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السماح بأنشطة جتارية تصدر برخص منفصلة عن املستشفى

املنفوحي: 3000 م2 املساحة املخصصة إلقامة املستشفيات اخلاصة ألكثر من تخصص
إدارة  ٭ إحض���ار موافق���ة 
العمراني )قس���م  التنظي���م 
الط���رق( بالنس���بة للموقع 
التي  الس���يارات  ومواق���ف 

تستعمل  للخدمة.
٭ املستشفى داخل القسيمة 

وخارجها.
٭ ال يس���مح بعمل موقفني 

لسيارات متتاليني.
٭ ف���ي حالة وجود س���كن 
التمريض  لألطباء وهيئ���ة 
ضمن مباني املستشفى حتسب 
مواقف السيارات حسب ما هو 

وارد باملباني االستثمارية.
4 � االبقاء عل���ى باقي بنود 
وفقرات اجلدول رقم 10 بشأن 
االش���تراطات واملواصف���ات 
اخلاصة بأبنية املستشفيات 
اخلاصة في مختلف مناطق 

الكويت.
ثالثا: يطبق هذا النظام على 

الرخص اجلديدة فقط.

ثانيا: بالنس���بة للقسائم 
الت���ي مس���احتها 3000م2 

وأكبر
يجب توفير موقف سيارات 
واحد لكل 50م2 من املساحة 

اإلجمالية للمستشفى.
٭ يتم توفير مواقف سيارات 
أو في  القسيمة  داخل حدود 
االرتدادات واملساحات ومواقف 
السيارات احمليطة بالقسيمة 
بحيث ال تؤث���ر على حركة 
س���ير املنطقة وال تؤثر على 

اجليران.
٭ يج���وز االلتصاق بأي من 
اجله���ات واجلي���ران وذلك 
مبواقف السيارات فقط على 
أن يش���ترط إحضار موافقة 

اجليران على االلتصاق.
٭ يج���ب تخصي���ص طابق 
أو أكث���ر من املبن���ى ملواقف 
السيارات على أال حتسب من 

ضمن النسبة.

رخصة املستشفى.
2 � القس���ائم التي مساحتها 
)3000م2( وأكب���ر ال تتعدى 
املس���احة االجمالية 40% من 
مساحة األرض املخصصة لها 
وتدخل ضمن النسبة اإلجمالية 
للبناء ويس���مح باستغاللها 
)صيدلية � كافتريا � محل هدايا 
� محل زهور � مالبس أطفال � 
نظارات طبية( ويجوز إصدار 
رخص جتارية منفصلة عن 

رخصة املستشفى.
3 � تعديل البن���د رقم 6 من 
خامس���ا مواقف الس���يارات 

ليصبح كاآلتي:
الس���يارات داخل  مواقف 

حدود القسيمة.
أوال: بالنسبة للقسائم التي 

مساحتها أقل من 3000م2
يجب توفير موقف سيارات 
واحد لكل 25م2 من املساحة 

اإلجمالية للمستشفى.

الكلي���ة املقررة ف���ي املنطقة 
فقط املراد انشاء املستشفى بها 
وذلك للقسائم التي مساحتها 

أقل من 3000م2.
)أ � مكرر( تطبيق نسبة 
الكلية املقررة للمجمعات في 
املنطقة املراد إنشاء املستشفى 
بها مع زيادة مبقدار 50% من 
النسبة املذكورة وذلك للقسائم 
التي مس���احتها )3000م2( 

وأكبر.
د � املس���احة التجاري���ة 
االجمالية للمستش���فى التي 
تدخل ضمن النسبة االجمالية 

للبناء تكون كاآلتي:
1 � القس���ائم التي مساحتها 
أقل من 3000م2 يسمح بعمل 
صيدلي���ة ال تزيد على 40م2 
وكافتري���ا ال تزيد على 25م 
وحتس���ب من ضمن النسبة 
االجمالي���ة ويج���وز اصدار 
رخص جتارية منفصلة عن 

نقترح بأن يتم تعديل بعض 
البنود في اجل���دول رقم 10 
بشأن االشتراطات واملواصفات 
اخلاصة بأبنية املستشفيات 
اخلاصة في مختلف مناطق 

الكويت:
٭ أن يع���دل البن���د رابع���ا 
م���ن اج���راءات الترخي���ص 
للمستشفيات اخلاصة ليصبح 

