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اعداد: بداح العنزي

 عادل الشنان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في البلدية ان وزير األش���غال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر سيعمل على تدقيق 
مالحظات ديوان احملاس���بة على ميزانية البلدية ان وجدت وسيتخذ 
اج���راءات صارمة وحازمة جتاه من يثب���ت عليه خلل أو تقصير من 
موظفي وقياديي البلدية بعد مراجعة ديوان احملاسبة وابداء مالحظاته 

ومؤكدا ان الوزير شدد على التدقيق في كل املالحظات.

تدقيق مالحظات ديوان المحاسبة على ميزانية البلدية

المنفوحي: آلية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية

استغال عطلة اإلسراء والمعراج لترويج لحومه الفاسدة

إحباط تصريف لحوم الجمل النافق بوزن فاق نصف الطن

غلق 4 محالت تجارية ومصادرة 1987 
سي دي وتحرير 25 محضرًا لباعة جائلين

 عادل الشنان
التابع  الط����وارئ  وجه فريق 
لبلدي����ة محافظة مب����ارك الكبير 
ضربات موجعة لعدد من املخالفني 
الباع����ة املتجولني وأصحاب  من 
التجارية ومخالفي لوائح  احملال 
النظافة خالل احلملة الشهرية التي 
يقوم بها شهريا والتي أسفرت عن 
اصدار 4 أوامر غلق حملال جتارية 
وحترير 25 محضرا مخالفة للباعة 
اجلائلني و12 محضر مخالفة أغذية 

و19 محضر نظافة و30 تعهدا.
وقال رئيس فريق الطوارئ في 
فرع بلدية محافظة مبارك عبداهلل 
امليع ان الفريق قام خالل ش����هر 
يونيو املاضي وفق خطة محكمة، 
كان له����ا األثر االيجاب����ي لرصد 
املخالفات املتنوعة التي نتج عنها 
اتالف 1126 كغم من املواد الغذائية 
منتهي����ة الصالحية وغير القابلة 
لالستهالك اآلدمي، مشيرا الى قيام 
الفريق بسحب عدد من عينات املواد 
الغذائية األخرى لبيان مدى حالتها 
الصحية وموافقتها لالشتراطات 
الصحية وخلوها من اي منغصات 

على صحة املستهلكني.
وأضاف امليع ان الفرع استقبل 
خالل الشهر املاضي 20 شكوى من 
وزارة الداخلية وعدد من املواطنني 
على اخلط الساخن للفرع، بشأن 

الباعة اجلائلني ومخالفات النظافة 
وتعامل معها بكل جدية أسفرت عن 
مصادرة 1987 سي دي مضغوط، 
حتوي أفالما منسوخة عن األصلية 
وتخالف اللوائح التجارية ونظم 
العمل اخلاصة ببيعها، ومت حتريزها 
الى جهات االختصاص  واحالتها 

التخاذ الالزم بحقها.
ال����ى ان عدد  املي����ع  وأش����ار 
مخالفات اإلعالنات التجارية التي 
مت رصدها خالل احلملة 291 اعالنا 
مخالفا لالئح����ة االعالنات العامة 
دون أخذ التراخيص املتعلقة بها 
من جهات االختصاص )البلدية، 

الى اهمية  التجارة(، الفتا  وزارة 
هذا األمر ك����ي ال تتعرض اجلهة 
الناش����رة لإلعالن ألي مخالفات 
مضاعفة وجدي����دة، الفتا الى ان 
فريق الطوارئ في فرع بلدية مبارك 
الكبير حريص على تفعيل اللوائح 
والنظم والقوانني املرعية فضال عن 
جهوزيته لرصد اي مخالفات جديدة 
خالل الشهر اجلاري، ومشددا على 
ض����رورة تكثيف عمليات الرقابة 
الدوري����ة والفجائية  والتفتيش 
على أماكن البيع واحملال التجارية 
وأماكن تردد الباعة اجلائلني لفرض 
هيبة القانون واستتباب النظام.

