
المجلس البلدي
االربعاء 21 ديسمبر 2011

11
b-alenezi@hotmail.comإعداد: بداح العنزي

ثمن وزير االشغال ووزير 
البلدية د.فاضل صفر مواقف 
الش���عبية  جمهورية الصني 
الداعمة للحق���وق واملواقف 
العربي���ة واالس���امية ف���ي 
احملاف���ل الدولية، وقال خال 
استقباله للس���فير الصيني 
لدى الكوي���ت هوانغ جيمني 
مبناسبة انتهاء فترة عمله ان 
للشعب الصيني الصديق مكانة 
خاصة في نفوس العرب عموما 

والكويتيني خصوصا.
الوزير د.صفر ان  ومتنى 
تس���تمر العاقات الكويتية � 
الصينية في التطوير، مشيدا 
باالداء املتميز للسفير جيمني 
خ���ال فترة عمل���ه بالكويت 
في سبيل االرتقاء بالعاقات 
الثنائية والتي شهدت تعاونا 
الفتا في العديد من املجاالت.

الس���فير  من جانبه، عبر 
جيمني عن سعادته بالعمل في 
الكوي���ت لفترة قاربت االربع 
ان  سنوات اس���تطاع خالها 
يؤدي واجبه ف���ي اجواء من 
االريحية التي اسهمت في اجناح 
مهمته، واشاد السفير بالتعاون 
الذي تلقاه من وزارتي االشغال 

والبلدية خال فترة عمله.

ناش���د عضو املجلس البلدي 
محم���د املف���رج د.فاض���ل صفر 
وم.أحم���د الصبيح تفعيل جلنة 
الشكاوى املنبثقة من جلنة مزاولة 

املهنة.
وقال املف���رج ان هذه اللجنة 
مضى على تشكيلها فترة طويلة 
ولم تعقد أي اجتماع في ظل وجود 
شكاوى كثيرة موجودة على جدول 
أعمالها ولم يتم الفصل فيها حتى 
اآلن مشيرا الى ان هناك معامات 
ومشاريع للقطاع اخلاص متوقفة 

بسبب عدم اجتماع اللجنة.
واض���اف ان���ه يفت���رض من 
املسؤولني أعضاء اللجنة ان يكونوا 
على ق���در كبير من املس���ؤولية 
في اجن���از وتس���هيل معامات 

املراجعني.
وطلب املفرج من الوزير صفر 
مبنح بدل إضافي للمسؤولني الذين 
يجتمعون ف���ي اللجان املختلفة 
بعد الدوام الرس���مي ليكون لهم 
حافزا حلضور هذه االجتماعات 
املعام���ات املعطلة على  وانهاء 

جدول أعمالهم.

اقت����رح العضو احمد البغيلي 
توسعة املسارات الفرعية لتقاطع 
)53( بني طريقي الدائري السادس 

وامللك فيصل.
وقال البغيلي في اقتراحه: نظرا 
ملا يعانيه املواطنون من اختناقات 
مرورية وخاصة اثناء اوقات العمل 
الرس����مي واملدارس ولنساهم في 
حل املشاكل املرورية التي اصبحت 
هم املواطنني م����ن الدرجة االولى 
املناطق وح����ل جميع  وتنظي����م 
املعوقات التي من شأنها حل جميع 
املشكات املرورية وجعل الكويت 
بلدا حضاريا ومتقدما ومشاركة 
منا باملساهمة في تنمية الباد، لذا 
اقترح: توسعة املسارات الفرعية 
الدائر  ب����ني طريق  لتقاطع )53( 

السادس وطريق امللك فيصل.
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إغالق مطعم مخالف في منطقة أبوحليفة 
ومصادرة مواد غذائية غير صاحلة من مطبخ في البر

املواقع التي مت حتديدها لضبط 
املخالفات والتجاوزات التي يقوم 
بها أصح����اب املطاعم واحملات 
الغذائي����ة الواقعة مبنطقة أبو 
حليف����ة حي����ث مت خالها غلق 
إداريا رغم  أحد املطاعم غلق����ا 
الت����ي تعرض لها  الضغوطات 

الفريق.

منطقة البر باجلليعة أس����فرت 
عن مصادرة 300 كيلوغرام من 
امل����واد الغذائية املتنوعة وعدة 
التجهيز املس����تخدمة بالطهي. 
وأش����ار أبا الصافي إلى أنه قد 
مت تقسيم احلملة قبل انطاقها 
ف����ي يومها الثالث الى قس����مني 
به����دف إحكام الس����يطرة على 

دعا وزير األش����غال ووزير 
البلدية د.فاضل صفر املفتشني 
القانون  إلى تطبيق  واملراقبني 
على اجلميع وع����دم الرضوخ 
للضغوطات أو التهديدات مهما 
كان مصدرها. وقال الوزير صفر 
ل� »كونا« أمس عقب ضبط فريق 
الط����وارئ التابع لف����رع بلدية 
محافظ����ة األحمدي ع����ددا من 
التجاوزات واملخالفات إن مفتشي 
البلدية يبذل����ون جهودا كبيرة 
التفتيش والرقابة  في عمليات 
الغذائية وينفذون مهامهم بكل 
مس����ؤولية ويواصلون عملهم 
ليا ونهارا م����ن أجل احملافظة 
على صحة املس����تهلكني. وثمن 
جهود الفريق وتطبيقه القانون 
دون االستجابة للضغوطات التي 
متارس عليهم. وكان هذا الفريق 
قد ضبط خال احلملة التفتيشية 
التي قام بها أخيرا بالتعاون مع 
إدارة العاق����ات العامة ببلدية 
الكويت مخالفات جس����يمة في 
عدد من احملات الغذائية الواقعة 

