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خالل حملة ميدانية لطوارئ احملافظة شملت عدداً من مناطقها

إتالف 82 كيلو من األسماك واللحوم وحترير 23 مخالفة في الفروانية

عدد )9( عين����ات ملواد غذائية 
وإرس����الها للفح����ص املخبري 

للتأكد من صالحيتها.

 المشاركون في الحملة

 ترأس احلملة رئيس فريق 
الطوارئ خال����د الردعان ومن 
الس����عيد،  املفتش����ن مرضي 
مرتضى املسلم، جابر الغريب، 
فؤاد بوحمد ومشرف الشؤون 
الهندس����ية وليد الشطي ومن 
الدين  العام����ة كمال  العالقات 

محمد وازهار فاروقي.

عدم التقيد بقواعد النظافة العامة 
- العمل بشهادات صحية منتهية 
- تشغيل عمال قبل احلصول 
على شهادات صحية - فتح محل 
قبل احلصول على ترخيص من 
قبل البلدية - اضافة مساحة غير 
مرخصة داخل احملل مخالفة عدم 
التقيد باالش����تراطات الصحية 
اخلاصة ف����ي عمل الكبائن(إلى 
جانب إتالف ع����دد )82( كيلو 
من اللحوم واألس����ماك متمثلة 
في عدد )62( كيلو من االسماك 
وعدد )20( كيلو من اللحوم واخذ 

هذا الشهر.

  الهدف من الحملة

وأشار الردعان إلى أن بعض 
العاملن ال يعرفون أس����اليب 
وطرق نقل وتخزين األغذية مما 
يتسبب في تلفها مما يستوجب 
من أصحاب تلك املنافذ توعيتهم 
بأس����اليب النق����ل و التخزين 
السليمة.  وأوضح الردعان أن 
احلملة التي ترأسها أسفرت عن 
حترير عدد )23( مخالفة متنوعة 
اشتملت على )مخالفات إعالنات، 

احملل لعدم تعرضهم للمساءلة 
القانونية  واتخاذ اإلجراءات 

بحقهم.
من جانبه، أوضح رئيس 
فريق الط���وارئ بفرع بلدية 
الفرواني���ة خالد  محافظ���ة 
الردع���ان أن ه���ذه احلمالت 
تهدف إلى ضمان وصول املادة 
الغذائية س���ليمة وصحيحة 
للمستهلك وحماية املجتمع 
من ضعاف النفوس بقصد أو 
من غير قصد الذين يقومون 
بترويج بضائعهم التالفة خالل 

وثم���ن صرخ���وه اجلهد 
املب���ذول من قبل املفتش���ن 
العاملن بتدقيق  واملفتشات 
البلدية  ومتابعة اخلدم���ات 
وفري���ق الط���وارئ، داعي���ا 
إياهم لالستمرار في متابعة 
املخالف���ات ومواظبتهم على 
أداء واجبهم الرقابي، وناشد 
القائمن على منافذ بيع وتداول 
املواد الغذائية مراعاة شروط 
التخزين السليمة والتأكد من 
سريان الش���هادات الصحية 
للعاملن لديهم ومن رخص 

القانوني���ة للمخالفن وذلك 
من خ���الل احلمالت امليدانية 
املتواصل���ة لضم���ان صحة 
وسالمة املواد الغذائية التي 

تقدم للجمهور.
وأوض���ح صرخ���وه أن 
احلمالت امليدانية ستتواصل 
وستش���مل كل مناف���ذ بيع 
وتداول املواد الغذائية للتأكد 
التزام أصحابها بقوانن  من 
وأنظمة البلدية ومدى استيفاء 
مؤسساتهم الغذائية والعاملن 

فيها لالشتراطات الصحية.

