
 السبت
  ٢٤  اكتوبر ٢٠٠٩ 

 10 

 اعداد: بداح العنزي 

 وجهت رئيسة جلنة املخطط الهيكلي 
في املجلس البلدي م.منى بورسلي الدعوة 
الى حضور العرض املرئي الذي سيقدمه 
اجلهاز التنفيذي االثنني املقبل للمخطط 
الهيكلي الثالـــث للدولة واملعتمد اخيرا 

حتى يطلع عليه االعضاء.

 عرض مرئي 
  للمخطط الهيكلي االثنين

 العازمي: إتالف كمية من الدجاج المطهي لتجميده وإعادة تسييحه وإجراءات الرقابة مستمرة

 العلي: غلق محلين إداريًا وتحرير ٢٠ مخالفة خالل الحملة التفتيشية في الجهراء

 كشف مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء 
عبداهللا العلي النقاب عن قيام االجهزة الرقابية 
التفتيشـــية في مختلف  بتكثيف احلمالت 
املجاالت املتعلقة بعملها اليومي من خالل وضع 
آلية عمل تشمل محاور عدة منها ما يتعلق 
برصد جتاوزات املطاعم واحملال الغذائية وعدم 
تقيدها باالشتراطات الصحية باالضافة الى 
مخالفات املقاهي والسيارات املهملة واملعروضة 
للبيع على االرصفة والطرقات وفي الساحات 
العامة الى جانب ما يتعلق مبجاالت النظافة 

العامة أو االعالنات املخالفة.
  وقال العلي في تصريح صحافي: ان حملة 
البلديـــة انطلقت في محافظـــة اجلهراء في 
الساعة التاسعة صباحا واستمرت ملدة اربع 
ساعات، وذلك بالتعاون مع ادارة العالقات 
العامة بالبلدية وكانت االقوى ملا مت رصده 
من جتاوزات لبعض املطاعم الســـتغاللهم 
مســـاحات اضافية تتجاوز حدود املساحة 
املرخصة مما اســـتدعى غلق مطعمني، وقد 
حملت اوامر الغلق االداري بحقهما رقمي ٤٩ 

و٥٠ الى جانب حترير ٢٠ مخالفة.
  وفي هذا السياق، قال مدير ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية عبداهللا السمري 
الـــذي ترأس فريق احلملة التي ضم فريقها 
مراقـــب االغذية واالســـواق محمد العازمي 
ومشـــرف مركز االغذية فـــي اجلهراء خالد 
املخلف واملفتشـــني ســـعد عيد ومشـــاري 
عبداهللا وعبداهللا راشـــد وغازي ذياب ومن 
ادارة العالقات العامة بالبلدي متوز املنادي 
وجراح املطيرات، ان احلملة شملت التفتيش 

على عدد من احملالت الغذائية واملقاهي في 
اجلهراء واملنطقة الصناعية الستطالع مدى 

التزام اصحابها باللوائح واالنظمة.
  وعن املخالفات التي مت حتريرها قال مراقب 
االغذية واالسواق محمد العازمي: مت حترير ٢٠ 
مخالفة شملت العمل قبل احلصول على شهادة 
صحية أو كونها منتهية الصالحية وتشغيل 
عامل قبل احلصول على شـــهادة صحية أو 
كونها قد انتهـــت صالحيتها، باالضافة الى 
استغالل مساحات اضافية وتداول مواد غذائية 

غير ذات قيمة غذائية، وشملت ضبط دجاج 
مطبوخ مع اعادة جتميده واعادة تسييحه 
وكمية من االرز املطهي والطماطم غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي، مما استدعى اتالفها بالكامل 

وحترير اقرار اتالف بذلك.
  وفي سياق متصل، قال مدير ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية باجلهراء عبداهللا 
الســـمري ان عدد احملالت التي مت التفتيش 
عليها خالل شـــهر سبتمبر املاضي بلغ ١٧٠ 
محال واأسفرت احلمالت عن حترير ٥٢ مخالفة 

وتوجيه ٥ انذارات فيما بلغ عدد العينات التي 
مت ارسالها للفحص املخبري ٤٨ عينة تبني 
صالحية ٣٧ منها الى جانب قيام مفتشـــي 
مراقبة احملالت واالعالنات بإزالة ٤١٢ اعالنا 

مخالفا.
  وعـــن املذبوحات للمتعهديـــن واالهالي 
مبســـلخ اجلهراء قال السمري: لقد بلغ عدد 
املذبوحات من اخلراف العربية واالسترالي 
واملاعز ١٢١٧٣ رأسا، الى جانب اتالف ٣١ رأسا 

لعدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي.

 غلق محل مخالف  فحص نظافة أيدي العمال  تدقيق في البطاقات  إتالف حلوم فاسدة
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