أحبط مفتش���و فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظ���ة االحمدي محاولة ترويج 
حلوم جمل نافق بوزن بلغ 600 كلغ حيث 
تبني عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي ومت 
اتالفه بالكامل وذل���ك بالتعاون مع ادارة 

العالقات العامة بالبلدية.
وفي هذا السياق قال فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة االحمدي مشعل ابا 
الصافي استغل وافدان من جنسية عربية 
عطلة االسراء واملعراج لترويج اللحوم 
الفاسدة ظنا منهما انهما سيكونان بعيدين 
عن اعني االجهزة الرقابية بالبلدية التي 
كانت لهم باملرصاد ومت ضبطهما خالل 
التي نفذها مفتشا  التفتيش���ية  احلملة 
النوبة )ب( فيصل العازمي وعبدالرحمن 
الهولي التي انطلقت عند الساعة الواحدة 
والنصف فجر ام���س االول في املنطقة 
القريبة من اس���طبالت االحمدي، مشيرا 
الى ان فريق املفتشني كشف خالل حملته 
وجود جمل منحور في س���يارة نقل مع 
الوافدين اللذين حاوال الفرار الى انه مت 
ضبطهما بالتعاون مع دوريات مديرية 

أمن محافظة االحمدي.
واض���اف مت نقل اجلم���ل املنحور الى 
مسلخ الظهر فجرا لتقرير مدى صالحيته 
لالستهالك اآلدمي حيث تبني من الكشف 
الظاهري ان الذب���ح غير حيوي ولم تتم 
عملي���ة النزف كامال، كما ان عملية النحر 

مضى عليها اكثر من 6 ساعات اي ان عمليات 
التعفن بدأت تظهر على اجلمل املذبوح فضال 
عن وجود كدمات ورضوض على جسمه، 
مشيرا الى انه مت تشكيل جلنة من الطبيبني 
البيطريني احلسيني محمد غنام وابراهيم 
حامد علي والتي قررت اتالفه كامال لعدم 
صالحيته لالس���تهالك اآلدمي ومت اصدار 

اشعار اتالف حتت رقم 41/أ/2010.
وأوض���ح الفريق أن���ه مت عمل اثبات 
حالة بالواقعة في مخفر جابر العلي ومت 

حجز الوافدين التخ���اذ جميع االجراءات 
القانونية بحقهما، مشيرا الى ان احلمالت 
التفتيشية متواصلة ويتم تنفيذها بشكل 
مفاجئ وعلى مدار الس���اعة حفاظا على 
صحة وسالمة املواطنني واملقيمني وناشد 
اجلميع عدم ش���راء اللحوم من اجلزارين 
املتجولني الفتقادهم ابس���ط االشتراطات 
الصحي���ة فضال عن ع���دم معرفة مصدر 
اللحوم التي بحوزته���م وضرورة التأكد 
من صالحية اللحوم التي يتم شراؤها من 

محال اجلزارة مبراكز البيع املختلفة وان 
تكون مختومة بأختام املسلخ.

من جهته أكد مدير ادارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت بالوكالة علي حسني عابدين 
ان االدارة قامت بتخصيص فريق ملصاحبة 
اجلوالت التفتيش���ية املفاجئة لتغطيتها 
اعالميا بهدف وضع احلقائق امام اجلميع 
بشأن ما يتم ضبطه من جتاوزات ومخالفات 
حتى يتس���نى للمواطنني واملقيمني اخذ 
احليطة واحلذر جتاهها، مش���يرا الى ان 
ما مت ضبطه من حلوم فاس���دة يدل على 
عدم مباالة بعض ضعاف النفوس بأرواح 
االبرياء مش���ددا على ان القانون سيطبق 

على اجلميع دون استثناء.
التفتيشية تأتي  واضاف ان اجلوالت 
على رأس هرم االولويات واهتمامات وزير 
االشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ومتابعة مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح حفاظا على صحة وسالمة 
املستهلكني، مشيرا الى ضرورة تفعيل الدور 
الرقابي على مختلف االصعدة خصوصا 
في ظل هذه االجواء املرتفعة حرارتها وما 
يصاحبها من آثار س���لبية على املنتجات 
وامل���واد الغذائية في حال عدم حفظها في 

األماكن غير املالئمة صحيا.
جتدر االشارة الى ان فريق ادارة العالقات 
العامة بالبلدية ضم متوز املنادي وجراح 

املطيرات.

