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شدد على ضرورة وضع الئحة جديدة تتضمن االشتراطات الصحية

الكندري يدعو وزير البلدية إلى رفض قرار البلدي
إعادة الترخيص لسيارات املأكوالت اخلفيفة

ببيع مواد غذائية ال يمكن 
حفظها بطريقة صحيحة 
فــي ظــل األجــواء الحارة 
بالبالد وخصوصا في فصل 

الصيف.
كما أن صعوبة الرقابة 
من قبل الجهاز الرقابي في 
البلدية على المواد الغذائية 
التي تباع على الســيارات 
المجهزة بــل يمكن القول 
بانعــدام الرقابة على تلك 

السيارات.
وقال إن بعض المنتجات 
الغذائية كاألجبان والحليب 
والمواد السريعة االنتهاء 
تحتــاج إلى عناية خاصة 
غير متوافرة في السيارات 

المتنقلة.
وأضاف أن سيارات باعة 
المأكوالت الخفيفة تشكل 
خطرا امنيا، خصوصا أنها 
سيارات متنقلة على الطرق 

الحدودية.
كما أن ظاهرة سيارات 

الباعة المتنقلة ظهرت بصورة 
الفتة بعد تحرير الكويت من 
الغزو العراقي، حيث لم تكن 
هناك أسواق مجهزة في تلك 
الفتــرة، أمــا مــا نحــن عليه 
اآلن فقــد توافــرت األســواق 
واالستراحات على الخطوط 
السريعة مما يتبع إلغاء تلك 
السيارات للباعة المتجولين 

لعدم وجود ضرورة.
واختتــم بضــرورة إعادة 
النظر فــي القرار الصادر من 
المجلــس البلــدي 2014/1/13 
وذلك لعدم انتشار المخالفات 
صحــة  علــى  وللحفــاظ 
المســتهلكين مــع ضــرورة 
االلتزام بوضع الئحة جديدة 
متوافــر فيهــا االشــتراطات 
الصحية، والســماح بإدخال 
العالمية  الغذائية  الشــركات 
صاحبة االمتيــاز لهذا النوع 
من النشاط بمزاولة الترخيص 
وفق ضوابط ولوائح جديدة.

والمرطبات على سيارات 
مجهزة ممــا يترتب عليه 
وقــف التراخيــص لتلــك 
الســيارات بســبب عــدم 
وجود نظام متطور لعمل 
تلك الســيارات ومراقبتها 
من قبــل البلديــة في ظل 
قيامها ببيــع مواد غذائية 
لها تأثيراتها على الصحة 

العامة.
وأكد الكندري أن الالئحة 
الصادرة عام 1996 لم يتم 
تطويرهــا وتعديلهــا بما 
يتوافق مع األنظمة الحديثة 
الغذاء  ودخــول شــركات 
العالميــة والتــي أدخلت 
نظما جديدة لبيع وتداول 
السيارات  المأكوالت على 

المجهزة.
الكنــدري  ووصــف 
الوضع الحالي بأنه مؤسف 
وغيــر صحي نتيجة قيام 
المتهالكة  تلك الســيارات 
ومنظرهــا غيــر حضاري 

دعــا عضــو المجلــس 
البلدي عبــداهلل الكندري 
الدولــة لشــؤون  وزيــر 
البلديــة عيســى الكندري 
إلى رفض قــرار المجلس 
البلــدي الــذي صــدر في 
جلسته التي عقدت في 13 
يناير بشأن الموافقة على 
إلغاء قرار اللجنة المكلفة 
الخاص بالئحة المأكوالت 
الخفيفة والمرطبات على 
ســيارات مجهــزة وإعادة 
ترخيص السيارات المتنقلة 
وفق الضوابط والشروط 
الســابقة دون تعديــل أو 

تطوير.
وقال الكندري إن هناك 
قــرارا صادرا مــن اللجنة 
المكلفــة فــي 23 أكتوبــر 
الماضــي بالموافقــة على 
المجلــس  إلغــاء قــراري 
البلــدي الصادريــن عــام 
1996 / 1999 بشــأن الئحة 
الخفيفة  المأكــوالت  باعة 

عبداهلل الكندري

البلدية: نقف باملرصاد للباعة املتجولني في االحتفاالت الوطنية

وشــدد على ضرورة عدم 
ممارسة البيع من قبل الباعة 
املتجولني جتنبا للمســاءلة 
القانونية إلى جانب مصادرة 
املواد التي بحوزتهم واتخاذ 

القانونية  كافــة اإلجــراءات 
فــي حــال ضبطهم مــن قبل 
البلدية املنتشرين  مفتشــي 
باحملافظــات مشــيرا إلى أن 
ممارســة البيع متجوال يعد 
إحدى املخالفات التي يعاقب 
عليهــا القانــون فضــال عن 
تســببهم فــي االزدحامــات 
املرورية من خــالل عرضهم 
للمــواد الغذائيــة على كتف 
الطرقــات، داعيا إلى االلتزام 
بلوائح وأنظمة البلدية وعدم 
ممارســة أي شكل من أشكال 
البيع املتجول ســواء للمواد 
الغذائيــة أو أي مــواد أخرى 
مثــل األلعــاب النارية، علب 
الرغوة أو أي مواد تعكر صفو 
االحتفاالت في هذه املناسبة 
الوطنيــة الغالية على قلوب 

اجلميع.