كاآلتي:
1 � يجب أال تقل املس���احة 
املخصصة للمستشفى عن 
3000م2 إذا كانت ألكثر من 
تخص���ص وعن 1300م2 إذا 
كانت لنشاط تخصصي كما 
يراعى أن تزاد املس���احات 
إذا كان  املذك���ورة 1000م2 
س���كن موظفي املستشفى 

من ضمنها.
٭ ان يعديل البند 1 من خامسا 
نسب البناء ليصبح كاآلتي:

أ � تطبيق نس���بة البناء 

وبدراسة كتاب وزير الصحة 
واالقت���راح نحيطك���م علما 

باآلتي:
أوال: أن البن���د رابعا من 
اجراءات ترخيص املستشفى 
من اجلدول رقم 10 بش���أن 
االش���تراطات واملواصفات 
اخلاص���ة بأبني���ة مناطق 
الكويت الص���ادر بناء على 
القرار ال���وزاري رقم )206 
لسنة 2009( يفيد مبا يلي:

� يجب أال تقل املس���احة 
املخصصة للمستش���فى عن 
5000م2 إذا كان���ت ألكثر من 
تخص���ص وع���ن 3000م2 
إذا كان���ت لن���وع واحد من 
التخصص، كما يراعى أن تزاد 
املساحات املذكورة 1000م2 إذا 
كان سكن موظفي املستشفى 

من ضمنها.
ثانيا: بعد دراسة االقتراح 
املقدم من وزير الصحة فإننا 

ح���ددت البلدية إجراءات 
الترخيص إلقامة مستشفيات 
خاصة جديدة بحيث ال تقل 
املساحة عن 3000م2 إذا كان 
أكثر من تخصص و1300م2 إذا 
كان لنشاط تخصصي يضاف 
له���ا 1000م2 س���كن موظفي 

املستشفى.
البلدية  وقال مدير ع���ام 
م.أحم���د املنفوحي في كتابه 
الذي نشرته »األنباء«: باإلشارة 
إل���ى املوضوع وبن���اء على 
تأشيرة وزير الدولة لشؤون 
البلدية وبشأن االقتراح املقدم 
من وزير الصحة بالس���ماح 
ببناء املستشفيات اخلاصة 
مبساحات أقل من املساحات 
املعمول بها حاليا ولتصبح 

كاآلتي:
أال تقل مساحة املستشفى 
العام عن 3000م2 واملستشفى 
التخصص���ي ع���ن 1300م2، 

أحمد املنفوحي

المسابقة الدعوية الرمضانية لعام1437 هــ
   بالتعاون مع جريدة           

هذه املسابقة برعاية  للمساهمة

22444117
ميكن التبرع واملساهمة على حساب رقم: 0119810007 بنك بوبيان

  http://ipc.org.kw/shop :أو عبر املوقع االلكتروني 
@ipcorgkw :والتواصل االلكتروني

شروط المسابقة: 

>  المشاركـة متـاحـــة طــوال شهــــر رمضـــان.
.@ipcorgkw »متابعة حساب اللجنة على »تويتر  <

>  ترسـل اإلجابــة علـى »تويتــر« مع عمــل منشـــن
.@ipcorgkw لحسـاب اللجنة   

>  يتم السحب إلكترونيا في 15- 8 - 2016 م.
• جمعية النجاة الخيرية هي المسؤولـة عن إعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز الكوبونـات وتحديد الفائزين عن طريق

  السحب وتسليم الجوائز للفائزين.

جوائز المسابقة:
>  30 جائزة مالية مقدمة من شركة الهدف الذكي للتسويق واالستثمار العقاري.

5- قصة إسالم بريطانية حتب والدها
مهتديــة مــن بريطانيــا كان محــور حديثهــا عــن اإللــه الحــق والقــوة القاهــرة وراء هــذه الكــون الفســيح وبعــد أن 
وجــدت اإلجابــة عــن أســئلتها انتهزنــا فرصــة تعريفهــا بحقــوق املــرأة يف اإلســام وكيــف أنهــا تكــون يف كنــف ورعايــة 
أهلهــا مــن الرجــال وأن اإلســام يحثنــا عــى فعــل الخــرات والســيام بــر الوالديــن فصــادف ذلــك أن والدهــا مريــض 
ــه  ــد الل ــد أن يكــون مــن عن ــم الب ــذي يحــث ويأمــر بهــذه التعالي ــن ال ــه بشــدة فقالــت إن هــذا الدي وهــي تحب

