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اعداد: بداح العنزي

يرأس وزير الدولة لشؤون األش���غال ووزير البلدية 
د.فاضل صفر صباح اليوم االجتماع التنسيقي األسبوعي 
لقيادات البلدية وسيناقش االجتماع آخر مستجدات تطبيق 
البصمة، إضافة الى الردود على أس���ئلة النواب وأعضاء 

البلدي.

صفر يرأس االجتماع التنسيقي 
لقيادات البلدية اليوم

تحرير 23 مخالفة أغذية لمطاعم

القويضي: حجز 24 بقالة متنقلة وإزالة 128 إعالنًا مخالفًا في الجهراء

اكد رئيس فريق الطوارئ في 
بلدية اجلهراء علي القويضي: 
ان الفريق قام خالل شهر يناير 
املاضي بالعديد من االجنازات 

وتشمل التالي.
حجز 24 س���يارة مخالفة 
»بقاالت متنقل���ة«، وازالة 128 
اعالنا مقامة على امالك الدولة، 
مع حتري���ر 23 مخالفة اغذية 
واس���تقبال 28 شكوى اضافة 

الى اجناز 20 شكوى.
وقال القويضي ل� »األنباء« ان 
احلمالت التفتيشية مستمرة من 
قبل الفريق بشكل يومي وعلى 
مدار الساعة سواء على املطاعم 
او مح���الت االغذية للتأكد من 
صالحية وسالمة املواد الغذائية 
لالستهالك اآلدمي، اضافة الى 
االسراع برفع االعالنات املخالفة 
واملقامة على امالك الدولة من 
دون ترخي���ص وكذل���ك رفع 
البقاالت املتنقلة املخالفة لقوانني 
وانظمة البلدي���ة حفاظا على 

هيبة القانون.

نقل احدى البقاالت املتنقلة املخالفة

رفع بقالة متنقلة

حترير مخالفة

استعرض إنجازات مراقبة األغذية واألسواق خالل يناير الماضي

العدواني: تحرير 203 مخالفات وإتالف 18 رأسًا
 من المذبوحات لعدم صالحيتها في حولي

ادارة  كش���ف مدي���ر 
التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدي���ة بف���رع بلدي���ة 
محافظة حولي بالوكالة 
العدوان���ي ان  ضي���دان 
فريق املفتشني مبراقبة 
االغذية واالسواق متكن 
من حترير 203 مخالفات 
وغل���ق 5 مح���الت غلقا 
اداري���ا واتالف 388 كلغ 
من املواد الغذائية و11 لترا 
من االلبان غير الصاحلة 
لالستهالك اآلدمي خالل 
اجلوالت التفتيشية التي 

مت تنفيذها والتي شملت 109 محالت خالل 
شهر يناير املاضي.

وقال العدواني: شملت املخالفات حترير 
88 مخالفة للعمل قبل احلصول على شهادة 
صحي���ة أو كونها منتهية الصالحية و64 
مخالفة لتشغيل عامل قبل احلصول على 
شهادة صحية، او انها منتهية الصالحية 
و13 مخالفة لفتح محل بدون ترخيص أو 
كونه منتهي الصالحية و12 مخالفة لعدم 
االلتزام بقواعد النظافة العامة و9 مخالفات 
للسكن واملبيت باحملل و5 مخالفات لعرض 
مواد غذائية خارج احملل و4 مخالفات لعرض 
مواد غذائية ض���ارة بالصحة ومخالفتني 
لعرض مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات 
باالضافة الى حترير مخالفة واحدة لكل من 
االجتار بس���لع غير محددة وعرض وبيع 
مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي 

وبيع حلوم مجمدة على انها طازجة.
وذكر البيان الذي أصدرته ادارة العالقات 
العامة بالبلدية ان هذه احلمالت التفتيشية 
املتتابعة واملستمرة تأتي في سياق ترجمة 

التعليمات املباشرة من 
العامة  وزير االش���غال 
ووزير الدولة لش���ؤون 
البلدي���ة د.فاضل صفر 
واملتابعة احلثيثة ملدير 
البلدي���ة م.احمد  ع���ام 
الصبيح لتطبيق االنظمة 
واللوائ���ح على اجلميع 
دون استثناء في مختلف 
املجاالت واالنشطة املتعلقة 
بجهاز البلدية واتخاذ كل 
االجراءات القانونية بحق 
املتجاوزين حفاظا على 
صحة وسالمة املستهلكني 

وبث الطمأنينة في نفوسهم.
وفي احملور املتعلق بإجنازات املسلخ 
التاب���ع لفرع بلدية محافظ���ة حولي قال 
العدواني: لقد بلغ عدد املذبوحات من اخلراف 
العربية واالس���ترالي واملاع���ز والعجول 
11199 رأسا الى جانب اتالف 18 رأسا لعدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي، مشيرا الى 
ان اجمالي وزنها بلغ 540 كلغ فيما متكن 

مفتشو النوبات من حترير 4 مخالفات.
وأضاف العدواني ان اجلوالت التفتيشية 
مس���تمرة على مدار الساعة على مختلف 
الغذائية واملخ���ازن وتفعيل كل  احملالت 
اللوائح واالنظمة حفاظا على صحة وسالمة 
املستهلكني واتخاذ كل االجراءات القانونية 
بحق املتجاوزين، مشيرا الى أهمية اخضاع 
جميع املواد الغذائية للتفتيش الدوري واخذ 
العينات وإرسالها للفحص املخبري بوزارة 
الصحة العامة للتأكد من مدى صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي، الفتا الى ان عدد العينات 
التي مت إرسالها للفحص بلغ 16 عينة تبني 

عدم صالحية 3 عينات منها.

ضيدان العدواني
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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(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

�أبو�سـالــح
66050901

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

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

�لمجانية ــات  ــدم ــخ �ل ـــاأل عـــن  ��ـــس

�لعزل �لمزدوج ر�ئد 

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

اإعـــــــالن
تقدم : 1- عبداملجيد عبداهلل يو�سف اللهو

 2- عبري عبداملجيد عبداهلل اللهو )كويتيا اجلن�سية(

اأ�سحاب �سركة / اأمـــــــة العرب للتجارة العامة 

اإدارة  اإىل  بطلـــــــب   - واملقاولت/ت�سامنيـــــــة 

ال�ســـــــركات بوزارة التجارة: خـــــــروج ال�سريكة / 

عبـــــــري عبداملجيد عبداهلل اللهـــــــو من ال�سركة 

ودخول �سريك جديد. تعديل الكيان القانوين 

لل�سركـــــــة مـــــــن ت�سامنيـــــــة اإىل ذات م�سوؤوليـــــــة 

حمدودة. يرجى ممن لـــــــه اعرتا�س اأن يتقدم 

لاإدارة املذكورة خال �ستـــــــني يومًا من تاريخ 

ن�سر الإعان باعرتا�س خطي مرفقًا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.


