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أعلن رئيس جلنة سالمة األغذية ببلدية الكويت 8
محمد العتيبي ان اللجنة اتخذت العديد من التوصيات 
باجتماعها العاشر الذي عقد في السابع عشر من الشهر 
املاضي منها ما يتعلق بشأن التوصيات النهائية للفريق 
الفني بخصوص مرض السل البقري، مشيرا الى انه 
مت عق����د اجتماع بني كل من بلدي����ة الكويت والهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن كيفية 

التخلص من االبقار املصابة بالسل البقري لدى الهيئة 
اس����فر عن عدد من التوصيات، منها: القرار الوزاري 
من وزارة التجارة والصناعة رقم 2009/265 بتاريخ 
2009/8/18 بشأن حظر استيراد حلوم الطيور املصنعة 
� الطازجة � املبردة، املجمدة بكافة انواعها ومشتقاتها 
ومنتجاتها وبيض املائدة فيما عدا املعاجلة حراريا 

على درجة 70 درجة مئوية من دولة منغوليا.

تكليف »التجارة« إصدار قرار يحظر استيراد لحوم الطيور

محمد العتيبي

زيد العازمي م.عبداهلل العنزي

فحص نظافة األيديتفتيش على العمالة داخل أحد احملال التأكد من صالحية قطع الشوكوال

العنزي لإلبقاء على نظام الدوائر العشر في البلدي
أكد عضو املجل���س البلدي م.عبداهلل 
العنزي ضرورة اإلبقاء على نظام الدوائر 

العشر النتخابات املجلس البلدي.
وقال ان توصي���ة اللجنة التشريعية 
في مجلس األمة بتع��ديل دوائر املجلس 
البلدي الى 5 دوائر غ��ير عادلة حيث إنه 
وفق املقترح اجلديد جند أن هناك عضوين 
لك�ل دائرة وهذا ال يكفي في ظ����ل زيادة 
عدد املن�����اطق التابعة للدائرة الواح����دة، 

حي���ث ميث��ل كل محافظ���ة عضوان فيما 
ان���ه في نظام الدوائر العش���ر جند ثالثة 
اعضاء، لذلك الواجب من اخواننا في مجلس 
األمة عدم التس���رع بإق���رار نظام الدوائر 
اخلم��س ألن التوزيع اجلغ��رافي غير عادل 
خاص����ة أن املطلوب من النواب ه���و إج��راء 
التعدي���الت الالزمة ألن التطبيق الفعلي 
للقانون 2005/5 أثبت وجود ال�عديد من 
أوجه القص����ور التي حتتاج الى تع���ديل 

ومن أبرزها قض���ية الفص���ل االداري واملالي 
للمجلس البل���دي عن البلدية من خ���الل 
تخصي���ص ميزانية مس���تقلة للمجلس 

البلدي.
واختتم العنزي باالشارة الى ضرورة 
إدراج املناطق اجلديدة غير املشمولة في 
االنتخابات، باجل���داول االنتخابية حتى 
يتمكن اخواننا من التصويت في االنتخابات 

املقبلة.

قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي اقتراحا بشأن إنشاء حديقة 
عامة في منطقة علي صباح السالم )أم الهيمان( سابقا. وقال في اقتراحه: 
تشير املادة )12( من قانون البلدية 2005/5 الى ان املجلس يختص بتقرير 
املشروعات ومواقعها، وجتميل املدن واالهتمام باحلدائق والتشجير، 
وذلك نظرا الفتقار منطقة علي صباح السالم الى وجود حديقة عامة 
خلدمة أهالي املنطقة فإنني اقترح التالي: أن يتم تخصيص حديقة عامة 
في منطقة علي صباح الس���الم لتكون متنفسا ألهالي املنطقة وتشمل 

العديد من األلعاب الترفيهية التي حتتاجها األهالي.

العازمي يقترح إنشاء حديقة عامة 
في منطقة علي صباح السالم

الكندري: تحرير 23 مخالفة خالل حملة تفتيشية على المطاعم ومحال المواد الغذائية في محافظة حولي
العدواني: لن نتهاون إطالقًا مع مخالفات األغذية التصالها المباشر بصحة وسالمة المستهلكين

نفذت إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
بفرع بلدية محافظة حولي ممثلة مبراقبة األغذية 
واألسواق حملة تفتيش����ية واسعة النطاق على 
محال بيع وتداول املواد الغذائية واملطاعم وجتهيز 
وحتضير احللويات والقرقيعان الواقعة مبنطقة 