وليــس مــن صناعــة البــر. ثــم قالــت بعــد ان اســلمت : أشــعر وكأن حمــًا ثقيــًا قــد أزيــح مــن عــى كاهــي .
- من قصص موقع الحوار املبارش )لجنة الدعوة اإللكرتونية(

س5 : في أي سنة للهجرة توفي الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟
أ- سنة 11 للهجرة    

ب- سنة 12 للهجرة     
ج- سنة 13 للهجرة

الدعوة رسالة .. بلغها معانا 

بالتعاون مع جريدة

رقم الهاتف : االســــم :    

املسابقة الرمضانية  الصحية لعام 1437هـ/ 2016م

الوعي  املرضى على نشر  إعانة  انطالقـــا من حرص جمعيـــة صنــدوق 
الصحي بني كل شرائح املجتمع ، تقوم اجلمعية بعمل مسابقة صحية 
مع  املشكور  وبالتعاون  الفضيل  الشهر  مبناسبة  عــام  كل  في  توعوية 
جريدة »األنباء« تقدم من خاللها معلومة طبية أو صحية مفيدة من 

خالل اختيار اإلجابة الصحيحة. 

www.phf.org.kw

شروط املسابقة:
1-جمع كوبونات املسابقة الثالثني من صفحات اجلريدة وإرسالها في مغلف مغلق الى 

مقر اجلمعية في غضون أسبوعني بعد انتهاء شهر رمضان. 
2- ال يلتفت للكوبونات املصورة. 

3- ال يلتفت للكوبونات التي ال يكتب عليها العنوان والبيانات واضحة.
4- كتابة رقم الهاتف واالسم ثالثيا.

5- جمعيــة صنــدوق إعانــة املرضـى هي املسؤولـة عن اعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز 
الكوبونـات وحتديد الفائزين عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

جوائز املسابقة: 
للفائزين بعد اجراء السحب  الراعية  الشركات  تقدم اجلمعية جوائز نقدية وعينية من 
بحضـــور عضــو مجلـــس االدارة ورئيـــس اللجنة االعالمية ويتم نشر أسماء الفائزين في 

الصحف الرئيسية.

السؤال اخلامس
أكـــد الكثير مـــن أســـاتذة األبحاث العلميـــة والطبية - مســـلمني  وغير 
مســـلمني -  أن الصـــوم ينقـــص مـــن الدهون في اجلســـم ما يـــؤدي إلى 
نقـــص مـــادة معينـــة  فيـــه، وهـــذه املـــادة  عـــادة مـــا تترســـب علـــى جدار 
الشـــرايني، وبزيـــادة معدالتهـــا مع زيـــادة الدهون في اجلســـم تؤدي إلى 
تصلب الشـــرايني، كما تســـبب جتلط الدم في شرايني القلب واملخ. فما 

اسم هذه املادة؟
أ - األدرينالني

ب - الكوليسترول

   

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

التلفون

الرقم املدين

@Capitalgovkwt

امل�سابقة الثقافية
ملحافظة العا�سمة 
لعـــام 2016 

بالتعاون مع جريدة

- يحق للمو�طنني و�ملقيمني �مل�صاركة يف هذه �مل�صابقة وال يحق �ال�صرت�ك ملوظفي حمافظة �لعا�صمة و�أقاربهم.

- �لقيمة �الجمالية للجو�ئز تبلغ �ألفني وخم�صمائة دينار كويتي (2500) د. ك وهي عبارة عن جو�ئز نقدية توزع 

على �لع�صرة �الأو�ئل على �لنحو �لتايل: 500 - 400 - 250  – 200 - 150 – ع�صر جو�ئز بقيمة  100د.ك.

- ين�صر كوبون �مل�صابقة يوميا طو�ل �صهر رم�صان (30) �صوؤ�الً، وي�صرتط �أن تكون �الجابة �صحيحة على �لكوبون 

�الأ�صلي للم�صابقة.

- يدخل ��صم �ملت�صابق �ل�صحب مرة و�حدة.

- تر�صل �الإجابات يف موعد �أق�صاه �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً من يوم �الأحد �ملو�فق 2016/7/21 على �لعنو�ن �لتايل:  

حمافظة �لعا�صمة – �ص.ب: -28483 �لرمز �لربيدي 13145 – �لكويت (�مل�صابقة �لثقافية) �أو ت�صلم مبحافظة   

�لعا�صمة يدويا - ق�صر نايف .