استمرارا للحمالت امليدانية 
التي تقوم بها األجهزة الرقابية 
الطوارئ  في اإلدارات وفرق 
بأفرع البلدية في احملافظات 
في إطار احلملة التي أطلقتها 
إدارة العالق���ات العامة حتت 
شعار »صحتك تهمنا« لضمان 
سالمة وصحة املواد الغذائية 
التي تقدم للمس���تهلكن قبل 
وأثناء شهر رمضان، ووفقا 
الذي أعدته  الزمني  للجدول 
العامة نفذ  العالق���ات  إدارة 
فريق الطوارئ النوبة )أ( بفرع 
بلدية محافظة الفروانية حملة 
ميدانية في عدد من املناطق 
الفروانية أسفرت  مبحافظة 
عن إتالف 62 كيلو أسماك غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي و20 

كيلو من اللحوم الفاسدة.
وأوضحت العالقات العامة 
أن احلمل���ة التي انطلقت في 
التاسعة مساء  الساعة  متام 
الثانية عش���رة  وانتهت في 
والنص���ف ش���ملت عددا من 
احملالت واملطاعم واألسواق 
الكب���رى بعدد من  املركزية 

مناطق احملافظة.
وفي هذا السياق شدد مدير 
فرع بلدية محافظة الفروانية 
م. محم���د حس���ن صرخوه 
على القائمن على مراكز بيع 
وتداول املواد الغذائية بالتقيد 
التي  باالشتراطات الصحية 
تضمنتها الئحة األغذية، مؤكدا 
أن املفتشن واملفتشات التابعن 
التدقي���ق واملتابع���ة  إلدارة 
بف���رع بلدية احملافظة وفرق 
الطوارئ ومن خالل النوبات 
الثالثة سيتصدون للتجاوزات 
واملخالفات باتخاذهم اإلجراءات 

فريق احلملة أثناء التفتيش التأكد من سالمة األسماكفحص اللحوم خالل احلملة 

الوزارة ببيان أسباب القطع 
من مصدر مؤكد.

وأشار الى انه من املفترض 
ال���وزارة خطتها  ان تض���ع 
مس���بقا للصيان���ة وللطاقة 
االستيعابية بزيادة األحمال 
املتوقعة، متمنيا  الكهربائية 
ان تكون هناك خطط واضحة 
للوزارة كي تكون هناك ثقة 

بن املستهلك والوزارة.
ولفت الى ان أغلب املنازل 
الس���ن واألطفال،  فيها كبار 
وانقط���اع الكهرب���اء في هذا 
الوقت غير مطلوب، السميا 
اننا في شهر رمضان والناس 
صائم���ون ودرجات احلرارة 

تعدت ال� 50 درجة.

جاهدة إلى مواكبة هذا النمو 
والتط���ور على اس���تحداث 
بعض الطرق أو الدوارات في 

املنطقة.
وحيث إننا تلقينا العديد 
من االتصاالت ومنها االقتراح 
املقدم من م.محمد الهاش���مي 
ح���ول إنش���اء وعم���ل دوار 
الفنيطيس  ب���ن منطقت���ي 

وأبوفطيرة.
وعلي���ه نقترح: إنش���اء 
دوار بن منطقتي الفنيطيس 
وأبوفطيرة ضمن شارع فهد 

املالك الصباح.

ذكر رئيس جلنة تنظيم 
املهن���ة للمكاتب  مزاول���ة 
الهندسية والدور االستشارية 
م.س���عد احمليلبي أنه متت 
املوافقة على قيد 110 مهندسن 

جدد.
وبينت إحصائية بأعمال 
وتوصيات جلن���ة مزاولة 
الهندس���ية  املهنة للمكاتب 

التالي:
قيد مكتب هندسي جديد 
املوافقة 2 وعدم املوافقة على 
3 طلبات، جتديد قيد مكتب 
هندسي أو دار استشاري 12، 
تأهيل مكتب هندس���ي لدار 
1، ورفض طلب  استشاري 
واحد، جتديد قيد مهندسن 