الساملية والتي أسفرت عن حترير 23 مخالفة.
وكانت احلملة التي انطلقت عند الساعة 9 مساء 
واستمرت ملدة 3 ساعات بناء على توجيهات نائب 
املدير العام لشؤون قطاع أفرع البلدية مبحافظتي 
حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج كانت األقوى 
مواجهة مع مختلف املخالفات والتجاوزات من قبل 
بعض أصحاب محال بيع وتداول املواد الغذائية 
والتي ترأسها مدير ادارة التدقيق واملتابعة على 
اخلدم����ات البلدية صالح الكندري يرافقه مراقب 
األغذية واألس����واق ضيدان العدواني ومساعده 

محمد الصبر واملش����رفان أحمد التميمي وخالد 
اخلياط ومفتشا األغذية صالح احلمدان وميثم أحمد 
بالتعاون مع إدارة العالقات العامة بالبلدية حيث 
ضم فريقها متوز املنادي وجراح املطيري وأزهار 
فاروقي وقد غلب عل����ى احلملة طابع النجاح ملا 
حققته من نتائج نظرا النتشار الفريق في اجتاهات 
عديدة عند انطالقها بصورة مفاجئة لرصد املخالفات 
في عدد من احملال الغذائية باختالف أنواعها في 
آن واحد األمر الذي حال دون هروب العاملني بها 
الذين يوقنون بأنهم مخالفون بسبب عدم حملهم 

للشهادات الصحية التي تؤهلهم للعمل بها.

مخالفات بالجملة

وق����ال مدير إدارة التدقي����ق واملتابعة صالح 
الكندري: أسفرت احلملة عن حترير 23 مخالفة 

شملت فتح محل بترخيص صحي منتهي الصالحية 
واستغالل مساحة خارج حدود احملل بدون ترخيص 
من البلدية وفتح مخزن ب����دون موافقة البلدية 
والعمل بشهادات صحية منتهية الصالحية واخرى 
بدون شهادات صحية، باإلضافة الى تشغيل عمال 
من دون شهادات صحية أو بشهادات منتهية، فضال 
عن مخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة العامة.

وأضاف: ان تكثيف احلمالت التفتيشية يأتي في 
إطار املتابعة احلثيثة والدقيقة للتأكد من صالحية 
املواد الغذائية واستيفائها لالشتراطات الصحية 
حفاظا على صحة وس����المة املواطنني واملقيمني 
وتطبي����ق القوانني على اجلميع دون اس����تثناء. 
وفي س����ياق متصل قال الكندري: متكنت مراقبة 
األغذية واألسواق من حترير 271 مخالفة وغلق 7 
محال غلقا إداريا وذلك خالل اجلوالت التفتيشية 

التي مت تنفيذها خالل يوليو املاضي والتي شملت 
127 محال مت خاللها ضبط 23 تعمل قبل احلصول 
على ترخيص من البلدية، مشيرا الى ان الرقابة 
مستمرة على جميع احملال الغذائية في مختلف 
املناطق التي تقع حتت مسؤولية بلدية احملافظة 
وان األجه����زة الرقابية باملرصاد لكل املتجاوزين 

للنظم واللوائح.

إنجازات المسلخ

وفي احملور الذي يتعلق بإجنازات املس���لخ 
التابع لفرع بلدية محافظة حولي قال الكندري: 
بلغ عدد املذبوحات من اخلراف العربية واألسترالي 
واملاعز والعجول خالل يوليو املاضي 10198 رأسا 
مت اتالف 27 رأس���ا لعدم صالحيتها لالستهالك 

اآلدمي.
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رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

تحرير 17 مخالفة في حملة تفتيش بلدية األحمدي
نفذت ادارة التدقي����ق ومتابعة اخلدمات البلدية ممثلة في مراقبة 
االغذية واالس����واق بفرع بلدية االحمدي حملة واسعة في الفحيحيل 
ش����ملت التفتيش على احملال الغذائية والبقاالت واملطاعم واالسواق 
املركزية ومحال اجلزارة اسفرت عن حترير 17 مخالفة. وقال مدير فرع 
بلدية االحمدي بالوكالة م.فهد الشتيلي الذي ترأس فريق احلملة ان 
املخالفات احملررة ش����ملت 5 مخالفات لعدم التقيد بالزي الرسمي و5 
مخالفات بسبب العمل قبل احلصول على شهادة صحية و3 مخالفات 
حملال اجلزارة ومخالفتني لفتح محل بترخيص صحي منتهي الصالحية 

الى جانب حترير مخالفتني لعدم توافر االشتراطات الصحية.


