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عادل الشنان
يعقد صباح اليوم وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر اجتماعا تنسيقيا مع قيادات البلدية كما جرت 
العادة للتباحث في آخر مستجدات وتطورات العمل البلدي ووضع 
احللول للعقبات التي تواجه بعض القياديني في أداء مهامهم على 
أكمل وجه باإلضافة الى االستماع الى وجهات النظر املختلفة في 

قضايا البلدية العالقة مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

صفر يجتمع بقيادات البلدية اليوم

تنظمها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وتدعو جميع المواطنين للتعاون معها

بلدية األحمدي: حمالت مكثفة إلزالة العقارات المتهالكة ومجهولة الملكية

بقايا عقارات متهالكة تشوه املنظر اجلمالي

مخلفات لبعض الورش وبقايا حوطة قدمية عقار متهدم يحتاج إلى إزالة كاملة

كثفت بلدية محافظة األحمدي 
م���ن إجراءاته���ا الرقابية جتاه 
العقارات املخالفة واملتبقية في 
أماكن متفرقة في مناطق محافظة 

األحمدي.
وفي هذا الس���ياق، أكد مدير 
فرع بلدية محافظ���ة األحمدي 
م.فهد دغيم العتيبي قيام إدارة 
التدقي���ق واملتابعة الهندس���ية 
متمثلة برئيس قسم املخالفات 
نايف عب���داهلل العازمي بحملة 
إزالة العقارات املتبقية مبنطقة 
شرق القرين، مش���يرا الى انها 
عبارة عن محالت وورش تصليح 
وتصنيع البالستيك الى جانب 

احلوط القدمية.
وقال العتيبي ان هذه احلمالت 
قائم���ة حتى تت���م إزالة جميع 
العقارات املتهالكة ومجهولة املالك، 
معربا عن أمل���ه في ان يتعاون 
اجلمي���ع مع بلدية احملافظة من 
الذي يرمي  الهدف  أجل حتقيق 

لصالح الوطن واملواطنني.

نصح المستهلكين بعدم تخزين كميات كبيرة حتى ال تتعرض للتلف

الشرهان: »البلدية« بالمرصاد لكل من يحاول استغالل 
رمضان لترويج مواد غذائية منتهية الصالحية

ادارة  مدي���ر  كش���ف 
تراخيص اخلدمات البلدية 
التدقي���ق  ادارة  ومدي���ر 
ومتابع���ة اخلدمات بفرع 
بلدي���ة محافظ���ة حولي 
بالوكال���ة عبداللطي���ف 
الش���رهان ان حصيل���ة 
التي  التفتيشية  احلمالت 
الرقابي  نفذه���ا اجله���از 
عل���ى احمل���الت الغذائية 
والصالون���ات واملعاه���د 
الصحية للسيدات خالل 
شهر يونيو املاضي تنوعت 
نتائجها بني غلق احملالت 

وحترير املخالفات الى جانب ايقاف العاملني 
املصابني بأمراض معدية عن العمل.

وقالت الشرهان في تصريح صحافي لقد 
بلغ عدد احملالت التي مت التفتيش عليها 179 
محال ومت حترير 217 مخالفة وغلق 4 محالت 
غلقا اداريا الى جانب اتالف 55 كيلو غراما 
من املواد الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي وايقاف 24 عامال عن العمل وذلك بعد 
نتيجة الفحص بوزارة الصحة العامة والتي 

افادت بأنهم مرضى بأمراض معدية.
واوضح الشرهان ان دور اجلهاز الرقابي لم 
يقتصر على التفتيش على احملالت الغذائية، 
مش���يرا الى قيام قس���م التفتيش بفحص 
املذبوحات مبسلخ محافظة االحمدي والتي بلغ 
اجماليها من االسترالي 5674 ذبيحة واخلراف 
العربية 299 ذبيحة الى جانب 6520 ذبيحة 
من الطلي واملهجن و19 من االبقار والعجول، 

مشيرا الى اتالف 22 ذبيحة 
لتب���ني ع���دم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي فيما مت 
فحص 7210 كيلو غرامات 
من اللحوم املستوردة من 

مصر واثيوبيا.
ولف���ت ال���ى ان ه���ذه 
االرقام التي مت توضيحها 
العاملني  تب���ني ح���رص 
ب���ادارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية وكفاءتهم 
بالعمل لضم���ان وصول 
الغذائية للمواطنني  املادة 
واملقيمني صاحلة ومستوفاة 
لالش���تراطات الصحية طبقا ملا نصت عليه 

اللوائح واالنظمة.
وعلى صعيد االستعدادات القائمة الستقبال 
شهر رمضان الكرمي حث الشرهان جمهور 
املواطنني واملقيمني على مراعاة عدم ش���راء 
وتخزين املواد الغذائية بكميات كبيرة حتى 
ال تتع���رض للتلف وض���رورة االنتباه الى 
تاريخ الصالحية وكذلك العبوات املستخدمة 
في حفظ االغذية مؤكدا ان االجهزة الرقابية 
ستقوم بحمالت تفتيشية مكثفة على مختلف 
احملالت الغذائية واملخازن الواقعة في نطاق 
محافظة حولي وستكون باملرصاد لكل من 
الفضيل بترويج  الش���هر  يحاول استغالل 
م���واد غذائية منتهي���ة الصالحية او كونها 
شارفت على االنتهاء واتخاذ جميع االجراءات 
القانونية بحق املتجاوزين للنظم واللوائح 

التي شرعتها البلدية.
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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

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

محـالت فـي مجمع راقي
بدون ب�ساعة مع ديكورات فاخرة

الـبـيــع لأعـلــى �ســعـــر

لال�ستعالم 99004709

لـلـبــيـــــع

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

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 

الحم�الت التفت�ي�ش�ية خ�الل يوني�و رصدت
217 مخ�الف�ة وأوق�فت 24 ع��ام�اًل عن الع�م�ل

عبداللطيف الشرهان


