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لهيئة االستثمار املباشر

الصانع يطالب بإغالق املخازن املخالفة في الري

يبحث املجلــس البلدي 
االثنــن  اجتماعــه  خــال 
املقبل برئاسة مهلهل اخلالد 
تخصيــص مواقــع لهيئــة 

االستثمار املباشر.
وينــص جــدول األعمال 

التالي:
األوقــاف  وزارة  طلــب 
اإلســامية  والشــؤون 
تخصيــص موقــع مســجد 
وسكن عائلي لإلمام واملؤذن 
ومواقــف ســيارات مبنطقة 
العبدلــي قطعة 3، الرد على 
ســؤال العضــو د.منصــور 
اخلرينج بشــأن املختبرات، 
تخصيــص مســار كيبات 
أرضيــة بعرض 5م جهد )١١ 
ك.ف( املقترح لتغذية مشروع 
تربية وتطوير االبل مبنطقة 
اجلهــراء جنــوب الطريــق 
الدائــري الســادس العائــد 
حيازتــه الى الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 

وجه عضو املجلس البلدي 
ورئيــس اللجنة الفنية فهد 
الصانع مجموعة من األسئلة 
للجهاز التنفيذي في البلدية 
حول املخازن املبردة مبنطقة 
الري واحتوائهــا على مواد 
غذائية فاسدة وغير مخصصة 

لاستهاك اآلدمي.
 وقال الصانع في أسئلته 
إنه نظرا ملا تقتضيه املصلحة 
العامة وحفاظا على الصحة 
العامة للمواطنن والوافدين 
علــى أرض وطننا احلبيب 
الكويت، وحرصا منا وإميانا 
بأهمية احلفاظ على صحتهم 
وسامة أبدانهم، فقد لوحظ 
وجود مخازن مبردة مبنطقة 
الري حتتوي على مواد غذائية 
ـدة وغيــر مخصصــة  فاسـ
لاســتهاك اآلدمــي، وعلى 
الرغــم من تكــرار مخالفات 
تلك املخــازن املتكــررة في 
السنوات اخلمس املاضية، فإن 
صحة وسامة املستهلكن من 
املواطنن واملقيمن خط أحمر 

السمكية.
مشروع معاجلة النفايات 
البلدية الصلبة واالستفادة 
منها، املوقع املخصص إلقامة 
مشــاريع معاجلة النفايات 
واالســتفادة منهــا ومرافق 
الــردم الصحي فــي منطقة 
كبــد )مبحافظــة اجلهراء(، 
طلب تعديل حدود الشــارع 
املتعــارض مــع احلديقــة 
الكائنة مبنطقــة الفردوس 
قطعة رقم 9، االقتراح املقدم 
مــن العضو أحمــد البغيلي 
بشــأن إضافة نشاط جتارة 
عامة ونشاط مقاوالت عامة 
للمباني لائحة في املناطق 
وزارة  طلــب  احلرفيــة، 
املواصات تخصيص موقع 
إلقامة محطة تقوية إرســال 
واستقبال للوزارة مبنطقة 
اشبيلية قطعة 3، طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقع إلقامة صالة 

ال ميكن املساس بها والتهاون 
فيها، خصوصا أن مثل هذه 
األغدية قد تتســبب في علل 
لصحة اإلنســان والتســمم 

أحيانا كثيرة.
وطالب بوضع حل جذري 
وجوهري ونهائي لهذا األمر 
واستخراج جميع اإلجراءات 
واالذونات إلغلق هذا املخزن 
بصفة نهائية ومعرفة مالكه 
واتخــاذ جميــع اإلجــراءات 
القانونية ضده ليكون عبرة 
لــكل من تســول له نفســه 
التاعــب واملســاس بصحة 
املســتهلكن مــن املواطنن 

واملقيمن.
وشــدد الصانــع علــى 
ضرورة الرد بصفة مستعجلة 
على األســئلة املتعلقة وفق 
املــدة احملــددة وهــي هل مت 
تســريب وتداول هذه املواد 
الغذائيــة الفاســدة وغيــر 
املخصصة لاستهاك اآلدمي 
في األســواق؟ ما اإلجراءات 
القانونية التي قامت بها بلدية 

أفراح مبنطقة تيماء قطعة ٢، 
طلب وزارة التربية تخصيص 
موقع إلنشاء مدرسة لذوي 
االحتياجات اخلاصة بالقطعة 
8 مبنطقة الفروانية، مشروع 
املخطــط احمللــي للمنطقة 
الغربيــةـ  املنطقة االقليمية 

اخلامسة.

العاصمة جتاه مالك املخزن؟ 
هل مت إغاق وتسكير املخزن 
نهائيــا أم بصفة مؤقتة من 
عدمه مع تزويدنا بالنتيجة؟ 
ما اإلجــراءات املتبعة جتاه 
إتاف تلك املــواد الغذائية؟ 
هــل مت إتــاف تلــك املــواد 
الغذائية من عدمه مع تزويدنا 

بالنتيجة؟

مهلهل اخلالد

فهد الصانع

مطالبات بإزالة املسالخ غير املرخصة في الوفرة

ناشــد مجموعة من أهالي 
البلديــة  محافظــة االحمــدي 
التحــرك الســريع لوقــف ما 
يحصــل فــي بــر الوفــرة من 
فوضى انتشــار املسالخ غير 
املرخصة التي ال تخضع لرقابة 
اجلهات احلكومية والتي تؤدي 

الى انتشــار اللحوم واألغذية 
الفاسدة.

