
حتقيق
االثنني ١٩ أغسطس ٢٠١٩

19

بداح العنزي

وافــق مجلــس الــوزراء 
على اعتــراض وزير الدولة 
لشؤون البلدية  فهد الشعلة 
على االقتراح املقدم من عضو 
املجلــس البلدي عبدالعزيز 
املعجل بشأن تشجيع اصحاب 
املشاريع الصغيرة على عمل 

مواقف سيارات ذكية.
وأوضــح كتــاب االمــني 
العام ملجلس الوزراء باالنابة 
املستشار وائل العسعوسي 
املرســل لوزيــر البلديــة أن 
مجلــس الــوزراء اطلــع في 
 ٢٠١٩/3١ رقــم  اجتماعــه 
املنعقد بتاريــخ ٢٩/7/٢٠١٩ 
على التوصية الواردة ضمن 
محضر االجتماع رقم 3١/٢٠١٩ 
للجنة اخلدمات العامة املنعقد 
بتاريــخ ٢٠١٩/7/٢3 بشــأن 
موضــوع اعتــراض وزيــر 
الدولة لشؤون البلدية على 
القرار الصــادر من املجلس 
أ/ ب/م  »م  رقــم  البلــدي 
املتخــذ  ف٩7/5/٢٠١٩/٠7« 
فــي اجتماعــه رقــم 7/٢٠١٩ 
لدور االنعقاد الثاني عشــر 
املنعقــد بتاريخ ٢٩/4/٢٠١٩، 

فهد الشعلة

حيث اطلع على كتاب وزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
املــؤرخ ٢٠١٩/7/3 واملرقــم 
١٢8٢ املتضمــن اعتراضــه 
علــى القــرار الصــادر مــن 
املجلس البلدي رقم »م ب/م 
أ/ف٢٠١٩/٠7/٩7/5« املتخذ في 
اجتماعه رقــم ٢٠١٩/7 لدور 
االنعقاد الثاني عشر املنعقد 
بتاريــخ ٢٠١٩/4/٢٩ بشــأن 
املوافقة على االقتراح املقدم 
من عضــو املجلــس البلدي 
عبدالعزيــز املعجل بشــأن 
تشــجيع اصحاب املشاريع 
واملتوســطة  الصغيــرة 

بتخصيــص اراض لعمــل 
مواقف سيارات ذكية بالتعاون 

مع اجلهات احلكومية.
واضــاف: وفــي اجتمــاع 
املجلــس البلدي رقــم ٢٠١٩/١ 
لــدور االنعقاد الثاني للفصل 

في شــأن بلدية الكويت، فقد 
متسك املجلس بالقرار سالف 
الذكر بأغلبية االعضاء الذين 
يتألــف منهم واصــدر قراره 
ب/رو/٢٠١٩/١٠/٠٢  »م  رقــم 
د٢« بشــأن املوافقــة علــى 

ب/م أ/ف٢٠١٩/٠7/٩7/5« املتخذ 
في اجتماعه رقم ٢٠١٩/7 لدور 
االنعقاد الثاني عشــر املنعقد 
بتاريــخ ٢٠١٩/4/٢٩ بشــأن 
املوافقة علــى االقتراح املقدم 
مــن عضــو املجلــس البلدي 

التشريعي الثاني عشر املنعقد 
بتاريخ ٢٠١٩/6/١٠، استعرض 
املجلس البلدي االعتراض على 
موضوع القرار املذكور اعاله 
وعمــال مبا جاء باملادة ٢5 من 
القانون رقم 33 لســنة ٢٠١6 

التمســك بالقرار رقم »م ب/م 
أ/ف٢٠١٩/٠7/٩7/5«، واصــدر 
املجلس قراره رقم ١٠47 التالي: 
املوافقة علــى اعتراض وزير 
الدولة لشــؤون البلدية على 
قرار املجلــس البلدي رقم »م 

عبدالعزيــز املعجــل بشــأن 
تشــجيع اصحاب املشــاريع 
الصغيـــــــرة واملتـــوسطة 
بتخصيص اراض لعمل مواقف 
ســيارات ذكية بالتعاون مع 

اجلهات احلكومية.

