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اعداد: بداح العنزي

أكدت مساعد املش���رف هويا حفيظ العجمي ان املخالفات 
التي ضبطت كانت جسيمة، مشيرة الى ان كمية اللحوم كانت 
ف���ي طريقها للطهو وتقدميها للزبائن، اال ان الرقابة واملتابعة 
الدقيقة من قبل فريق املفتش���ن حالت دون ذلك، وذلك يؤكد 
ح���رص بلدية احملافظة على أن تك���ون جميع املواد الغذائية 
حتت سيطرة مفتشي البلدية. وقالت: مبجرد دخولنا املطعم 
تبن لنا جس���امة املخالفات، حيث فاحت الروائح الكريهة من 

اللحوم عند فتح الثالجات والتي مأل قاعدتها الداخلية الصدأ 
الى جانب األواني السوداء والتالفة من كثرة االستعمال باملطبخ 
التحضيري وحتوم حولها احلشرات، الى جانب ضبط شفرات 
احلالقة التي يتم استخدامها إلزالة الشعر من الكراعن، األمر 
الذي يدل على ان هذه املطاعم ال تبالي بصحة املستهلكن وال 
تلتزم باالشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة مما استدعى 

تطبيق اللوائح واألنظمة الصادرة بهذا الشأن.

العجمي: اللحوم الفاسدة كانت في طريقها للطهو

العنزي يطالب بتطوير الشارع المحيط 
بـ »النعيم« وبعض القطع الداخلية

أكد أهمية الخطط المستقبلية لتطوير المنطقة

البلدي  طالب عضو املجلس 
م.عبداهلل العنزي بتطوير الشارع 
النعيم وبعض  احمليط مبنطقة 
املناطق الداخلية لتسهيل حركة 
االنتقال بن قطع املنطقة ومنع 
االزدحامات واالختناقات املرورية 
وتسهيل حركة دخول السيارات 

من وإلى منطقة النعيم.
وأك����د العنزي ان����ه من أكثر 
املهتمن بهذه املنطقة حيث انها 
تعان����ي الكثير م����ن االهمال مما 
يتس����بب في معاناة املواطن في 
اجناز الكثير من األعمال واملعامالت 
التي تخصه والتي تظل مدة طويلة 

عالقة، مطالبا بضرورة التنسيق بن جهات ووزارات الدولة املختلفة 
ومنها االش����غال والبلدية واإلدارة العامة للمرور لتقدمي املساهمات 

الالزمة لتحسن اخلدمات في هذه املنطقة.
وق����ال ان عضو املجل����س البلدي هو حلقة الوص����ل بن املواطن 
واملسؤول إليجاد احللول املناسبة ألي مشكلة تصادف املواطن وهذا 
دورنا في خدمة املواطنن وتس����هيل معامالتهم، مؤكدا أهمية تعاون 
املس����ؤولن مع أعضاء املجلس البلدي واملواطن����ن في الوقت ذاته، 
معتبرا منطقة النعيم م����ن املناطق التي يجب االهتمام بها حيث انه 
يس����كنها من 8 إلى 10 آالف شخص تقريبا ويعاني سكانها من بعض 

املشاكل التي يجب حلها.
وشدد العنزي على وضع خطط مستقبلية لتجميل وتطوير املنطقة 
وجعلها منطقة منوذجية مكتملة اخلدمات وعمل مخططات لتجميل 

مداخل ومخارج املنطقة بعد احلصول على املوافقات الالزمة.

م.عبداهلل العنزي

بلدية األحمدي استنفرت قواها بعد ورود اشتباه بتسمم إحدى العائالت من جراء تناولها طعامًا في أحد المطاعم بالفحيحيل

الكندري: غلق محلين وإتالف 154 كلغ من اللحوم و168 ليتراً من األلبان
الفحص املخبري لبعض  نتيجة 
العينات التي مت ارس����الها، والتي 
تبن عدم صالحيتها لالس����تهالك 
اآلدم����ي. وانض����م لفريق احلملة 
رئيس قسم املس����الخ مبحافظة 
االحمدي ش����هاب الغني ورئيس 
النوبة )أ( عادل املجادي والطبيب 
البيطري احلس����يني غنام، حيث 
قام بإت����الف 168 ليترا من االلبان 
واحلليب و3 كيلوغرامات ونصف 
الكيلو من الزبدة والقشدة التي تبن 
عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي، 
حيث ان نتائج الفحص املخبري 
أثبتت احتواء العينات على بكتيريا 
القولون وبكتيريا السيدومونص 
وبكتيريا اس����تافيلوكوكس مما 
اس����تدعى اتالف الكميات بالكامل 
وغلق احملل غلقا اداريا حتت رقم 
2009/23 وحترير مخالفة عرض 
وبيع مواد غذائي����ة غير مطابقة 

للمواصفات الغذائية الكويتية.
وفي سياق متصل، اكد رئيس 
قسم املسالخ مبحافظة االحمدي 
ش����هاب احمد الغني ان اجراءات 
الرقابة مستمرة على مدار الساعة 
بهدف احملافظة على سالمة وصحة 

املستهلكن.

