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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(

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

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

سيـــــدتيللإيجار في ال�سالمية
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 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

من املقرر أن تكون جلس���ة املجلس البلدي 
االثنني املقبل هي األخيرة غير أن هناك توقعات 
بتمديد اجللسة الى يوم االربعاء في حالة عدم 
االنتهاء م���ن بحث جميع احملاضر املدرجة على 
جدول أعمالها خاصة انه مت ادراج جميع محاضر 
اللج���ان التي عقدت االس���بوع املاضي إلقرارها 

حتى ال تتأخر.

جلسة »البلدي« األخيرة اإلثنين

العازمي: »البلدي« ليس طرفًا في تعطيل تخصيص مواقع للصحف في العارضية
اكد رئيس املجلس البلدي زيد العازمي ان املجلس ليس طرفا 
في تعطيل تخصيص مواقع للصحف في شارع الصحافة في 
العارضية، وان ما حدث خالل جلسة البلدي االخيرة من ايقاف 
تخصيص القسائم يتحمله اجلهاز التنفيذي في البلدية. وقال 
العازمي بعد لقائه بعض رؤساء حترير الصحف صباح امس 
ان البلدية اقرت تخصيص مساحة 11 ألف متر مربع للصحف، 
لكن تغير االمر وفوجئ اعضاء املجلس بأن املساحة زادت الى 
33 الف متر مربع وهو ما دعا االعضاء الى التدخل الكتشافهم ان 

االمر مغاير لقرار املجلس البلدي واملخططات التي مت اعتمادها 
سابقا من قبل املجلس واللجان والتي اقرت مساحة 11 ألف متر 
مربع. واضاف ان تغير املساحة دعا الى ضرورة عدم املوافقة 
عل����ى التخصيص وعودة املعاملة للجهاز التنفيذي للتحقيق 
وافادتنا بتقرير حول هذا االمر حتى يتسنى للمجلس اتخاذ ما 
يراه مناسبا. ودعا رؤساء حترير الصحف الى مراجعة اجلهاز 
التنفيذي لبيان االمر خصوصا ان املعاملة بهذا الشكل سيتأخر 
اقرارها ونحن بانتظار رد البلدية حتى نس����تطيع مناقش����ة 

املوضوع خالل اجللسة املقبلة قبل االجازة الصيفية. واشار 
الى وجود شكوى من اصحاب القسائم املواجهة للموقع الذي 
مت اعتماده بضرورة ايجاد موقع بديل، مش����يرا الى ان هناك 
ضرورة ألن تتخذ البلدية قرارها في اسرع وقت ممكن تعاونا 

مع الصحف على ان تؤكد لنا تنظيم املساحات املطلوبة.
من جانب آخر اصدر رئيس املجلس البلدي التعميم التالي: 
حرصا على س����المة العمل وحتديد اختصاصات املوظفني في 
االمانة العامة للمجلس البلدي، نحيطكم علما ان املس����ؤولني 

عن محاضر اجللسة الرئيسية والقرارات الصادرة من املجلس 
البل����دي، هم الباحثون القانونيون التالية اس����ماؤهم: لولوة 
الالفي، شيخة النصراهلل ودالل احلربي. وتكون مسؤوليتهم 
كاملة فيما يتعلق بصياغة وتدقيق احملاضر الس����ابق ذكرها، 
ويساندهم في ذلك املستشار محمد سمير، وتكون متابعة سير 
العمل مباش����رة مع رئيس املجلس البلدي او من ينوب عنه، 
ودعا العازم����ي جميع املوظفني الى االلتزام مبا جاء بالتعميم 

وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

إتالف 749 كيلو غرامًا من األسماك الفاسدة في العاصمة
احبط مفتش����و مركز الواجهة البحرية تسويق 392 كلغ من االسماك 
الفاسدة وهي الضلعة احمللية والهامور الوارد من احدى الدول اخلليجية 
وهي في طريقها للبيع في س����وق الس����مك مبنطقة شرق حيث تبني عدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي بسبب التهتك باالنسجة وتغيير لون اخلياشيم 
فض����ال عن انبعاث الروائح الكريهة وقد مت اتالفها فورا. وقال مدير ادارة 
التدقي����ق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة مبارك 
البش����ير ان حالة االستنفار التي دأبت عليها االجهزة الرقابية منذ ابتداء 
موسم الصيف وما يصاحبه من ارتفاع بدرجات احلرارة حال دون تداول 
اي مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي سواء كانت هذه املواد حلوما 
او اسماكا او خضارا او معلبات او اي مواد استهالكية اخرى، مشيرا الى 
ان مفتش����ي مراقبة االغذية واالسواق ومراكز االغذية املنتشرة مبحافظة 
العاصم����ة يتابعون يوميا احملال الغذائية واالس����واق املركزية واللحوم 
واالسماك للتأكد من استيفائها لالشتراطات الصحية ومن صالحية املواد 
الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية واتخاذ كل االجراءات 
القانوني����ة بحق املتجاوزين للنظم واللوائح التي ش����رعتها البلدية. من 
جهته، قال رئيس مركز الواجهة البحرية مبنطقة ش����رق يوسف الهبيدة 
الذي اشرف على ضبط الكمية من فريق املفتشني. أن احلمالت التفتيشية 
يتم تنفيذها بشكل مفاجئ وان املفتشني باملركز من خالل متابعتهم اليومية 
ضبطوا خالل االسبوع اجلاري 315 كيلوغراما من اسماك الضلعة والبالول 
والنقرور قبل دخولها االسواق وقد مت اتالفها فورا باالضافة الى ضبط 42 

إتالف األسماك الفاسدةكلغ من اسماك احللوى والسبيطي والبالول والنقرور واحلمراء.