كمال يسأل عن املخطط الهيكلي للعاصمة
قدم عضو املجلس البلدي 
د.حســن كمال سؤاال عن 

املخطط الهيكلي للعاصمة.
وقال د.كمال في سؤاله: 
تكمن أهمية املخطط الهيكلي 
املباشرة  للدولة في عالقته 
بحيــاة النــاس حيــث إنه 
يحدد األهداف والسياسات 
العمرانية التي تعكس رؤية 
الدولة املســتقبلية  وخطط 
خالل فترة الـ 25 سنة القادمة 
آخذا باالعتبار النمو السكاني 
املتوقــع. وقــد مت إصدار 
املخطط الهيكلي الثالث للدولة 
مبرسوم في عام 2008، وكان 

من املتوقع أن يتم االنتهاء من 
إجناز املخطط الهيكلي الرابع 
في يناير 2019 ولكنه تأخر 
ألسباب. ومبا أنه فعليا قد مت 
االنتهاء من املخطط الهيكلي 
الرابع للعاصمة وقبل العرض 
على املجلس البلدي إلقراره.
يرجى منكــم تزويدنا 
باإلجابة عن األسئلة التالية:

٭ بخصــوص املخطــط 
التفصيلي للعاصمة، ما نسبة 
االلتزام في املخطط الهيكلي 
الثالث للدولة ملشاريع الدولة 

منذ عام 2008 إلى 2019؟
٭ هل يوجــد اختالف في 

الرابع  الهيكلــي  املخطــط 
للعاصمــة مقارنة باملخطط 
للعاصمة؟  الثالــث  الهيكلي 
يرجــى ذكــر املشــاريع 
واالســتعماالت املستحدثة 
واملتغيرة عن املخطط الهيكلي 

الثالث للعاصمة.
٭ متى من املتوقع االنتهاء 
من اعتماد املخطط الهيكلي 

الرابع؟
املعتمدة  ٭ هل املشــاريع 
الرابع  الهيكلي  في املخطط 
متطابقة مع مشاريع اخلطة 
التنمويــة للدولــة ولرؤية 

الكويت 2035؟

د. حسن كمال

تخصيص مواقف سيارات
لـ »بيت الزكاة« في اجلليب

أقــرت البلدية طلب بيت 
الزكاة تخصيــص مواقف 
ســيارات مبنطقــة جليب 
الشــيوخ. وقــال مدير عام 
البلدية م.أحمد املنفوحي في 

كتابه:
إن الرأي الفني املوافقة على 
الزكاة تخصيص  طلب بيت 
مواقف سيارات عامة بجانب 
املبنى التابع لهم مبنطقة جليب 
الشيوخ بجوار مدرسة جليب 
الشيوخ )ثانوية بنني( مبساحة 

1970م2 تقريبا   شريطة االلتزام بشروط وزارات اخلدمات 
والتنسيق معها قبل التنفيذ.

م. احمد املنفوحي

سوق موازٍ لسوق السمك.. واللجنة الثالثية غائبة

أي دخيل على مزاد السمك أو 
الروبيان أو امليد، لكن لم يكن 
هناك أي مشهد الستبعاد مقيم 
مستهلك أو بائع بسطة من أي 

من اجلنسيات. اللجنة الثالثية 
وبلدية الكويت والتي مازالت 
غائبة عــن هذا امليــدان الذي 
ترعرع فيه عدد من الباعة، كانت 

حسب أحد املواطنني قادرة على 
منع هذه السوق السوداء من 
خالل تواجد أعضائها )وزارة 
التجارة(  الداخلية، الشؤون، 

هذه السوق والعمالة السائبة 
التي اتخذت من الغش واخلداع 
التجاري مصدرا ســهال جلمع 
األموال من املواطنني واملقيمني.

لكن األخيرة أكدت على لسان 
أحد موظفيهــا أنها ال تتهاون 
مع أي من هؤالء وهي تعمل ما 
في وسعها حملاربة ظهور مثل 

محمد راتب

شــهد مزاد ســوق السمك  
أمــس األحــد حضــورا مكثفا 
مــن مراقبي ومفتشــي وزارة 
التجارة لضبط السوق ومنع 
املضاربة الوهميــة في املزاد، 
وردع الباعة اجلائلني عن إفساد 
عمليات البيع على املستهلكني 
الفعليني، وذلك في ظل غياب 
حقيقــي لعــدد مــن اجلهــات 
املعنية والذي ســمح بظهور 
سوق سوداء على عتبات سوق 
شــرق، وقع ويقع في شراكها 
وخداعها الكثير من املواطنني 
واملقيمني. ولدى جولة »األنباء« 
في سوق السمك مبنطقة شرق 
عصــر أمــس، لوحــظ وجود 
ســوق مواز للسوق احلقيقي 
للســمك في منطقة شرق، فما 
أن توقف سيارتك في املواقف 
املخصصة إال ويتهافت عليك 
الباعــة اجلائلــني  عــدد مــن 
الذيــن اتخــذوا مــن عتبــات 
ســوق السمك مســرحا لبيع 
الروبيان املغشوش واملخلوط 
وبأوزان أقــل من نصف وزن 
السلة الفعلي، ودون رقيب أو 
حســيب واملفترض أن تكون 
بلدية الكويت واللجنة الثالثية 
متواجدة. أما داخل السوق، فقد 
التجــارة حاضرة  كانت فرق 
بامتيــاز وجائلــة لترقب أي 
مخالفــة أو إفســاد املزاد على 
املســتهلكني، وممــا رصدتــه 

