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اعداد: بداح العنزي

ذكر رئيس اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
م.عب���داهلل العنزي أنه تق���رر عرض جميع 
املواضيع املدرجة على جدول أعمال اللجنة الى 
اجللسة الرئيسية للمجلس البلدي املقررة االثنني 
املقبل دون توصيات. واعرب العنزي عن اسفه 
لعدم اكتمال النصاب لغياب عدد من األعضاء 
حلضور االجتماع رغم اهمية املشاريع املدرجة 

على جدول األعمال. وب���نينّ أنه تقرر االكتفاء 
باالستماع الى ش���رح من اجلهات احلكومية 
خالل االجتماع لتلك املش���اريع وخاصة طلب 
إقامة  العامة للتأمينات االجتماعية  املؤسسة 
مدينة طبية مخصصة للمتقاعدين باإلضافة 
إلى طلب وزارة العدل تخصيص موقع إلنشاء 

مبنى احملكمة الدستورية في غرناطة.

تبحث جلنة اجله���راء خالل اجتماعها 
اليوم برئاس���ة م.عبداهلل العنزي حتديد 
موقع سوق حراج السيارات بني منطقتي 
اجلهراء وكب���د. ويتضمن جدول االعمال 
ايضا طلب نقل موقع س���كراب امغرة الى 

الشقايا بصفة مؤقتة.

العنزي: عرض مواضيع »فنية البلدي« على المجلس االثنين دون توصيات لجنة الجهراء تبحث موقع 
حراج السيارات الجديد

قال رئيس فريق الطوارئ في 
بلدية حولي رياض الربيع في 
تصريح صحافي: تمت مصادرة 
كمي���ات كبيرة من األعش���اب 
والخلطات في أحد المخازن وتم 
تحرير محض���ر مخالفة لفتح 
محل قبل الحصول على موافقة 
البلدية وتم غلق المخزن غلقا 

إداريا في منطقة السالمية.
وكشف الربيع خالل جولته 
المفاجئة على المخازن الغذائية 
التي  التجاوزات  عن مزيد من 
يرتكبها البعض، مش���يرا الى 
انه تم ضبط احد المخازن قام 
صاحب���ه بتحويله الى مصنع 
للحلويات، مش���يرا الى انه تم 

تحرير محض���ر مخالفة فتح 
محل قبل الحصول على موافقة 
البلدية وعدد 3 محاضر للعمل 
قب���ل الحصول على ش���هادة 
صحية ومخالفة واحدة لتشغيل 
عامل قبل الحصول على شهادة 
صحية وتم غلق المصنع غلقا 

إداريا.
وأض���اف: لقد ج���ال فريق 
المفتشين على عدد من المجمعات 
في منطقة السالمية حيث تم 
ضبط بس���طتين للعطورات 
والنظارات من دون ترخيص 
من البلدية وقد تم غلقهما فورا 
وتحرير محضري مخالفة لفتح 
محل قبل الحصول على موافقة 
البلدية وف���ي حولي تم غلق 
احد األسواق الكبرى للمالبس 
وتحرير محضر مخالفة لفتح 
محل قبل الحصول على موافقة 

البلدية أيضا.

إغالق مخزن لألعشاب ومصنع للحلويات في السالمية 

اجلليب بعد عملية اإلزالة أول من أمس

إزالة 45 تعديًا للمحالت التجارية 
والمظالت غير المرخصة في الجليب

واصل فريق االزالة املكلف بإزالة التعديات في منطقة جليب الشيوخ أعماله اول من 
امس بإزالة التعديات املخالفة على أمالك الدولة من قبل اصحاب احملالت التجارية الواقعة 
على شارع خالد االشهب واملتمثلة في واجهات ومظالت غير مرخصة بلغت 45 تعديا.

وصرح مس���ؤول الفريق بأن اللجنة ستستمر بالتنسيق مع فريق طوارئ بلدية 
الفرواني���ة بإزال���ة جميع التعديات ف���ي منطقة جليب الش���يوخ ضمن عدة مراحل 

قادمة.

اللجنة مستمرة بالتنسيق مع فريق طوارئ الفروانية

مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك

تــــنـــــويــــــه
 ورد خط�أ  يف اإعالن )ن�شرتي جموهرات(

  يوم اأم�س الثالثاء املوافق 2010/6/22

�سفحة 29 يف �سورة ال�ساعة

حيث اأن ال�ساعة  تباع لدى

�سركة ال�سهاب لل�ساعات

لذا لزم التنويه