- يجرى �ل�صحب لتحديد �لفائزين بح�صور مندوبي وز�رتي �لتجارة و�ل�صناعة و�لد�خلية.

- حمافظة �لعا�صمة هي �مل�صوؤولة عن �إعد�د �الأ�صئلة وم�صمونها وفرز �لكوبونات 

وحتديد �لفائزين  عن طريق �ل�صحب وت�صليم �جلو�ئز للفائزين.

 لال�صتف�صار �الت�صال على: 98077763

بــرعايــة البنـــك التـجـــاري الكــويـتـــي

كوبون اليوم اخلام�س

م��ن ه��و �أول طبيب كويت��ي حا�شل عل��ى �شهادة 

�لطب؟

1- د. عبد �لإله �لقناعي
2- د. طالل �شليمان

3- د. �أحمد �خلطيب

القطان: ال تهاون في صحة وسالمة املستهلكني

مصادرة وإتالف أكثر من 22 طنًا من األغذية الفاسدة

زنة العب����وة 1.850 كجم، عدد 
45 كرت����ون خل عنب يحتوي 
كل كرتون عل����ى عدد 12 حبة 
زنة احلبة 500 م����ل، عدد 47 
كرتون مخلل مش����كل يحتوي 
كل كرتون عل����ى عدد 12 حبة 
زنة احلب����ة 350 غراما، عدد 2 
كرتون شراب قمر الدين يحتوي 
كل كرت����ون على 24 حبة زنة 
احلبة 500 غرام، عدد 8  كراتني 
مربي يحتوي كل كرتون على 
عدد 6 عبوات زنة العبوة 350 
غراما، كبيس حار عدد 60 سطال 
زنة السطل 15 كجم إلى جانب 
حترير عدد 4 محاضر مخلفات 
متثلت في تخزين مواد غذائية 

منتهية الصالحية احملددة على 
عبواتها، تخزين مواد غذائية 
تالفة ظاهريا وقرارات إتالف 
ومت إرس����ال الكمية إلى مردم 

النفايات.
انه خالل  بالق����ول:  وتابع 
املداهم����ة وجد هن����اك تغيير 
بتواري����خ الصالحي����ة للمواد 
الغذائي����ة ومتديد الصالحية، 
وبناء عليه مت االتصال مباشرة 
مع رئيس مركز التجارة مبنطقة 
الفيحاء ب����در اخلرينج وعلى 
الفور اس����تجاب رئيس املركز 
وقام بإرسال مفتشني من التجارة 
القانونية  ألخذ كل اإلجراءات 
بحق املخالف ومت تسليمه عددا 
كبيرا من األشرطة وامللصقات.
وبني القطان أن املخزن ارتكب 
مخالفات جسيمة، وبناء عليه 
قام فريق الطوارئ بغلق املخزن 

إداريا.
وشدد القطان على أصحاب 
احملالت ضرورة مراجعة تواريخ 
وصالحيات املواد الغذائية، وان 
وجدت كمية منتهية الصالحية 
فعليهم التوجه مباشرة ملركز 
البلدية، حيث ستقوم البلدية 
بإتالفه����ا ب����دال م����ن وجودها 
واستكشافها من قبل مفتشي 
البلدي����ة، فيقع صاحبها حتت 
طائلة املساءلة القانونية، الفتا 
إلى أننا سنطبق القانون بحزم 

على املخالفني.

وسالمة املستهلكني.

حصيلة المداهمة

واستطرد القطان قائال: انه 
خالل املداهم����ة متت مصادرة 
وإتالف 22 طنا و320 كيلوغراما 
من املواد الغذائية وهي تعتبر 
ضربة لتجار امل����واد الغذائية 
الفاسدة بحمولة عدد 5  سيارات 
لوري تنوعت فيما عدد 1200 
سطل زيتون اخضر وأسود زنة 
السطل 17 كجم، حيث يوجد بها 
عفن ظاهري وتغير باخلواص 
الطبيعية لبناني املنشأ وعدد 
50 كرتون مربى توت يحتوي 
كل كرتون على عدد 6 عبوات 

املستهلكني من أصحاب النفوس 
الضعيفة، الفتا إلى أن مفتشي 
البلدية حريصون على تطبيق 
القانون وفقا للوائح واألنظمة 
املعمول بها، مش����يرا إلى أننا 
باملرصاد لتجار املواد الغذائية 