مصــدر مســؤول آخر في 
وزارة التجارة نفى ما نســب 
إلــى وزارتــه من أنهــا تعمل 
على تصنيف املســتهلكني ما 
بني مواطنني ومقيمني وإفادة 
األولني على حساب اآلخرين، 
مؤكدا أن املستهلك واحد، »ال 
فــرق بــني مواطــن ووافد أو 
خليجــي أو من غيــر محددي 
اجلنسية«، حق االستفادة من 

املزاد مفتوح للجميع.
إلــى أن تفتيــش  ولفــت 
مراقبــي التجــارة والكشــف 
عن بطاقات بعض املتطفلني 
على املزاد جاء في املقام األول 
لردعهــم عن أخــذ حصة في 
هذا املزاد ومن ثــم البيع في 
الســيارات اجلوالة والتربح 
على حساب املستهلك احلقيقي. 
ولدى ســؤاله عــن أن وزارة 
التجارة غير قادرة على ضبط 
الكم الكبير من جوالت املزاد 
في اليوم الواحد، نفى ذلك بأن 
املراقبــني متواجدون لضبط 
الســوق وبواباتــه ومتابعة 
الداللني والبائعني واتخاذ كل 
اإلجــراءات بحق املخالفني أو 
أي اشــتباه في عملية الغش 
التجاري أو املضاربة في املزاد 

أو التالعب في الوزن.
كما رفض املصدر ما يقال 
من ان املزاد يؤثر على الصياد، 
نحــن ليس لدينا ما نفعله إال 
تطبيــق القانون ومنع الغش 

التجاري والتالعب.

مصدر في »التجارة« لـ »األنباء«: الوزارة لم تصنف املستهلكني إلى مواطنني ومقيمني.. املستهلك واحد واملزاد مفتوح للجميع

)محمد هنداوي( الروبيان حضر.. وغاب امليد أمس األحدتدقيق على بطاقات رواد السوق ملنع الدخالء 

عدســة »األنبــاء« قيام بعض 
املراقبني من الوزارة بالكشف 
عن البطاقــات املدنية لبعض 
رواد السوق بغرض استبعاد 

مجلس بلدي

مجلس الوزراء يرفض مقترح املواقف الذكية للمشاريع الصغيرة

ملشاهدة الڤيديو

مزاد سمك األحد.. امليد غائب.. 
و660 سلة روبيان دخلت السوق

شهد مزاد الروبيان يوم أمس األحد غياب سالت امليد في ظل 
حضور 660 سلة روبيان 310 منها شحامية بيعت السلة الواحدة 
ما بني 25 و30 دينارا، في حني كان عدد سالت أمن نعيرة 350 

سلة بيعت الواحدة منها ما بني 45 و55 دينارا.

الصويان لـ»األنباء«: من 60 سيارة جوالة إلى أكثر من 200 رقم مفزع
اســتغرب رئيس االحتــاد الكويتي 
لصيادي األســماك من تنامــي ظاهرة 
السيارات اجلوالة والبائعني خارج سوق 
الســمك، مشــددا على أن تصاعد عدد 
السيارات اجلوالة التي تبيع الروبيان وامليد 
واألسماك خارج إطار السوق ضاربة بعرض 
احلائط كل قرارات احلظر ومنع مثل هذه 

املمارســات، يعتبر سابقة خطيرة لغش 
املستهلك والتالعب عليه. وذكر الصويان 
أن عدد السيارات اجلوالة ارتفع من نحو 
60 سيارة ووصل إلى أكثر من 200 في 
ظل غياب رقابة اجلهات احلكومية املسؤولة 
عن حماية املستهلك ومنع الباعة املخالفني 
لقانون اإلقامة من التربح على املستهلكني 

وغشهم وخلط الروبيان املستورد باحمللي 
وبيع الســلة منقوصة ومضروبة سواء 
بوجود نوعيات فاسدة فيها أو مخلوطة 
أو ذات وزن أقل. وأضاف الصويان: كيف 
يحدث هذا ويشتري املستهلك في ديوانيته 
هذه األســماك والسيارة التي توصل له 
احتياجه تفتقر إلى املواصفات الصحية؟


