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الكندري: إحالة تزوير في كفالة بنكية إلى النائب العام
ف���ي ظ���ل اخلط���وات 
االصالحية التي يقوم بها 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير املواصالت والتي كان 
لها االثر املباشر في كشف 
العديد من حاالت التزوير 
في االفراج ع���ن الكفاالت 
البنكية والت���ي تقوم بها 
بعض الشركات، فقد احال 
الكندري الى النائب العام 
قضية جديدة تتعلق بقيام 
احدى الش���ركات باالفراج 
عن كفالة بنكية بقيمة 10 

آالف دينار بأوراق مزورة، 
الكندري  وتضمن كت���اب 
التالي: ضمن اجراءات السعي 
التي تقوم بها البلدية بهدف 
التحقق من صحة وسالمة 
خطابات الضمان املصرفية 
املقدمة لها من  )الكفاالت( 
الشركات التي تتعامل معها، 
فقد مت تشكيل فريق عمل 
برئاسة فواز النمران � مدير 
ادارة الشؤون املالية مبوجب 
القرار االداري رقم 2015/27 
الصادر من مدير عام البلدية 

بتاري���خ 2015/5/3 مهمته 
حص���ر وج���رد ومطابقة 
الكفاالت املوجودة حتت يد 
البلدية من خالل البيانات 
الثابتة لديه���ا ومطابقتها 
البيان���ات املوجودة  على 
ل���دى البن���وك املعني���ة، 
الفريق بعمله  ولدى قيام 
اكتشف ان الكفالة املقدمة 
للبلدية من احدى الشركات 
بقيم���ة 10 آالف دينار قد 
مت االف���راج عنها لدى احد 
البنوك وكان ذلك مبوجب 

كتاب تلقاه البنك منسوب 
صدوره للبلدية مؤرخ في 
2014/7/23، واتض���ح ان 
بالكامل  الكتاب مزور  هذا 
بطريق االصطناع ونسب 
� زورا � ال���ى البلدية بعد 
تقليد توقي���ع مدير ادارة 
املالية وقتذاك  الش���ؤون 
يون���س الصال���ح )حاليا 
متقاع���د( وتقلي���د ختمه 
الشخصي بقصد استعماله 
في الغرض املعد له، وتزوير 
الى  بيانات منسوبة زورا 

ادارة الس���جل العام، علما 
الكفالة املزورة »كفالة  ان 

تصنيف مقاولني«.
وحيث ان ما حدث يثير 
في خصوصه شبهة الكثير 
من اجلرائم يأتي في مقدمتها 
اجلرمية املنصوص عليها 
في املادة 14 من قانون حماية 
االموال العامة رقم 1 لسنة 
1993 اضاف���ة الى جنايات 
التزوير بطريق االصطناع 
ف���ي اوراق رس���مية وفي 
اوراق الحد البنوك احمللية، 

واستعمال االوراق املزورة 
فيما اعدت لها، وتقليد خامت 
احد املوظفني العاملني في 
البلدية يون���س الصالح 
مدير ادارة الشؤون املالية 
)السابق(، االمر الذي تتكامل 
به سائر االركان القانونية 
للجنايات املنصوص عليها 
في املواد 257 و259 و260 
و274 من قان���ون اجلزاء 
وذلك بخالف ما ستكشف 
عنه التحقيقات من وجود 
شركاء في هذه اجلرائم قبل 

وبعد وقوعها.
واذ كن���ا نبلغكم بذلك، 
ندعوكم الى اتخاذ ما ترونه 
مناسبا في هذا الشأن، علما 
اننا اصدرنا تعليمات مشددة 
جلمي���ع العاملني املعنيني 
االلتزام بالزمان  بضرورة 
واملكان احملددين عند طلبهم 
للتحقيق، وموافاة احملقق 
بكل ما يطلب���ه من اوراق 
او مستندات او غيرها مما 
يك���ون حتت ي���د البلدية 

اظهارا للحقيقة.

عيسى الكندري

د.حسن كمال

م. أحمد املنفوحي

يوسف الغريب

العاصمة  تبحث جلن����ة 
خالل اجتماعها غدا برئاسة 
د.حسن كمال اقتراحا بشأن 
اعادة تنظيم منطقة بنيد القار 
من خ����الل تطوير اخلدمات 

والبنية التحتية فيها.
وتضمن جدول األعمال 
التال����ي: حتدي����ث بيان����ات 
التوصي����ات املقترح����ة في 
التقري����ر الثان����ي من جلنة 
دراسة تسميات املدن والقرى 
والضواحي واملناطق والطرق 
والشوارع وامليادين، بشأن 
اختيار شارع بديل إلطالق 
اسم احمد زيد السرحان عليه 
بدال من شارع الفردوس 60 