الفاسدة. 
وأشار القطان إلى أن فريق 
الطوارئ يقوم بالتفتيش بصفة 
دورية على كل املناطق التابعة 
للمحافظ����ة لرصد أي مخالفة 
وتطبيق اللوائح واألنظمة على 
احملالت واملطاعم املخالفة من 
اتخاذ كاف����ة اإلجراءات  خالل 
القانونية بحق املخالفني، مشيرا 
إل����ى انه ال ته����اون في صحة 

الكويت  تواص����ل بلدي����ة 
التفتيش����ية ملختلف  حمالتها 
األنشطة التي تقوم بها اإلدارات 
واملراقبات املختلفة ألفرع البلدية 
وفرق الطوارئ في احملافظات 
والتي تش����مل محالت االغذية 
واملطاعم واجلمعيات التعاونية 
واألس����واق واملخازن ومراكز 
الغذائية،  امل����واد  بيع وتداول 
وذلك موازيا للخطة االعالمية 
العالقات  إدارة  التي وضعتها 
العامة ملصاحبة تلك احلمالت 
التفتيشية خالل شهر رمضان 
الفضيل حتت شعار »صحتك 

تهمنا«. 
وفي هذا السياق، قام فريق 
التابع لفرع  العاصمة  طوارئ 
بلدية محافظة العاصمة بتوجيه 
ضربة لتجار امل����واد الغذائية 
الفاسدة، حيث مت رصد مخزن 
للمواد الغذائية مبنطقة الشويخ 
خالل يومني وعلى الفور متت 
مداهمت����ه، وذلك بالتعاون مع 
إدارة العالقات العامة. وبدوره، 
أثنى مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي على الفريق املشارك 
باحلملة وذل����ك خالل مداخلة 
هاتفية وحثهم على بذل اجلهد 
والسيما ان تلك املصادرة تعتبر 
إل����ى إجنازات  إجنازا يضاف 
الفاسدين  البلدية في محاربة 
وأصح����اب النفوس الضعيفة 
التي تتالعب بصحة وسالمة 

اآلخرين.
من جانب����ه، أوضح رئيس 
فريق طوارئ العاصمة طارق 
القط����ان انه مت رص����د مخزن 
للمواد الغذائية من قبل مفتشي 
الفريق مبنطقة الشويخ ومتت 
مداهمته على الفور خالل حملة 
مفاجئة، وذلك يأتي بناء على 
تعليم����ات مدير ع����ام البلدية 
م.أحم����د املنفوح����ي بتكثيف 
احلمالت الرقابية على اجلمعيات 
التعاونية واملطاعم واحملالت 
وأسواق اللحوم واملخازن للتأكد 
من صالحية املواد الغذائية التي 
تقدم للجمهور وأماكن تداول 
املواد الغذائية إلى جانب مخالفة 
احملالت املخالفة للوائح وأنظمة 

البلدية.
الهدف  القطان أن  وأضاف 
م����ن احلمل����ة ه����و التأكد من 
صالحية املواد الغذائية ومدى 
الت����زام العامل����ني باملخ����ازن 
الشهادات  بس����ريان صالحية 
الصحية، وذلك لضمان جودة 
وس����المة املواد الغذائية التي 
تقدم للجمهور، مشيرا إلى أن 
هناك متابع����ة حثيثة من قبل 
بالبلدية لتلك  العلي����ا  اإلدارة 

احلمالت.

رفع حالة االستنفار

وتابع القطان: ان احلمالت 
التفتيشية مستمرة ومت رفعها 
إلى حالة االستنفار، وذلك أثناء 
س����اعات العمل الرسمي وبعد 
الدوام الرس����مي عبر مفتشي 
فريق الطوارئ بهدف احلد من 
املخالفات والتصدي ملن تسول 
لهم أنفس����هم التالعب بصحة 

جانب من املواد الغذائية أثناء فحصها كميات كبيرة من املواد الغذائية الفاسدة

 القطان خالل املداهمة 

الزعبي: عدم إقامة مشاريع
قريبة من املنشآت النفطية

3 أعضاء يطلبون التصويت على املعامالت 
املتأخرة في جلان املجلس من 3 سنوات

أكد مس����اعد املدير العام لقطاع التنظيم 
العمراني م.محمد الزعبي انه لن يتم انشاء 
اي مشاريع قريبة ومالصقة حلدود املنشآت 