112، نقل قيد مهندس���ن 45 
ورفض طل���ب واحد، إلغاء 
قي���د مهندس���ن 12، تغيير 
الهندس���ية  املكاتب  عنوان 
أو ال���دور االستش���ارية 6، 
طلب رخصة ب���دل فاقد 2، 
االتفاقيات االستشارية بن 
املكاتب الهندس���ية أوالدور 
احمللي���ة  االستش���ارية 
واالستش���اري العامل���ي 3، 
اتفاقيات التعاون بن املكاتب 
احمللية 3، إضافة تخصص 
للمكاتب الهندسية أو الدور 
االستشارية 1، تسيير أعمال 
الدور  أو  الهندسية  املكاتب 
االستشارية 1، الشكاوى 60، 

اإلنذارات 4، العقوبات 3.

السور: ضرورة وضع خطة مسبقة
ألعمال صيانة احملوالت الكهربائية

الكندري يدعو إلى إنشاء دوار
بني منطقتي الفنيطيس وأبوفطيرة

احمليلبي: تسجيل 110 مهندسني جدد
وإصدار 3 عقوبات ملكاتب هندسية

اس���تغرب عضو املجلس 
البلدي ورئيس جلنة محافظة 
الفروانية نايف السرور من 
الكهربائي  التي���ار  انقط���اع 
ع���ن بعض املن���ازل في عدد 
اليومن  املناطق خ���الل  من 
املاضين وبحلول شهر رمضان 
وارتفاع درجات احلرارة، رغم 
التطمينات التي أطلقها بعض 
قياديي الوزارة بأن الكهرباء 

هذا الصيف آمنة.
الس���ور ف���ي  وأوض���ح 
تصريح صحافي ان الوزارة 
لم حتذر أصحاب تلك املناطق 
عبر ج���داول القطع املعتمدة 
للصيانة الدورية في محوالت 
الكهرباء في املناطق، مطالبا 

دعا العضو عبداهلل الكندري 
الى إنشاء دوار بن منطقتي 

الفنيطيس وأبوفطيرة.
وقال العضو الكندري في 
اقتراحه: حرص املجلس البلدي 
وفق املادة 12 من القانون رقم 
5/2005 على تنظيم وتوزيع 
القط���ع التنظيمي���ة ملناطق 

الكويت.
وحيث إن تلك املنطقتن 
من املناطق اإلسكانية اجلديدة 
والتي فيه���ا زيادة في النمو 
السكاني واحلركة املعمارية 
فيهما، ما يجعل البلدية تسعى 

نايف السور

عبداهلل الكندري

سعد احمليلبي

مدير البلدية أكد أنه ال تهاون في تطبيق أشد العقوبات

املنفوحي: إبعاد املتالعبني باألغذية عن البالد
لالش���تراطات الصحي���ة 
الواجبة لضمان س���المة 
امل���ادة الغذائي���ة، مؤكدا 
أن البلدي���ة ل���ن تتوانى 
القانون على  في تطبيق 
جميع من يخالف االنطمة 
واللوائح واالش���تراطات 
اخلاصة بس���المة املواد 
الغذائية وال مجال للتهاون 
في صحة املواطنن، مثمنا 
جهود مفتش���ي ومراقبي 
الرقابي���ة في  األجه���زة 
تنفيذ ع���دد من احلمالت 

التفتيشية.

الرقابية  إميان األجه���زة 
في البلدية باحملافظة على 
صحة املواطنن واملقيمن 
بتشديد الرقابة على تداول 
امل���واد الغذائية للحد من 

اي جتاوز.
الى استمرار  واش���ار 
احلمالت التفتيشية التي 
الرقابية  تنفذها األجهزة 
في جميع أف���رع البلدية 
التأكد  باحملافظات بهدف 
من م���دى التزام اصحاب 
املطاعم واحملالت بلوائح 
وانظمة البلدية وتطبيقها 

عم���ال املطاعم واحملالت 
ابعادهم،  املخالفة ليت���م 
مضيفا ان فرق التفتيش 
املراقبة ليال  س���تواصل 
ونهارا وس���تتخذ أش���د 
العقوبات بحق املخالفن.