مبنطقة اخلالدية.
االقتراح املقدم من العضو 
عبداهلل الكندري بشأن إنشاء 
ش����ارع تخدميي في منطقة 

الشامية.
إدارة اإلنش����اءات  طلب 

البلدية  أكد مدير ع���ام 
م.أحمد املنفوحي أن مختبر 
املرك���زي لتحليل  البلدية 
األغذي���ة بانتظ���ار اعتماد 
األوامر التنفيذية الستكمال 

أعمال اإلنشاء.
وقال املنفوحي في رده 
على س���ؤال فه���د الصانع 
حول تفعي���ل الرقابة على 
مختب���رات فحص األغذية 
املركزية وإنشاء مختبرات 

في املنافذ احلدودية.
نفيدكم بأن تنفيذ القوانني 
العامة  املتعلق���ة بالصحة 
وسالمة املواد الغذائية من 
اختصاص وزارة الصحة 
ال���وزارات  بالتع���اون مع 
والهيئات األخرى، كما ورد 
بالبند الس���ادس من املادة 

بتخصيص دورات مياه بصفة 
مؤقتة مبنطقة القبلة املوقع 
التجارية 8  األول: بالقطعة 
بجانب سوق عقارات الكويت، 
الثان����ي: بالقطعة  املوق����ع 
التجارية 8 بجانب احملول، 
الثال����ث: بالقطعة  املوق����ع 
التجارية 5 بجانب س����وق 

االمير.
طلب بنك الكويت املركزي 
بش����أن تخصي����ص موقع 
مبساحة 3337.2م2 ليكون 
مقرا ملعهد الدراسات املصرفية 
مبنطقة القبلة قطعة 14 مع 
نقل احمل����ول املتعارض مع 

موقع املقترح.
االقتراح املقدم من االعضاء 
د.حسن كمال، م.علي املوسى، 
عبداهلل الكندري، بشأن إنشاء 

جهاز إلعالنات الطرق.
االقتراح املقدم من االعضاء 
د.حس����ن كم����ال، عب����داهلل 

الثانية من املرسوم بقانون 
بشأن وزارة الصحة العامة 
الصادر في 7 يناير 1979، 
وبالتال���ي ف���إن مختبرات 
التابعة  األغذية املركزي���ة 
التي  لوزارة الصح���ة هي 
تقوم بفحص وحتليل املواد 

الغذائية والرقابة عليها.
البلدية بإنش���اء  ٭ قامت 
مختب���ر لفح���ص األغذية 
بالسوق املركزي للخضار 
والفواكه بالصليبية وقد مت 
االنتهاء من���ه وجار العمل 

على تشغيله.
٭ مختب���ر بلدية الكويت 
املركزي لتحلي���ل األغذية 
الش���ويخ  الكائن مبنطقة 
في انتظ���ار اعتماد األوامر 
التغييرية الستكمال باقي 

الكندري بشأن إنشاء وحدة 
مراقبة في البلدية واجلهات 
وال����وزارات احلكومية عن 
األداء البيئ����ي بالتعاون مع 

الهيئة العامة للبيئة.
االقتراح املقدم من العضو 
اسامة العتيبي بشأن اعتبار 
كل قرار صادر من املجلس 
البل����دي ولم يعمل به خالل 
س����نتني من تاريخ صدوره 

يعتبر الغيا وكأن لم يكن.
طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص مسار للكيبالت 
االرضي����ة جه����د 300 ك.ف 
بعرض 15م لتغذية مشاريع 
في منطقتي كيفان والصباح 
الطبية. تخصيص مس����ار 
صرف مي����اه امطار بعرض 
5م مبحاذاة اجلهة الشمالية 
للطري����ق الدائري الس����ابع 
خلدمة منطقة غرب عبداهلل 

املبارك االسكاني.

األعمال اخلاصة بإنشائه.
٭ مختبرات فحص األغذية 
العاملة حاليا تتبع وزارة 
الصحة والرقابة واإلشراف 
عليه���ا م���ن قب���ل وزارة 

الصحة.
ل���ذا ف���إن الرقابة على 
مختب���رات فحص األغذية 
حاليا تتبع وزارة الصحة، 
أما بش���أن مقترح إنش���اء 
مختب���رات عل���ى املناف���ذ 
احلدودية فبناء على قرار 
إنشاء هيئة الغذاء والتغذية 
رقم 112 لسنة 2013 الصادر 
بتاريخ 2013/6/16 س���يتم 
حتويل جميع االقتراحات 
والتوصيات اخلاصة بهذا 
الش���أن إلى هيئ���ة الغذاء 

والتغذية.

