، الفتا إلى أن بلدية اجلهراء س���بق أن خاطبت 
اجلمعيات التعاونية ألن يكون تخزينها للمواد الغذائية 

وفقا للشروط واملعايير خالل الفترة السابقة.
واش���اد بنجاح اجلولة التي حققه���ا فريق الطوارئ 
التابع حملافظة اجلهراء التي اسفرت عن حترير 16 مخالفة 
متثلت في كل م���ن عرض وبيع وت���داول مواد غذائية 
ضارة بالصحة، عدم التقيد باشتراطات التخزين، العمل 
دون احلصول على شهادات صحية، تشغيل عمال دون 
احلصول على شهادات صحية، اضافة الى عدم االلتزام 
بقواعد النظافة العام���ة، وعدم االلتزام بقواعد النظافة 
اخلاصة وعدم وض���ع ملصق تعريفي للمواد الغذائية، 
الفتا الى ان بعض تلك املخالفات جاءت اثر التدقيق على 
بعض االنشطة التجارية التابعة للجمعيات التعاونية 
التي كانت على هامش اجلولة، مبينا ان املخالفات التي 
حررت للجمعيات ذاتها خالل اجلولة كانت نتيجة االهمال 
وتك���دس بعض البضائع ناهيك عن وجود بعض املواد 
الغذائية منتهية الصالحية وعدم التقيد بشروط النظافة 

العامة وغيرها من املخالفات األخرى.
وقال ان فرع بلدية محافظة اجلهراء شن خالل االيام 
القليلة املاضية حملة شرسة على الباعة املتجولني، الذين 
يعملون عل���ى بيع االلبان في الطرقات املعرضة للتلف 
نتيجة تعرضها لدرجات احلرارة العالية، اضافة الى انها 
غير مبسترة وال حتتوي على تواريخ صالحية، داعيا 
املواطنني واملقيمني لعدم التردد في تقدمي اي شكوى على 

الرقم 24581154 كون البلدية ستأخذ مواضيع شكواهم 
بجدية.

وكشف عن توجه بلدية اجلهراء لتدشني حملة على 
الصالونات النسائية بعد انتهاء شهر رمضان املبارك من 
خالل املفتشات للتأكد من مدى حرص الصالونات على 
وجود اجهزة تعقيم، مع االلتزام بالتقيد باالشتراطات 
الصحي���ة التي قد تصل عقوبتها إلى غلق احملالت التي 
تعمل التاتو )الوش���م( كونه يعمل على نقل األمراض 
كالوباء الكبدي وااليدز، اضافة الى تدشني حملة أخرى 
على أصحاب بعض االنشطة التجارية كاملقاهي واصحاب 
مكاتب السيارات في احملافظة لتعدي البعض منهم على 

أراض غير مرخص لهم استغاللها جتاريا.
ومن جانبه، اوضح رئيس فريق طوارئ فرع بلدية 
اجلهراء بالوكالة أنور الصال���ح أن هذه اجلولة جاءت 
بناء على تعليمات مدير فرع بلدية احملافظة، للتأكد من 
س���المة وصول املواد الغذائية للمستهلك، كما انها تعد 
مكملة جلوالت الفريق الس���ابقة التي تهدف الى تطبيق 
نظم ولوائح البلدية لتك���ون رادعا لكل مخالف، داعيا 
اصحاب محالت بيع وجتهيز املواد الغذائية الى ضرورة 

التقيد بقوانني البلدية ولوائحها.
ش���ارك في احلملة مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء 
عب���داهلل العلي، رئيس فريق الط���وارئ بالوكالة أنور 
الصالح، مفتش أغذية سعود ماطر، حمد املجرن، عبداهلل 
الشمري، فهد املطوطح، بدر الهاجري، مفتش نظافة نواف 

سعود، مفتش مبارك زبن، عادل الشطي.
ومن إدارة العالقات العامة: جراح املطيرات، وأزهار 

احمد فاروقي.