غذائية غير صاحلة لالس����تهالك 
اآلدمي وعدم التقيد باالشتراطات 
الصحية، ه����ذا الى جانب حترير 
محضر مخالفة لعدم االلتزام بقواعد 

النظافة العامة.
غلق محل لأللبان

من جه����ة أخرى، ق����ام فريق 
املفتشن بغلق أحد محالت االلبان 
واالجبان واملخلالت الواقع مبسلخ 
املاشية بعد ورود  الظهر وسوق 

مس����تمرة بهدف ضبط املخالفات 
التي تؤثر في صحة املس����تهلكن 

وتعرض حياتهم للخطر.
وقال: لقد متكن فريق املفتشن 
من ضبط 123 كلغ من اللحوم و24 
كلغ من الدجاج و4 كلغ من االسماك، 
باالضافة الى 3 كلغ من السلطات 
تبن عدم صالحيتها لالس����تهالك 
اآلدمي ومت اتالفها وغلق املطعم غلقا 
اداريا وحترير 3 محاضر مخالفات 
اش����تملت على عرض وبيع مواد 

كلغ من اللحوم والدجاج واالسماك 
الفاسدة غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدم����ي وهي مع����دة للطهي مما 
اتالفها فورا واتخاذ كل  استدعى 

االجراءات القانونية.
غلق المحل

وذك����ر الكن����دري ان االجهزة 
الرقابية تقف باملرصاد للمتجاوزين 
للنظم واللوائح التي أقرتها البلدية، 
مشيرا الى ان اجلوالت التفتيشية 

الكندري، وضم  االحمدي احم����د 
فريقها رئيس قسم االسواق املكلف 
احمد حمادي واملش����رف املكلف 
نايف الزعبي ومس����اعد املشرف 
العجم����ي واملفتش  هويا حفيظ 
اول حنان محمد حسن واملفتش 
محمد جمال احلس����ن ومن ادارة 
بالبلدية متوز  العام����ة  العالقات 
املنادي وج����راح املطيرات وانور 
حميد وكشف خاللها فريق احلملة 
عن املستور، حيث مت ضبط 154 

استنفرت االجهزة الرقابية بفرع 
بلدية محافظة االحمدي اثر تلقيها 
بالغا عن اش����تباه بإصابة عائلة 
بالتسمم جراء تناولها وجبة غذائية 
من احد املطاعم الشهيرة مبنطقة 
الفحيحيل، وبعد املعاينة الطبية 
لالسرة جاءت النتيجة بإصابتها 
بنزلة معوية حادة مع اش����تباه 
في تسمم غذائي ناجت عن تناول 
طعام خارج املن����زل، وذلك طبقا 
للتقرير الوارد من وزارة الصحة 
العام����ة بالتعاون مع املش����رفة 
العنزي. وعلى  الصحية بدري����ة 
ادارة العالقات  اثر ذلك، رافق����ت 
العامة بالبلدية فريق احلملة الذي 
مت تش����كيله للكشف على املطعم 
املذك����ورة، حيث متكن  باملنطقة 
الفريق من ضب����ط كميات كبيرة 
من اللحوم والدجاج واالسماك غير 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي، مما 
اداريا  استدعى غلق املطعم غلقا 
حتت رق����م 2009/22 وحترير 3 
محاضر مخالف����ات واقرار اتالف 
الكمية املضبوطة. واستمرت احلملة 
اربع ساعات وترأسها رئيس قسم 
املخالفات بإدارة التدقيق ومتابعة 
البلدية بف����رع بلدية  اخلدم����ات 

.. وإتالف مواد غذائية فاسدة التفتيش على املواد الغذائية في أحد املطاعم

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

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

املعاينة

جمانـــًا 4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

مقاولت عامة
هيكـــل اأ�ســود 

بــنــــاء  دور كــــامــل  
تو�سيعات - هدام - بـناء   

مالحق - ترمــيــمــات  
ت�سطيب على املفتاح

9 9 1 5 8 4 7 1
بو علـي

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)