»العاصمة« تبحث إعادة تنظيم منطقة بنيد القار

املنفوحي: ننتظر اعتماد األوامر التغييرية
الستكمال إنشاء مختبر البلدية املركزي

كراسي أمام أحد املقاهي املخالفة 

استغالل األرصفة أمام املقاهي

في إطار سعيها املتواصل 
ملكافحة املظاهر الس���لبية، 
وكل املمارس���ات التي تهدد 
الس���احات العامة وجوانب 
الطرقات، الس���يما ظاهرة 
استغالل الساحات وتشويه 
الع���ام، تقوم بلدية  املنظر 
الفروانية بالعديد من احلمالت 
امليدانية للحفاظ على الشكل 
اجلمالي للشوارع وامليادين 
والساحات، واحلفاظ على 

البيئة.
الس���ياق، قام  وفي هذا 
رئيس فريق الطوارئ خالد 
الردعان وعدد من مفتشي 
الفري���ق بتوصية من مدير 
الفروانية  بلدية محافظ���ة 
م.محم���د الع���رادي بحملة 
تفتي���ش واس���عة إلزال���ة 
كل ما يش���وه املنظر العام 
الفروانية وإزالة  مبحافظة 
اإلشغاالت مبختلف املناطق 
سواء كانت بالساحات العامة 

أو احمل���الت والكراجات من 
منطلق احلفاظ على الوجه 
احلضاري للبالد وتطبيق 
القوان���ني واللوائح  جميع 
التي سنتها البلدية في هذا 
اخلصوص بجميع مناطق 
احملافظ���ة. وش���ن فري���ق 

الطوارئ حملة على املقاهي 
املخالفة مبنطقتي خيطان 
والرقعي، وأسفرت عن ضبط 
5 باعة متجولني، وحترير 
46 مخالفة، تضمنت إشغال 
طريق واس���تغالل مساحة 
بدون احلصول على ترخيص 
مما تعتبر مخالفة صريحة 
لقوانني وأنظمة البلدية وفق 
الق���رار ال���وزاري رقم 149 
اخلاص بالئحة اس���تغالل 
الساحات واألرصفة العامة 

واالستغالل التجاري.
وشددت بلدية محافظة 
الفرواني���ة عل���ى ضرورة 
االلت���زام بلوائ���ح وقوانني 
البلدي���ة جتنبا للمس���اءلة 
القانوني���ة وحرص���ا على 
تطبي���ق النظ���م واللوائح 
املواطن���ني واملقيمني  داعيا 
إلى االتصال باخلط املباشر 
1844448 الذي يتلقى الشكاوى 

على مدار الساعة.

حترير 46 مخالفة في خيطان والرقعي

مانع العجمي مترئسا اجتماع جلنة تقصي احلقائق ويبدو فهد الصانع

»التقصي« أوصت باإلبقاء على 300% وعدم زيادتها إلى %500

ال زيادة لنسبة البناء في منطقة القبلة

الغريب لعمل مطبات صناعية
أمام مدرسة أم سليم األنصارية

طالب عض��و املجلس البلدي ورئيس جلنة 
محافظة حولي يوسف الغريب اجلهات املختصة 
بعمل مطبات صناعية في الشارع املقابل ملدرسة 
أم س��ليم االنصارية بنات في منطقة س��لوى 

قطعة ٣.
وبني الغريب في تصريح صحافي ان األهالي 
في القطعة املذكورة يش��تكون من الس��يارات 
املس��رعة في ه��ذا الطريق على م��دار اليوم، 
موضحني ان عدة ح��وادث مرورية حدثت في 

الطريق لعدم وجود مطبات في الطريق.
وذكر ان اجلهة املختصة تتناسى عند اعادة 
س��فلتة الطرق من وضع مطبات صناعية في 
الطرقات، مخلفة احلوادث تلو احلوادث بسبب 

السرعات العالية.
وكان الغريب قد تقدم مطلع االسبوع اجلاري 
باقت��راح آخر يتضمن عمل مطبات أمام احدى 
املدارس في منطقة سلوى حرصا على سالمة 

الطلبة.

انته���ى اجتم���اع جلنة 
تقصي احلقائق التي شكلها 
املجلس البلدي بشأن نسب 
البناء ف���ي منطقة القبلة، 
التوصية بعدم زيادة  الى 
نس���ب���ة البن���اء إلى %50 

في املنطق��ة.
وقال رئيس اللجنة مانع 
العجم���ي انه تق���رر إلزام 
اجلهاز التنفيذي في البلدية 
بقرارات املجلس البلدي مبا 
يخص عدم زيادة نس���بة 

القبلة  البناء في منطق���ة 
لتبقى على وضعها القدمي 
300% وكذل���ك االلتزام مبا 
جاء ف���ي املخطط الهيكلي 

بهذا اخلصوص.
وزاد بأن اللجنة طلبت 
التنفي���ذي  م���ن اجله���از 
تقدمي تقرير خالل 3 أشهر 
حول تصحيح اإلجراءات 
اللجنة  لق���رارات  املخالفة 
املكلفة بأعم��ال املجل���س 

البل��دي.