بعد الموافقة على اقتراحه تنفيذ 15 تقاطعًا على الطرق الرئيسية

الجسار يشيد بجهود »البلدية« في الرد 
على أسئلة واقتراحات األعضاء

العنزي أقام غبقته الرمضانية ألهالي الدائرة الثامنة

ثمن عض���و املجلس البلدي 
م.جسار اجلسار موافقة بلدية 
الكويت واجلهات املختصة على 
اقتراحه ومجموعة من األعضاء 
بتوفير مدخل ومخرج يصل بني 
املبارك »غرب  ضاحية عبداهلل 
اجلليب« والدائري السابع وذلك 
ضمن اتفاقية النشاء وإجناز عدد 
15 تقاطعا على الطرق الرئيسية 

لربط املناطق اجلديدة.
خ���الل  اجلس���ار  واش���ار 
تصري���ح صحاف���ي ام���س الى 
انه من خ���الل تقدميه االقتراح 
ملس حاج���ة املواطنني ملثل هذه 
املداخ���ل والتقاطع���ات والتي 
إن انشئت فس���تنهي معاناتهم 
بش���أن االزدحام���ات املرورية 
الش���ديدة والتي دائما ما تعوق 

مع دوام���ات العديد من اجلهات 
احلكومية واخلاصة.

واشاد بوزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
العام  د.فاضل صف���ر ومديرها 
م.أحمد الصبي���ح للجهود التي 
يبذالنها في الرد على اقتراحات 
واسئلة االعضاء، مشيرا الى ان 
االجهزة التابعة للوزير واملدير 
العام ال تألو جهدا لتخفيف الضرر 
على املواطنني واملقيمني من خالل 
تسهيل جميع ما يحتاجونه من 
امور إنشائية مسؤولة عنها بلدية 
الكويت وكذلك وزارة االش���غال 
العام���ة، مؤكدا ان البلدية دائما 
سباقة لتحقيق اقتراحات االعضاء 
ف���ي املجل���س البل���دي لتلبية 

احتياجات املواطنني.

احلركة املروري���ة نتيجة تدفق 
الس���يارات خصوصا في أوقات 
الذروة وخروج ودخول املواطنني 
بالتزامن  إلى أعمالهم  واملقيمني 

الشيخ صباح احملمد يقدم التهاني الشيخ خالد أحمد اخلالد مباركاً

الشيخ ثامر جابر األحمد يهنئ م.عبداهلل العنزي

أقام عضو المجلس 
م.عب���داهلل  البل���دي 
العنزي مس���اء أمس 
األول الغبقة الرمضانية 
الثامنة  الدائرة  ألهالي 
)الصليبخات والجهراء( 
وقد حضر الغبقة عدد 
من الش���يوخ واعضاء 
البل���دي  المجل���س 
الجه���راء  واهال���ي 

والصليبخات.

دعا عضو المجلس البلدي 
محم���د المفرج وزي���ر الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
إلى مخاطب���ة مجلس الوزراء 
إلقرار مش���روع تعديل الئحة 
العقوبات الخاصة بتس���ريب 
الفاس���دة في  الغذائية  المواد 

االسواق المحلية.
وقال المف���رج في تصريح 
الب���الد تعرضت  ان  صحافي 
الماضيتين  الس���نتين  خالل 
لقيام بع���ض أصحاب محالت 
االغذية بتسريب مواد غذائية 
غير صالحة لالستهالك اآلدمي 

بعد ان ثبت مخبريا فس���ادها وخطورتها على 
صحة المواطنين والمقيمين.

واضاف ان اصحاب هذه الشركات عندما قاموا 
بتسريب هذه المواد الغذائية الفاسدة الى االسواق 
كانوا يعلمون أن العقوبات التي ستتخذ ضدهم 
بس���يطة وال تتعدى الغرامة الت��ي ال تتج��اوز 
500 دينار مم���ا جع��ل بعضه��م يتم��ادى ف��ي 

ادخ��ال مثل ه���ذه المواد الى 
االسواق.

وشدد المفرج على ضرورة 
استعجال الجهاز التنفيذي في 
دراسة تعديل الئحة العقوبات 
ورفعها الى مجلس الوزراء بصفة 
االستعجال القرارها وإحالتها 
إلى مجلس األمة العتمادها مع 
تغليظ العقوبة لكل من تسول 
له نفسه العبث باألمن الغذائي 
للب���الد من خالل فرض غرامة 
تصل إلى 10 آالف دينار والسجن 
للمسؤول عن عملية تسريب 

المواد الفاسدة.
وتمنى المفرج من نواب مجلس األمة تبني 
مشروع الحكومة الجديد حول تغليظ العقوبات 
على المخالفين فور احالته اليهم وسرعة اقراره 
لوضع حد لكل المتجاوزين على قوانين وانظمة 
البالد والذين يس���تغلون الثغ���رات القانونية 
لمصالحهم الشخصية دون النظر إلى المصلحة 

العامة للبالد.

تشمل فرض غرامة 10 آالف دينار لمن يدخل بضائع تالفة

المفرج يدعو لتعديل الئحة العقوبات الخاصة 
بتسريب المواد الغذائية الفاسدة لألسواق

محمد املفرج


