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أكد مدير فرع بلدية االحمدي 
م.فه����د الفهد مواصل����ة احلمالت 
التفتيش����ية التي تنفذه����ا ادارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
ممثلة مبراقبة االغذية واالسواق، 
مشيرا الى ان احلمالت استهدفت 
احملالت الغذائية الواقعة في مناطق 
التي أسفرت  املنقف وأبوحليفة، 
عن حترير 115 مخالفة و31 محضر 
تفتيش، باالضافة الى 10 محاضر 
اتالف. جاء ذلك خالل التقرير الذي 
أعدته ادارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت عن نشاط االجهزة الرقابية 
وتصديها للتجاوزات غير القانونية 

مبا يحقق بث الطمأنينة في نفوس املواطنني واملقيمني.
وقال م.الفهد ان املخالفات ش����ملت عرض وبيع مواد غذائية خارج 
حدود احملل والعمل قبل احلصول على ش����هادة صحية وعدم االلتزام 
بقواع����د النظافة العامة وفتح محل قبل احلصول على ترخيص صحي 
باالضافة الى مخالفات عرض وبيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات 

وتخزين مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي.

يلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد صباح اليوم 

رئيس وأعضاء املجلس البلدي.
وقال���ت مصادر مطلعة ان اللقاء 
يتضمن عرضا للمشاريع التنموية 

التي أقرها مجلس األمة أخيرا.

ناصر المحمد يلتقي رئيس
 وأعضاء البلدي اليوم

تدشين األسبوع التوعوي لبلدية حولي للمرحلتين المتوسطة والثانوية األحد
تدشن بلدية حولي األحد املقبل األسبوع التوعوي 
لطلبة املدارس باحملافظة والذي يستمر حتى التاسع 

والعشرين من الشهر اجلاري.
وقال مدير بلدية حولي فهد الدغيم: ستتطرق بلدية 
محافظ����ة حولي ملخاطبة أبنائن����ا الطلبة في املرحلة 
املتوسطة والثانوية كونهم هم رجال املستقبل وعماد 
األمة وعليه ستكون الرسالة موجهة إليهم لتوعيتهم 
بكيفية احلفاظ على نظافة املناطق السكنية وتوفير 
الكلفة املالية عل����ى الدولة وكذلك كيفية معرفة املواد 
الغذائية الصاحلة لالستهالك اآلدمي وتلك غير الصاحلة 
ومعرفة األلوان املضافة للمادة الغذائية والتمييز بني 

األلوان املسموح بها دوليا وغير املسموح بها والتي تسبب 
أضرارا صحية ملتناوليها، وذلك لسالمة أبنائنا.

مشيرا الى ان احلملة تهدف الى التالي:
تعريف املواطن واملقيم باألعمال املناطة بالبلدية، 
ومعرفة كيفي����ة التفتيش على املواد الغذائية املنتجة 
محليا وكيفية فحصها ظاهريا قبل ش����رائها، وكذلك 
كيفية حفظ امل����ادة الغذائية والظروف املالحقة لذلك، 
والكشف على املنتجات احليوانية الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي والرقابة على املس����الخ واإلشراف على محالت 
بيع وعرض اللح����وم وفحصها، باالضافة الى مراقبة 
أماكن حفظ اللح����وم وأماكن نقلها وحفظها، والرقابة 

على اخلض����ار والفواكه في األس����واق وكذلك مراقبة 
العاملني في تلك األسواق، وكذلك التفتيش على صالونات 
احلالقة واملعاهد الصحي����ة والفنادق، والتعرف على 
الس����يارات )املهملة، املعروضة للبيع من قبل األفراد، 
سيارات السكراب، الشاليهات(، وطلب تسليم سيارة 
)مهملة - سكراب(، وطلب تصريح مؤقت بإقامة »خيمة 
أعراس، مخيم ربيعي، مواقع ألعاب األطفال«، وكذلك 
طلب تصريح مؤقت بإقامة »مخيم للحج والعمرة، مقر 
ترشيح انتخابي«، وطلب تصريح أو حتديد تصريح 
سيارة نقل مياه مجاري، باالضافة الى إصدار وجتديد 
الش����هادات الصحية للعاملني في حتضير او تصنيع 

او نق����ل او توزيع املواد الغذائي����ة، وإصدار وحتديد 
التراخي����ص الصحية والتعاون م����ع اجلهات املعنية 
في تنفيذ القوانني واللوائح بس����المة املواد الغذائية 
باألسواق، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار وجتديد 
التراخيص والتصاريح الصحية للبس����طات وجتديد 
الشهادات الصحية للعاملني والعامالت في صالونات 
احلالقة، والعمل على تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة 

فيما يتعلق بالتراخيص الصحية.
وأكد حرص البلدي����ة على أعمال النظافة وتطبيق 
بنود العقود اجلديدة واملتضمنة الغرامات على شركات 

النظافة املخالفة.

كش���ف مدير ف���رع بلدي���ة محافظة 
الفرواني���ة م.أحمد اله���زمي ان األجهزة 
الرقابية املتمثلة بإدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق نفذت جوالت تفتيشية 
مكثف���ة عل���ى مناطق جليب الش���يوخ 
وخيطان والفروانية والتي اس���تهدفت 
ضبط الباعة املتجولني في هذه املناطق 
وأسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من 
اخلضار والفواكه واملالبس املستعملة 

واخلام والكماليات.
ال���ى ان احلمالت  وأش���ار م.الهزمي 
التفتيشية التي ترأسها مراقب النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق عبداهلل الشمري 
كان���ت انطالقتها في مناط���ق خيطان 
والفروانية واجلليب والتي أسفرت عن 
ضبط 914 صن���دوق طماطم وعدد 195 
كيس بصل و129 صندوق ملفوف و402 
كرتون خيار باالضافة الى عدد 22 كرتون 

باذجنان و63 كي���س بطاطا و17 كيس 
جزر و10 صنادي���ق زهرة الى جانب 7 
كراتني م���وز و34 صندوق برتقال و50 
صندوق تفاح وعدد 10 أكياس ثوم و94 
صن���دوق فلفل حار وحلو و8 صناديق 
فجل، باالضافة الى 30 صندوق خضرة 

و47 بقشة مالبس وخام.
وأضاف: لقد أسفرت احلملة التي مت 
تنفيذها في شارع محمد بن القاسم في 
منطقة جليب الشيوخ عن ضبط 90 كيس 
بص���ل و180 كرتون طماطم و15 كرتون 
برتقال وع���دد 15 كيس جزر، باالضافة 
الى مصادرة 20 كرتون خيار و10 كراتني 

ليمون و5 كراتني زهرة.
وقال ان احلمالت التفتيشية مستمرة 
على مدار الساعة لتشمل جميع املناطق 
التي تقع حتت مسؤولية بلدية احملافظة 

للقضاء على ظاهرة الباعة املتجولني.

تطبيق الغرامات على شركات النظافة المخالفة

»النظافة العامة وإشغاالت الطرق« نفذت جوالت تفتيشية مكثفة استهدفت ضبط الباعة املتجولني
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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)

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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

55606032 درجـــة اأولـــى

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

66243710
�أبــوعامـــر

ت : 97663550

 مريـ�س بحاجـة اإىل كــليــة 

B+ اأو O+ ف�سيــلـة الـــدم
ب�سرط اإقامـــة ل تقـــل عـن 3 �سنوات 

وراتــب ل يـقـــل عــن 300 ديــنــار

تحرير 115 مخالفة في األحمدي الهزيم: مصادرة مواد غذائية في خيطان والجليب والفروانية
)أحمد باكير(فهد الدغيم

م.فهد الفهد