وأض���اف أن البلدي���ة 
أخذت على عاتقها التصدي 
ألي جت���اوز او مخالف���ة 
تشكل خطرا على صحة 

املواطنن واملقيمن.
وقال ان شعار »صحتك 
تهمنا« الذي أطلقته إدارة 
العالق���ات العامة يعكس 

أكد املدير العام لبلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي 
الدور  مواصلة تكثي���ف 
الرقابي لضمان س���المة 
امل���واد الغذائية املتداولة 
في أماكن بيعها وتخزينها، 
مشيرا الى انه سيتم ابعاد 
املتالعب���ن باالغذية عن 

البالد.
وأوض���ح م.املنفوحي 
في تصريح صحافي أمس 
انه مت���ت مخاطبة وزارة 
الداخلية بعد اس���تيفاء 
االجراءات القانونية بحق 

م.أحمد املنفوحي

املجلس يبحث اقتراح 5 أعضاء بتوفير شبكة إنترنت ألسواق املباركية

»البلدي« يختتم جلساته 18 يوليو

»العاصمة« تبحث تخصيص مواقف
لكلية العلوم باخلالدية

نافورة مبدخل شارع الروضة 
الرئيس���ي تاب���ع جلمعية 

الروضة وحولي.
طل���ب وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص 
مساحة 100م2 لنشاط مطعم 

مبركز ضاحية الدعية.
طلب بنك الكويت املركزي 
تخصيص موقع مبس���احة 
3337.2م2 تقريبا ليكون مقرا 
ملعهد الدراس���ات املصرفية 
مبنطق���ة القبلة قطعة رقم 
14 مع نقل احملول املتعارض 

مع املوقع املقترح.
العامة  طل���ب األمان���ة 
الوق���ف  لألوق���اف )إدارة 
ترخي���ص  اجلعف���ري( 
حسينية على القسيمة رقم 
47 من القطعة رقم 4 مبنطقة 

الدعية.
الكتاب املقدم من األعضاء 
د.حسن كمال، فهد الصانع، 
العتيبي، د.منصور  اسامة 
اخلرينج، م.علي املوس���ى، 
واخل���اص بتوفير ش���بكة 
إنترنت مجانية تغطي مناطق 
العام���ة وتكون  االس���واق 

املباركية  البداية من سوق 
كمرحلة أولى.

االقتراح���ات املقدمة من 
العضو د.حسن كمال بشأن 
إضافة نسبة البناء للقسائم 
التي مس���احة أراضيها بن 
ال���ى 1000م2 وآخ���ر   401
بش���أن اس���تحداث مدخل 
الى منطقة بيان الس���كنية 
من ش���ارع الفرعي لطريق 
الفحيحيل )امللك عبدالعزيز 

آل سعود(.
االقتراح���ات املقدمة من 
العض���و يوس���ف الغريب 
بشأن س���فلتة طرق مقبرة 
صبحان وصيانة مرافقها، 
وآخر بش���أن إنش���اء إدارة 

تقييم املدن والقياس.
االقتراح���ات املقدمة من 
الكندري  العضو عب���داهلل 
بشأن إنشاء دوار بن منطقتي 
الفنيطيس وأبوفطيرة. وكذلك 
اقتراح بشأن استخدام أحدث 
الوسائل والطرق احلديثة 
لنق���ل النفايات ف���ي املدن 
والضواح���ي اجلديدة التي 

تنشئها الرعاية السكنية.