خالل أيام االحتفاالت، الفتا إلى 
أن األجهزة الرقابية ستكون 
لهم باملرصاد ولكل من يخالف 
اللوائح واألنظمة املعمول بها 

ببلدية الكويت.

دعا مديــر إدارة العالقات 
العامــة بالبلديــة باإلنابــة 
عبداحملسن أبا اخليل اجلمهور 
إلى التأكد من تاريخ اإلنتاج 
والصالحية ملختلف املنتجات 
الغذائية قبل عملية الشراء من 
األسواق ومراكز البيع للمواد 
الغذائية املنتشرة باحملافظات 
وممارسة دورهم الرقابي من 
خــالل االتصــال علــى خــط 
البلديــة الســاخن 139 الذي 
يعمل على مدار الساعة وذلك 
فــي حال وجود أي شــكاوى 
تتعلق بتلك املواد الغذائية.  
جاء ذلك ضمن اســتعدادات 
بلديــة الكويــت لالحتفاالت 
الوطنية التي تشهدها البالد، 
ونوه أبا اخليل إلى ضرورة 
عــدم التعامــل مــع الباعــة 
املتجولــني الذين ينشــطون 

مصادرة مواد غذائية معروضة في أماكن مخالفة

الوكيل املساعد لشؤون املرور 
بشأن اجتماع جلنة الفروانية 
الذي تناول بعض االقتراحات 
املرورية، ومنها االقتراح املقدم 
من العضو احمد البغيلي بشأن 
إنشــاء عــدد 2 دوار بدال من 
اإلشارتني بني منطقة الرحاب 
واشــبيلية وغيرهــا، وطلب 
وزارة األوقــاف تخصيــص 
مواقف ســيارات وتوســعة 
ملسجد عايش صالح املطيري 

مبنطقة األندلس قطعة 2.
من جهة أخرى، قدم العضو 
نايف السور اقتراحا بإطالق 
اســم املرحوم الشاعر مفرح 
الظمنــي علــى أحد شــوارع 

الفروانية.
وتضمــن اقتراح الســور 
ان الظمني من كبار شــعراء 
الكويت، مقــدم برنامج ركن 
البادية بإذاعــة الكويت أكثر 
من ثالثني عاما، من مؤسسي 
ديوانية شــعراء النبط، مثل 
الكويت في كثير من املنتديات 
العربي،  الشــعرية باخلليج 
شــارك في أمســيات شعرية 
أثناء الغزو العراقي بقصائد 

احملــالت واالعالنات عبداهلل 
الشــمري واملفتشــني حمود 
الفضلي وخالد العنزي وفهد 
الرشيدي ومحمد العجمي ومن 
إدارة العالقات العامة بالبلدية 

محمد القالف وأنور حميد.

السور طالب بإطالق اسم مفرح الظمني على شارع

جلنة الفروانية تبحث زيادة الوحدات السكنية 
في غرب عبداهلل املبارك اإلسكاني

25 مخالفة جتارية في اجلهراء

وطنية تدعو لتحرير الكويت، 
ساهم في إحياء الشعر النبطي 
وأصــدر الكثير مــن دواوين 

الشعر.
لذا اقترح اآلتي: تســمية 
أحد شوارع الكويت مبحافظة 
الفروانيــة باســم املرحــوم 
الشاعر الظمني تخليدا لذكراه 

وملا قدمه للكويت.

تبحــث جلنــة الفروانية 
خالل اجتماعها غدا برئاســة 
نايف الســور اقتراح العضو 
السابق م.أشواق املضف بشأن 
زيادة الوحدات السكنية في 
مشروع غرب عبداهلل املبارك 

اإلسكاني.
ويتضمن جــدول األعمال 
التالــي: االقتــراح املقدم من 
العضو أحمد البغيلي بشأن 
إنشــاء عــدد 2  دوار بدال من 
االشارتني بني منطقة الرحاب 
واشبيلية، وآخر بشأن عمل 
عدد 2 دوار في منطقة الرابية 
وحتديــدا الشــارع الفاصــل 
بني مشــتل الرابيــة ومنطقة 
الرحــاب األول عنــد شــارع 
املشــتل والثانــي عند مدخل 
ومخــرج الرحاب فــي نفس 
الشــارع الفاصل بني الرابية 
والرحاب، تظلم إلعادة نظر في 
ضم املساحة مجاورة لنادي 
التضامن بالفروانية، وطلب 
وزارة الصحة ضم وتخصيص 
مســاحات ضمن موقع مركز 
جليــب الشــيوخ اجلنوبــي 
الصحي ـ قطعــة 18، وكتاب 

نظمت بلدية اجلهراء حملة 
على إعالنات احملالت التجارية 
في أسواق اجلهراء، للحد من 
جتــاوزات قوانــني وأنظمــة 
البلدية حيث ترأسها مراقب 
احملــالت واإلعالنات عبداهلل 

الشمري.
وقال الشــمري : أســفرت 
عن حترير 25 مخالفة شملت 
عدم وضع الترخيص التجاري 
في مكان بــارز وعدم جتديد 
اإلعالنات اخلاصة بالنشــاط 
وإضافة إعالن جتاري بدون 
ترخيص من البلدية، الفتا إلى 
أهمية إتبــاع لوائح وأنظمة 
البلديــة جتنبــا للمســاءلة 

القانونية.
جتــدر اإلشــارة إلــى أنه 
شارك باحلملة كل من مراقب 

نايف السور

حترير إحدى املخالفات