في نطاق محافظة األحمدي.
وقال رئيس الفريق مشعل أبا 
الصافي إن احلملة أسفرت عن 
مصادرة كميات من املواد الغذائية 
بلغ وزنها 815 كيلوغراما، وذلك 
في عدد م����ن مواقع العمل التي 
شملتها احلمات التفتيشية التي 

استمرت على مدى ثاثة أيام.
وبنينّ أبا الصافي ان احلملة 
استهدفت محاور عدة منها القضاء 
على ظاهرة الباعة املتجولني في 
املناطق البرية باحملافظة ورصد 
املخالفات باملخيمات كما استهدفت 
التأكد من صاحية املواد الغذائية 
في عدد من املطاعم والتأكد من 
حمل العاملني فيها للش����هادات 
الصحية التي تثبت خلوهم من 

االمراض املعدية.
وقال ان احلملة أسفرت في 
يومها االول عن ضبط ومصادرة 
نصف طن من امل����واد الغذائية 
املتنوعة من اخلضار والفواكه إلى 
جانب كميات كبيرة من األلعاب 
النارية املتنوعة و20 خيشة من 
الفحم إلى جانب رفع 4 بقاالت 
متنقلة وحترير عدد من املخالفات 

للباعة املتجولني.
اليوم  وأض����اف أن حمل����ة 
الثاني التي نفذها املفتشون في 

ألعاب نارية متت مصادرتها في البر

الفارس بحثا مع الدعيج ضرورة وضع آلية 
للقضاء على الظواهر  السلبية في »حولي«

إغالق 16 مقهى ومحاًل مخالفًا 
بحولي والساملية

عقد محافظ حول����ي الفريق عبداهلل الفارس 
اجتماعا في مبنى احملافظة حضره نائب مدير عام 
البلدية م.اسامة الدعيج حملافظتي حولي ومبارك 
الكبير ومديرو بلدية الكويت حملافظة حولي الى 
جان����ب اركان محافظة حولي. وناقش االجتماع 
عددا من الظواهر السلبية املتعلقة بأعمال البلدية 
في دائرة احملافظة لوضع آلية عمل تكفل القضاء 
على تلك الظواهر، حيث ابدى الفارس استياءه 
لظاهرة العمارات والبيوت القدمية املهجورة في 
انحاء متفرقة في مناطق احملافظة، موضحا انها 
عامة مش����وهة لكل عوامل التطوير والتحديث 
التي تشهدها الباد، مطالبا باتخاذ اجراء حاسم 
من قبل اجلهات املعنية الزالتها، مضيفا ان ظاهرة 
الباعة اجلائلني وعمال النظافة عند االش����ارات 

أكد مدير ع����ام البلدية م.أحمد الصبيح على 
ضرورة التزام أصحاب األنشطة التجارية واحملات 
واملطاعم واملقاهي باختاف أنواعها باملساحات 
املق����ررة طبقا للتراخي����ص املمنوحة لهم وعدم 
إضافة أي مساحات إضافية أخرى، الفتا إلى أن 
البلدية ستعمل على غلق كافة احملات املخالفة 
وذلك تطبيقا للقانون. وفي هذا السياق قام فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بغلق عدد 
16 مح����ا مخالفا في مناطق حولي والس����املية 
بس����بب إضافة مساحة غير مرخصة إلى جانب 
فتح وتش����غيل احملل قبل احلصول على موافقة 

ووضع االعانات غير املرخصة على اعمدة االنارة 
واللوحات االرشادية واملقاهي املنتشرة بشكل غير 
قانوني جميعا تقف عائقا امام حركة التحديث 
والتجمي����ل حملافظة حولي. على اجلانب اآلخر، 
قدم الدعيج ش����رحا موجزا ملا تقوم به البلدية 
من جهود وعمل دؤوب البراز الشكل احلضاري 
والتجميلي جلميع مناطق دائرة احملافظة في ظل 
الزيادة السكانية التي تشهدها احملافظة، مبديا 
استعداده للتعاون، حيث مت االتفاق على تشكيل 
فرقة عمل مشتركة للقيام بجوالت تفقدية بأرجاء 
مناطق احملافظة للحد من السلبيات والنشاطات 
املخالفة للوقوف على آخر املستجدات وتطبيق 
القانون ال����ذي يكفل حتقيق العدالة االجتماعية 

ويعكس الوجه احلضاري للباد.

البلدية في بعض منها، وقد شملت احملات التي 
مت غلقه����ا املقاهي واملطاع����م وخدمة االتصاالت 
والتجهيزات الغذائية والفطائر واملعجنات واملابس 
اجلاهزة. وترأس احلملة رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع بالتعاون 
مع إدارة العاقات العامة بالبلدية ومديرية أمن 
محافظة حولي حيث انطلقت احلملة على الفترتني 
الصباحية واملسائية نظرا لكثرة عدد احملات الذي 
صدرت لها أوامر الغلق اإلداري لعدم اس����تجابة 
اصحابها إلنذارات البلدية جتاه املخالفات التي 

مت ضبطها.

عبداهلل الفارس وأسامة الدعيج وفهد الفهد ومديرو اإلدارات خال االجتماع

موظفو البلدية يغلقون أحد املقاهي املخالفة

صفر دعا املراقبني 
واملفتشني إلى 

عدم الرضوخ ألي 
تهديدات