زيد العازمي

محمد املفرجمهلهل اخلالدشايع الشايع

مانع العجمي

3 أعضاء يقترحون 
نقل مركز العيون من قرطبة

قد ثالثة اعضاء اقتراح����ا بنقل مركز فحص العيون من قرطبة الى 
موقع آخر. وقال االعضاء شايع الشايع ومحمد املفرج ومهلهل اخلالدي 
في اقتراحهم: نظرا الزدحام منطقة قرطبة وما ينتج عن الزحام من ازمات 
مرورية متكررة بشكل دائم واختناقات تؤدي الى صعوبة حتمل ذلك من 
جهد للمواطنني فانه يصبح من الضروري تخفيف هذا الضغط والعمل 
على نقل هذا املوقع وغيره من املواقع التي ميكن االستفادة منها بأماكن 
اخرى، لذا نقترح: نقل موقع مركز فحص العيون من منطقة قرطبة الى 

موقع آخر بديل من قبل مواقع وزارة الداخلية اخلاصة بهم.

لجنة األحمدي أقرت تخصيص 3 مواقع
لمحطات معالجة المياه في الفنطاس

تحرير 14 مخالفة في األحمدي
أعلن مدير ف����رع بلدية محافظة األحمدي م.فهد 
العتيبي ان اجلوالت التفتيشية التي تنفذها مراقبة 
األغذية واألس����واق أسفرت عن إتالف 470 كلغ من 
الدجاج الفاسد، مشيرا الى ان فريق املفتشني قام بأخذ 
عينات عش����وائية من الدجاج الحدى الشركات ومت 
ارسالها للفحص املخبري بوزارة الصحة العامة مع 
التحفظ على الكمية بالكامل ومنعها من التداول حلني 
ظهور النتائج املخبرية حيث تبني عدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي نظرا لوجود بكتيريا الساملونيال 
D1 ومت إتالف الكمية املتحفظ عليها بالكامل واتخاذ 

جميع االجراءات القانونية بهذا الشأن.
واضاف: كما قام فريق املفتشني خالل اجلوالت 

التفتيشية برصد عدة مخالفات كان منها عدم التقيد 
بقواعد النظافة العام����ة وبيع حلوم غير مختومة 
باألحبار الرسمية وتشغيل عمال بشهادات صحية 

منتهية مشيرا الى انه مت حترير 14 مخالفة.
من جهته أعلن رئيس قسم املسالخ شهاب عبدالغني 
ان احلمالت التفتيش����ية مستمرة ولن تتوقف على 
جميع احملالت الغذائي����ة والدواجن واللحوم الفتا 
ال����ى أهمية التزام أصحابها بلوائح وأنظمة البلدية 
وضرورة استيفاء محالهم الغذائية والعاملني فيها 
لالشتراطات الصحية جتنبا لغلقها إداريا من قبل 
األجهزة الرقابية واتخاذ جميع االجراءات القانونية 

الالزمة بهذا الشأن.

وافقت جلنة محافظة االحمدي في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
برئاس����ة مانع العجمي على طلب وزارة االش����غال العامة تخصيص 
3 مواق����ع مؤقتة حملطات معاجلة مياه املج����اري الصحية في منطقة 
الفنطاس – الطريق الساحلي وملدة سنتني. وقال وافقت اللجنة على 
استحداث دوار بني القطعتني 2 و3 في منطقة الفحيحيل كذلك املوافقة 
على 4 طلبات لوزارة االوقاف والشؤون االسالمية بشأن تخصيص 3 
مواقع ملساجد في منطقة الوفرة الزراعية قطعة 8، ومنطقة جابر العلي 
قطعة 7 والعدان قطعة 2 على طريق امللك فهد بن عبدالعزيز وتوسعة 
املسجد املخصص مبنطقة ميناء عبداهلل – اجلهة الغربية لطريق السفر 
السريع. واضاف ان اللجنة قررت احالة اقتراح العضو مانع العجمي 
حول نقل املوقع املخصص ملواقف باصات املدارس في منطقة املنقف 
الى موقع آخر بعيدا عن املناطق الس����كنية الى البلدية اليجاد موقع 
بديل مشيرا الحالة اقتراحي رئيس املجلس زيد العازمي حول االسراع 
باكمال خدمات منطقتي املهبولة واملنقف، واقتراح العجمي عمل بالط 

حول سور حديقة أبوحليفة قطعة 2 الى االدارة القانونية.