التي  البلدي���ة  بإج���راءات 
الهندسي  اتخذتها للمكتب 
واملقاول ملبنى س���كني قيد 

اإلنشاء في الساملية.
االقتراح املقدم من العضو 
يوسف الغريب بشأن عمل 
مواقف مخصصة جانبية لكل 
محطات ايقاف الباصات على 
طريق التعاون املمتد من دوار 

البدع الى جسر املسيلة.
االقت���راح املق���دم م���ن 
البلدي  رئي���س املجل���س 
مهلهل اخلالد، بش���أن إلغاء 
البلدي رقم  قرار املجل���س 
م.ب/م.أ/ل ح2013/11/266/7 
بتاريخ 2013/6/10 واخلاص 
باقتراح العضو الستحداث 
مواقف سيارات خلدمة مسجد 
عب���داهلل بن جبير مبنطقة 

سلوى.
طل���ب بي���ت التموي���ل 
الكويتي تغيير اس���تعمال 
العق���ار بالقطع���ة رقم 73 
مبنطقة حولي من س���كن 

استثماري الى جتاري.
طل���ب وزارة الش���ؤون 
إقامة  االجتماعي���ة والعمل 

توقعت مصادر مطلعة ان 
تكون جلسة الثامن عشر من 
املقبل االخيرة  شهر يوليو 
للمجلس البلدي، متهيدا لبدء 
اإلج���ازات الصيفية والتي 

تستمر 3 أشهر.
ويبح���ث املجل���س في 
العادي���ة االثنن  جلس���ته 
املقبل برئاسة مهلهل اخلالد 
اقتراحا من 3 اعضاء بشأن 
طلب عرض جميع املشاريع 
واملواضيع التي وردت الى 
املجلس من 2013 حتى 2016 

ولم تتخذ بشأنها قرارات.
ويتضمن جدول األعمال 
اقتراحا من 5 أعضاء بشأن 
توفير شبكة انترنت مجانية 

لتغطية أسواق املباركية.
وتضمن جدول األعمال 
الكت���اب املقدم من  التالي: 
العضو د.حسن كمال بشأن 
قصور في التقنيات الفنية 
التكنولوجي���ة في املجلس 

البلدي.
السؤال املقدم من العضو 
الكندري بشأن رد  عبداهلل 
س���ؤال العض���و واخلاص 

تبح���ث جلن���ة العاصم���ة خالل 
اجتماعها االحد املقبل برئاسة د.حسن 
كمال اقتراح العضو عبداهلل الكندري 
بشأن إنشاء مواقف سيارات متعددة 
االدوار مقاب���ل كلية العلوم مبنطقة 

اخلالدية.
ويتضمن ج���دول االعمال التالي: 
كت���اب وزارة الداخلي���ة بخصوص 
االجتماع رقم 2015/11 للجنة محافظة 

العاصمة ملناقشة: االقتراح املقدم من 
العضو احمد الفضالة بشأن دراسة 
احلركة املرورية والطرق حول مدينة 
الكوي���ت التجارية، واالقتراح املقدم 
من العضو مشعل اجلويسري بشأن 
تطوير الدائري السادس السريع ما 
بن جس���ر اجلمارك وتقاطع طريق 
الغزالي، واالقتراح املقدم من العضو 
احمد الفضالة بشأن دراسة احلركات 

املرورية والطرق حول مدينة الكويت 
التجارية، وطالب ادارة االنش���اءات 
بتخصيص دورات مياه بصفة مؤقتة 
مبنطقة القبلة املوقع االول: بالقطعة 
التجاري���ة 8 بجانب س���وق عقارات 
الثان���ي: بالقطعة  الكوي���ت، املوقع 
التجاري���ة 8 بجانب احملمول، املوقع 
الثالث: بالقطعة التجارية 5 بجانب 

سوق االمير.

مهلهل اخلالد

حسن كمال

املجلس يبحث في 
جلسة اإلثنني املقبل 
اقتراحًا بعرض جميع 

املشاريع الواردة
من 2013

حتى 2016

الردعان: البعض
ال يعرف أساليب

نقل وتخزين األغذية 
مما يؤدي
إلى تلفها

بسبب زيادة النمو السكاني في املنطقتني

استغرب انقطاع التيار عن بعض املنازل