وأضــاف األهالي أن بعض 
العمالة السائبة بدأت تضرب 
بالقوانــن عــرض احلائــط 
وفرض سياسية األمر الواقع 
عبر إنشاء مسالخ خاصة بهم 

دون رادع قانوني غير مكترثن 
باالشتراطات الصحية الازمة.
وبــن األهالــي ان طريــق 
الوفرة وكيلو ٦ حتديدا أصبح 
مرتعا للعمالة السائبة من خال 
وضع جواخيــر خاصة لبيع 
األغنام وذبحها بالهواء الطلق.

ودعا األهالي بلدية الكويت 
واجلهات املختصة الى القيام 
باحلمات على مثل هذه املسالخ 
وإزالتهــا ملا تشــكل من خطر 
حقيقــي على صحة املواطنن 
وبؤرة النتشار اللحوم الفاسدة 

واألمراض.

ذبح في الهواء الطلق

إزالة 1939 إعالناً وحترير 150 مخالفة في مبارك الكبير

املنفوحي: صرف 845.2 ألف دينار لـ 1829 موظفاً خالل أسبوعني

كشــفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن حتقيق العديد من اإلجنــازات الدارة 
التدقيـق ومتابعــة خدمــات البلدية بفرع 
بلدية محافظة مبــارك الكبير خالل حملة 
»صحتك_أمانة« والتي أسفرت عن حترير 

150 مخالفة ورفع 1939 إعالنا. 
وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية ضيدان العدواني بأن اإلدارة قامت 

برفع وإزالــة 1939 إعالنا من الشــوارع 
وامليادين إلى جانــب حترير 150 مخالفة، 
ومت اتالف 598 كغم من املواد الغذائية غير 
الصاحلة لالســتهالك اآلدمي، و3 محالت 
التي مت غلقها اداريا، باإلضافة الى مخالفة 
41 محال من قبل مراقبة احملالت واإلعالنات، 
إلى جانب 109 محاضــر مخالفة من قبل 

مراقبة األغذية واألسواق.

اعتمـد مديرعام البلدية م.أحمد املنفوحي قــرار صـــرف 
مكافـــأة األعمــال املمتــــازة لنحــو 1829 موظفا في 
جميــع اإلدارات والقطاعات الفنيــة واإلدارية في البلدية 
متهيدا لصرفها ملســتحقيها عن العــام املالي 2016/ 2017 

خالل أسبوعني. 

وكشــف املنفوحي عن أن امليزانية املقررة لتغطية مكافأة 
األعمال املمتازة خالل العام املالي احلالي تبلغ 845200 ألف 

دينار لصرفها للمستحقني. 
وأكد املنفوحي التزام اإلدارات املعنية بالضوابط واملعايير 

التي حددها ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن.
م. أحمد املنفوحي

مدير البلدية اعتمد قرار صرف األعمال الممتازة لمستحقيها

إتالف 6.5 أطنان مواد غذائية فاسدة وإغالق مخزن بالشويخ
كشــفت إدارة العاقــات العامــة 
في البلدية عن تواصل النوبة »ب« 
التابعة لقسم إزالة املخالفات بفرع 
بلديــة محافظــة العاصمــة بتنفيذ 
احلمــات امليدانيــة علــى املخازن 
مبنطقة الشويخ للتأكد من مدى التزام 
أصحــاب املخازن بلوائــح البلدية، 
مشيرة إلى ان احلمات أسفرت عن 
مصادرة ٦ أطنان و5٠٠ كغم من املواد 
الغذائية املنتهية الصاحية وبها عفن 
ظاهري بالتعاون مــن النوبة »ب« 
مبركــز الري والشــويخ الصناعية 

للنظافة.
من جانبه، أكد رئيس قسم إزالة 
املخالفات بالعاصمة م.عبداهلل جابر 

ان مفتشي النوبة »ب« قاموا مبصادرة 
وإتاف ٦ اطنان و5٠٠ كغم من املواد 
الغذائية املنتهية الصاحية وبها عفن 
ظاهــري، مؤكدا أن املفتشــن قاموا 
بتحرير ٢9 مخالفة أغذية متثلت في 
تداول مواد غذائية منتهية الصاحية، 
عدم التقيد بقواعد النظافة العامة إلى 

جانب إغاق املخزن إداريا.
وناشــد جابر أصحــاب املخازن 
واحملــات واملطاعــم التقيد بلوائح 
وأنظمة البلدية حتى ال يقعوا حتت 
املســاءلة القانونية، مشيرا إلى أن 
احلمات ستكون مستمرة لرصد أي 
مخالفة واتخاذ اإلجراءات القانونية 

املخزن الذي مت إغالقه بحقها.

يتقدم

نــــاصــــر محمــــد الســــايــــر 
بأحر التعازي وصادق املواساة من

عائلتــــي السهيــــم والبــــاللي الگــــرام 
بوفاة املغفور له بإذن الله تعالى

بـــــدر عبــــداللــــه السهيــــم
سائلني املولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

جواخير خاصة لبيع 
األغنام وذبحها

في الهواء الطلق