النفطية واحليوية.
وقال الزعبي في كتابه الذي س����تبحثه 
جلن����ة  االحمدي: باالش����ارة الى املوضوع، 
وبناء على طلب جلن����ة محافظة االحمدي 
في اجتماعها رق����م 2016/2 املنعقد بتاريخ 
2016/3/16 بطلب حتديث البيانات من ادارة 
املخطط الهيكلي، وباالشارة الى مالحظات 
وزارة الداخلية الواردة، نفيدكم بالتالي: عدم 
انشاء اي مشاريع قريبة ومالصقة حلدود 
املنش����آت النفطية واحليوية.. الخ، نفيدكم 
املقترحة  التجمعات االسكانية  بأن مناطق 
ضمن الدراس����ة روعي في اختيار مواقعها 
ان تك����ون بعيدة كل البع����د عن اي مصادر 
قد تش����كل خطورة على الكثافات السكانية 
املس����تهدفة ضمن تلك املناطق، كما نفيدكم 
باملثل بان مواقع املنش����آت النفطية التي مت 
اقتراحها بالدراس����ة )مشروع االوليفينات 
الثالث والعطريات الثاني � موقع الصناعات 
البترولية( قد مت احلصول على موافقة الهيئة 
العامة للبيئة عليها ضمن اللجنة الفرعية 

للمرافق واخلدمات العامة.

االلتزام مبا جاء بالقرار الوزاري رقم 1714 
لسنة 2002.. وحتى )واملتضمن بأنه يحظر 
االقامة او التواجد في املناطق البرية احملددة 
او االقتراب من السياج االمني لها من جهة 
اخلارج مسافة 500 متر، نفيدكم بأن ادارة 
املخطط الهيكلي )وحسب الكتب املرفقة( قد 
قامت بالتنس����يق في وقت سابق مع وزارة 
الداخلية بخصوص مس����ار الشبك األمني 
املعدل واملعتمد، ومت االلتزام باش����تراطات 
وزارة الداخلية لكل املواقع التي تقع قريبة 
من السياج االمني. وجود مشاريع وتوسعات 
في املناطق احليوية لدى القطاع النفطي الذي 
يشمل توسع وتغيير السياج االمني لتلك 
املنشآت النفطية.. الخ، نفيدكم بأن البلدية 
ممثلة ب����ادارة املخطط الهيكلي � بوجه عام 
� وعند الشروع في اي دراسة جديدة تقوم 
بالتنسيق بشكل كامل مع كل وزارات وهيئات 
الدولة املختلفة وذلك منذ بداية املش����روع 
وخالل جميع مراحله، اما بشكل خاص فإنه 
يتم التنسيق مع الش����ركة الكويتية لنفط 
اخلليج، كما يتم باملثل التنسيق مع شركة 
نفط الكوي����ت بخصوص خدماتهم التي قد 
تعترض تخصيص املواقع واملشاريع املختلفة 

ضمن توصيات الدراسة.

قدم 3 اعضاء في املجلس كتابا بش����أن 
طل����ب التصويت على القرارات الواردة الى 
املجلس من 2013 الى 2016 ولم تتخذ بشأنها 

قرارات.
وقال االعضاء د.حسن كمال ومحمد املعجل 
وعبداهلل الكندري ف����ي كتابهم الى رئيس 
املجلس البلدي: صدر قرار من املجلس البلدي 
بعرض املواضيع التي مضى عليها اكثر من 
عام داخل جلان املجلس ولم يصدر بها قرار 
من املجلس البلدي، اال انه نفذ من ذلك القرار 

جزء منه ولم ينفذ بالكامل.

وحيث ان املادة 61-62 من الئحة املجلس 
اكدت على احقية املجلس في ان يقرر ان تكون 
املناقشة وابداء اآلراء عن املوضوعات التي 
يراها مناسبة، وعليه نطلب التصويت على 
اآلتي: عرض كل امللفات واملواضيع التي وردت 
الى املجلس البلدي واملوجودة امام اللجان 
منذ عام 2013 حتى تاريخ 2016/1/1 التي لم 
يصدر قرار بها من املجلس البلدي ملناقشتها 
واتخاذ القرار بشأنها، ومن جانب آخر العمل 
على سرعة الفصل في امللفات املتأخرة على 

ان تعرض امللفات في اجللسة املقبلة.

شارك في احلملة كل 
من رئيس فريق الطوارئ 
طارق القطان واملفتشني 
حس��ن صالح، مس��لم 
القطان، فهد الشطي، وليد 
العباد ومحمد العفاسي، 
العالق��ات  إدارة  وم��ن 
العامة محمد عبد الشافي 

ومعوض عزيز.

املشاركون
في احلملة


