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عرض املستش���ار الفن���ي في املجل���س البلدي 
م.عبداللطيف االستاذ احلاالت التي يتم فيها اخالء 
املباني من السكان، حيث اوضح ان منها عند وصول 
الصدأ الى درجة تهدد بسقوط االسقف عندما يتآكل 
صلب التس���ليح في االس���قف واجلسور الى درجة 
كبيرة. واضاف االستاذ حالة اخرى لالخالء وهي عند 
حدوث ش���روخ صدأ كبيرة في االعمدة واالساسات 

عرض اكبر من 5 مل���م، وفقد االتزان الكلي للمبنى 
مما يجعله في حالة غير مستقرة.

وتابع: كما ان هناك حالة اخرى لالخالء وهي عند 
حدوث انبعاج في االعمدة مما يجعل هناك احتمال 
انهيار االعمدة وقد يؤدي الى حدوث انهيار للمبنى 
وحدوث تآكل في االساسات لدرجة خطرة قد تهدد 

بحدوث كسر فيها وفقد للركائز حتت االعمدة.

األستاذ يعرض حاالت إخالء المباني

 الصافي: ضبط عمالة مخالفة ومصادرة 3 أطنان
من الخضار غير صالحة لالستهالك اآلدمي في األحمدي

جولة مفاجئة لفريق الطوارئ 
في بلدية األحمدي برئاسة مشعل 
الصاف���ي انته���ت بإحالة عدد من 
العمال���ة املخالف���ة ال���ى اجلهات 
املختصة في وزارة الداخلية اضافة 
الى مصادرة 3 أطن���ان من املواد 
الغذائية غير صاحلة لالستهالك 

اآلدمي.
وقال الصافي خالل اجلولة ل� 
»األنباء« ان ه���ذه احلملة تعتبر 
األولى من نوعها منذ تسلمه العمل 
في بلدية األحمدي واس���تمرت 4 
ساعات بدأت من منطقة الظهر الى 
املخيمات حتى منطقة الفحيحيل 
واخلط السريع مشيرا الى أنها تأتي 
بتوجيه���ات من نائب املدير العام 
لشؤون بلديات محافظتي الفروانية 
واألحمدي م.فيصل اجلمعة ومدير 
بلدية األحمدي م.فهد الفهد، واضاف 
الى ان مثل تلك احلمالت املفاجئة 
ستكون باستمرار ملنع تواجد أي 

مخالفات.
وذك���ر أن���ه وج���دت 7 خيام 
استخدمت س���را للعمال أصحاب 
البقاالت املتنقلة على اخلط السريع 
يقطنها هؤالء العمال، متت احالتهم 
الى اجله���ات املختصة في وزارة 
الداخلي���ة اضافة الى إزالة العديد 
من اإلعالن���ات املخالفة املوجودة 

في مناطق املخيمات.
واض���اف أنه مت ضب���ط باعة 
متجولني عل���ى طريق الفحيحيل 
الس���ريع يقومون ببي���ع الفواكه 
واخلض���ار حيث مت���ت مصادرة 
3 أطنان من تل���ك اخلضار لعدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي اضافة 
الى وجود أجب���ان ومواد غذائية 
غير صاحلة لعدم احتوائها على 
تواريخ تثبت صالحيتها مؤكدا أن 
على املواطن عدم الشراء من هؤالء 
الباعة نظرا لتعرض تلك اخلضار 
واملواد الى عوامل اجلو التي تؤثر 

فعال على تلك املواد.
واختتم باالشادة بجهود الفريق 

األمني املشارك خالل اجلولة.

الحرز: البلدية تنظم مزيدًا من الحمالت التفتيشية 
على مختلف المحالت الغذائية والمخازن

خالل جولة شملت منطقة الظهر والمخيمات والفحيحيل السريع استعداداً لعيدي الوطني والتحرير

)أحمد باكير(مصادرة مواد غذائية غير صاحلة مصادرة علب رغوة ومواد مفرقعة فحص اللحوم

مغلق من قبل البلدية

إزالة إعالنات مخالفة

مشعل الصافي مع فريق الطوارئ

وقال ان أعني مفتشي البلدية 
لن تغيب عن املطاعم ومحالت 
بيع وتداول املواد الغذائية، حيث 
يكثر االقبال عليها من اجلمهور 
في هذه املناسبة، مما استدعى 
تكثيف احلمالت التفتيشية في 
املواقع التي ستكون بها اغلبية 
االحتفاالت وكل املواقع االخرى 
بهدف منع أي تداول ملواد غذائية 
غير مس���توفية االشتراطات 

الصحية.

الناري���ة )البقيات(  الدراجات 
لصغار السن مما يتسبب في 
احلوادث التي ال حتمد عقباها، 
باالضافة الى استغالل الساحات 
العامة إلقامة االلعاب املختلفة 
قبل احلصول على ترخيص من 
البلدية، مؤكدا ان البلدية املتمثلة 
الرقابية ستكون  في أجهزتها 
حاضرة طوال انشطة االحتفاالت 
بالتعاون م���ع وزارة الداخلية 

ملنع اقامة أي جتاوزات.

واملواد املفرقعة وعلب الرغوة، 
الباعة  فضال ع���ن مخالف���ات 
املتجولني الذين ينشطون خالل 
هذه املناسبة لترويج بضائعهم، 
مؤك���دا ان االجه���زة الرقابية 
ستكون باملرصاد للمتجاوزين 

للنظم واللوائح.
ف���ي ظ���ل هذه  واض���اف: 
الوطنية والفرحة  االحتفاالت 
التي تعم أرج���اء البالد هناك 
من يقوم باس���تغاللها لتأجير 

ادارة  كشف مس���اعد مدير 
العالقات العامة ببلدية الكويت 
حميد احلرز ان االجهزة الرقابية 
بالبلدية تق���وم يوميا بتنفيذ 
التفتيش���ية املكثفة  احلمالت 
على مختلف احملالت الغذائية 
واملخازن للتأكد من مطابقة املواد 
الغذائية للمواصفات القياسية 
الكويتية وصالحيتها لالستهالك 
اآلدمي، ومن حمل العاملني فيها 
للشهادات الصحية التي تثبت 
خلوهم م���ن االمراض املعدية، 
فضال عن مراقبة دخول مختلف 
املواد الغذائية في مختلف املنافذ 
البرية والبحرية واجلوية من 
خالل اخذ العينات منها وفحصها 
مخبريا مبختبرات وزارة الصحة 
العامة لضمان س���المتها قبل 

دخولها الى االسواق.
وق���ال احل���رز ان االدارة 
انته���ت من اعداد وتنظيم عدد 
من احلمالت التفتيشية لتغطي 
كل مناطق الكويت، السيما مع 
اقتراب االعياد الوطنية للبالد، 
حي���ث يحتفل اجلمي���ع بهذه 
املناس���بة العزيزة على قلوب 
اجلميع، مشيرا الى ان هناك من 
يستغل هذه املناسبة لترويج 
م���واد تعكر ج���و االحتفاالت 
الوطنية وهي االلعاب النارية 
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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

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

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