 عادل الشنان
كشف مس����اعد املدير العام لشؤون قطاع 
التطوير واملعلوم����ات م.أحمد املنفوحي عن 
قيام البلدية واملجلس األعلى للتخطيط ببحث 
املش����اريع التنموية والتطويري����ة وامكانية 
تخصي����ص األراضي لها عب����ر آليتني األولى 
ترخيص املش����اريع ذات األراضي املخصصة 
مسبقا وبالتالي تنفيذها رأسا، اضافة لتخصيص 
أراض جديدة للمشاريع التي لم تخصص لها 
األراضي.وقال م.املنفوحي في تصريح صحافي 
عقب االجتماع الذي حضره وزير األش����غال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر واملستشار صالح العسعوسي ووكيل 
وزارة التخطيط املساعد حمد املناور وعدد من 

مسؤولي املجلس األعلى للتخطيط والبلدية ان 
االجتماع أسفر عن وضع آلية معينة للتسريع 
في تنفيذ املشاريع التنموية التطويرية والتي 
من شأنها النهوض مبستوى اخلدمات العامة 
والتي تضمنتها اخلطة االمنائية 2010، مشيرا 
الى اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد شخصيا بتنفيذ 

اخلطة ومتابعتها لها بشكل حثيث.
وقال: مت حتديد 30 س����بتمبر املقبل كحد 
أقصى إلنهاء ترخي����ص األراضي املخصصة 
وتخصيص األراضي للمشاريع التي لم تخصص 
له����ا أراض حتى اآلن وذل����ك لتتمكن اجلهات 
احملتاجة للمشاريع التنموية من تنفيذ اخلطة 

االمنائية.
وقال مت التدقيق على املش����اريع التنموية 
فبلغت 320 مشروعا وسيتم ترخيص األراضي 
املخصصة لها فيما ستتم مخاطبة جلنة املرافق 
للموافقة على تخصيص األراضي اجلديدة في 
مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ املخاطبة وإال 
البلدية موافقتها املشروطة مبوافقة  سترفع 
اجلهات احلكومية الى املجلس البلدي لتخصيص 
البلدية  األراضي.ونفى م.املنفوحي ان تكون 
تعطل املشاريع او تعرقل أيا منها، مؤكدا انه 
مت بحث تلك اجلزئية مع ممثلي املجلس األعلى 
للتخطيط ومت بيان ما تقوم به البلدية من عمل 
وجهد لتنفيذ كل املشاريع الوطنية التي تخدم 

منو املجتمع جتاريا وخدميا واقتصاديا. م.أحمد املنفوحي

مصادرة بضائع تباع على الطريق

 رمي أنقاض على الطريق

محاولة تصريف حلوم اجلمل النافق

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

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(

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

�صركةالفجرية الدولية لل�صتاليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�صالمية

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

للبيع ار�ش بال�صليبخات
على البحر مبا�سرة زاوية 1000م2

للبيع بيت ا�صتثماري
مدخول 2600د.ك - م�ساحة 750م2 - 3 اأدوار

للبيع اأر�ش
يف اأ�صبيليه500م2

للبيع �صقة بال�صاملية
مدخول 250 د.ك

للبيع بيت
يف غرب اجلليب
 موقع زاوية 125.000 د.ك
66264573  - 90099075  - 99139003

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

با�ســم/   عي�صى حممد را�صد مو�صى م�صطفى

K202814 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده ت�سليمه

لل�صفارة الأردنية 
اأو االت�سال : 

مفقود جواز �سفر اأردين

99717469 
55577661


