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كش����ف مراق����ب االغذي����ة 
واألسواق بفرع بلدية محافظة 
حولي ضيدان العدواني عن متكن 
املفتشني باملراقبة من حترير 240 
مخالفة وغلق 7 محال غلقا اداريا 
واتالف 112 كلغ من املواد الغذائية 
غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي 
وذلك خالل احلمالت التفتيشية 
التي مت تنفيذها وش����ملت 234 

محال خالل مايو املاضي.
وذكر التقرير الذي اصدرته 
العالقات العامة بالبلدية ان هذه 
احلمالت التفتيش����ية املتتابعة 

واملس����تمرة تأتي في سياق ترجمة التعليمات املباشرة من وزير 
االش����غال العامة وزير الدولة لش����ؤون البلدي����ة د.فاضل صفر 
واملتابع����ة احلثيثة ملدير عام البلدي����ة م.احمد الصبيح لتطبيق 
االنظمة واللوائح على اجلميع دون استثناء في مختلف املجاالت 
واالنشطة املتعلقة بجهاز البلدية واتخاذ كل االجراءات القانونية 
بحق املتجاوزين حفاظا على صحة وس����المة املس����تهلكني وبث 

الطمأنينية في نفوسهم.
وقال: بلغ عدد املذبوحات من اخلراف العربية واالسترالي واملاعز 
والعجول 11942 رأس����ا الى جانب اتالف 21 رأسا لعدم صالحيتها 
لالس����تهالك اآلدمي فيما بلغ عدد املذبوحات املس����توردة املبردة 
واملجمدة من االغنام 476 ذبيحة و188 من العجول الى جانب قيام 

املفتشني التابعني ملسلخ احملافظة بتحرير 22 مخالفة.
واضاف: مت ايقاف 31 عامال عن العمل نتيجة احلاالت املرضية 
وحترير 15 تعهدا لتنفيذ االشتراطات، مؤكدا ان احلمالت التفتيشية 
مس����تمرة على مدار الس����اعة في اطار سعي البلدية لتأكيد هيبة 
القوانني واالنظمة والتصدي للتجاوزات غير القانونية طبقا للنظم 
واللوائح التي ش����رعتها البلدية واتخاذ كل االجراءات القانونية 

بحق املتجاوزين.
وفي ختام تصريحه دعا العدوان����ي اصحاب احملال واملتاجر 
الغذائي����ة ضرورة التقيد باللوائح واالنظمة واس����تيفاء محالهم 
والعاملني بها لالش����تراطات الصحية جتنب����ا لتحرير املخالفات 
والتي تصل الى حد غلق محالهم غلقا اداريا واتخاذ كل االجراءات 

القانونية الصادرة بهذا الشأن.

وجه وزير االش���غال العامة ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر 
الدع���وة الى رئيس واعض���اء املجلس 
البلدي للتباحث في توجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد بشأن 
تنفيذ املشاريع التنموية واحليوية دون 

تأخير.

صفر يلتقي أعضاء البلدي اليوم

ضيدان العدواني 

م.احمد الصبيح  احمد البغيلي 

تخصيص موقعين بالفروانية والفردوس لخدمة المواطنين يسهم في سرعة إنجاز المعامالت
على فترتين صباحية ومسائية

اك���د مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في رده على اقتراح العضو 
احمد البغيلي بشأن تخصيص موقعني النشاء مركز خلدمة املواطن في 
الفروانية والفردوس أن ذلك يحقق االهداف في سرعة اجناز املعامالت. 
وقال الصبيح انه في اطار اجلهود والتوجهات العامة لبلدية الكويت 
لضرورة تسهيل وتبس���يط االجراءات املتعلقة بجميع اخلدمات التي 

تقدمها البلدية جلميع املتعاملني والوزارات االخرى معها وفق املرسوم 
رقم 2006/266 الصادر بش���أن اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
والذي اناط باجلهاز االختصاص بدراسة وابداء الرأي في االحتياجات 
الفنية واملالية الالزمة ملش���روعات تكنولوجيا املعلومات في اجلهات 
احلكومية حيث تقوم وزارة املواصالت بانش���اء وادارة مراكز اخلدمة 

الشاملة ووحدات اخلدمة الذاتية )مراكز احلكومة مول( بجميع محافظات 
الدولة وربطها مع البوابة االلكترونية للدولة لتقدمي خدماتها للمواطنني 
على فترتني صباحية ومسائية مما يترتب عليه حتقيق الهدف املنشود 
من االقتراح املقدم من قبل العضو بتيس���ي�ر وسرعة اجناز معامالت 

املواطنني بكافة محافظات الدولة.

العدواني: تحرير 262 مخالفة 
وإتالف 21 ذبيحة في حولي


