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عادل الشنان
طالبـــــت إدارة مكتب رئيـــس املجــــلس البــــلدي 
اجلــــهاز التنفيذي بتوفير 6 اجهزة كمبيوتر اضافية 
حلاجة مكتب الرئيس اليها، علما ان املكتب ميلك حاليا 
5 اجهــــزة يتم اســـتخـــدامها في تلبيــــة احتياجات 
ســـكرتــارية رئيس املجلس البـــلدي منذ اكثــــر من 

5 اعوام.

مكتب رئيس البلدي يطلب 6 أجهزة كمبيوتر إضافية

فيحان املطيري

م.احمد الصبيح

المطيري: رفع 549 سيارة مهملة

جانب 1836 نقلة من أنقاض البناء 
و4725 نقلة من السكراب، مشيرا 
الى ان بلدية احملافظة تسعى الى 
اضفاء املناظر اجلمالية واحملافظة 
على نظافة جميع املناطق التي تقع 
حتت مسؤوليتها الى جانب تفعيل 
الــــدور الرقابي لتحقيق املصلحة 
العامة للجميع. ودعا املطيري في 
ختام تصريحه جمهور املواطنني 
واملقيمني الى عدم ترك سياراتهم 
الشــــوارع والساحات  مهملة في 
العامــــة جتنبا لرفعهــــا من قبل 
االجهزة الرقابية، مؤكدا انه لن يتم 
االفراج عنها اال بعد دفع الغرامات 

املترتبة على ذلك قانونا.

عادل الشنان
 أسفرت احلملة التفتيشية املكثفة التي شنتها 
بلدية محافظة العاصمة مساء أمس األول بالتعاون 
مع فريق الطوارئ التابع لها على عدد من األسواق 
املركزية ومحالت بيع اجلملة للمواد الغذائية ومخازن 
تبريد اللحوم في منطقة الشـــويخ عن حترير 56 
محضـــر مخالفة 17 منها اختصت مبخالفات املواد 
الغذائية التي متثلت في فتح مخزن من دون ترخيص، 
وتشغيل عمال من دون شهادة صحية، العمل من 
دون احلصول على شهادة صحية، إضافة إلى بيع 
مواد غذائيـــة ضارة بالصحة، بيـــع مواد غذائية 
منتهية الصالحية وإعادة تعبئة مواد غذائية دون 

احلصول على ترخيص.
بينمـــا وصل عـــدد مخالفات مراقبـــة النظافة 
وإشغاالت الطرق 30 مخالفة متثلت في استغالل 
مساحة خارج حدود احملل دون املوافقة من البلدية، 
ومخالفات النظافة العامة، في حني كان نصيب مراقبة 
اإلعالنات من إجمالي املخالفات 9 مخالفات إلقامة 
إعـــالن دون ترخيص، وعدم وضع إعالن تعريفي 

للمحل، ناهيك عن حترير 49 تعهدا.
وجاءت هذه احلملة لتكون باكورة لسلســـلة 
احلمالت التفتيشـــية التي أعدتها محافظة بلدية 
العاصمة ضمن البرنامج اخلاص الذي أعدته ملواجهة 
موجة عمليات تسويق املواد الغذائية التي ستشهدها 
األيام القليلة املقبلة التي تتزامن مع اقتراب حلول 
شهر رمضان املبارك حتسبا ألن تتخللها عمليات 
ترويج ملواد غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي 

او غير مطابقـــة للمواصفات، اميانا وحرصا منها 
على سالمة املســـتهلك، السيما من خالل تطبيقها 

لنظم ولوائح البلدية التي تنظم أعمالها.
وفي هذا الصدد أكد مدير بلدية محافظة العاصمة 
م.فالح الشـــمري أن هذه احلملة جاءت بناء على 
تعليمات وزير البلدية ووزير األشغال د.فاضل صفر 
ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح لضمان السيطرة 
والتغلب على بعض التجاوزات واالستغالالت التي 
قد يلجأ إليها بعض التجار وأصحاب احملالت، نتيجة 
استغالل انتعاش حركة تســـويق املواد الغذائية 
التي ستشهدها األيام املقبلة مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك، التي يصاحبها بعض عمليات إعادة 
التعبئة والتالعب في تواريخ اإلنتاج وقلة االهتمام 
مبستوى النظافة والتخزين، مما يسفر عنها تلف 
للمواد الغذائية نتيجة عدم التقيد باالشـــتراطات 
الصحية للمحالت، مبينا أن احلملة أسفرت عن وجود 
بعض املخالفات التي ستأخذ طريقها للتنفيذ، كما 
أن الهدف من احلملة ليس حترير املخالفات بقدر 
ما هو للتوعية واإلرشـــاد حيث ميكن من خاللهما 

حتقيق ضمان صحة املستهلك.
وبدوره بني رئيس فريق طوارئ محافظة العاصمة 
طارق القطان أن احلملة التي شنتها بلدية العاصمة 
جاءت بناء على تعليمات مدير فرع العاصمة الذي 
أوعز من خاللها بتشـــكيل فريق منظم مكون من 
عـــدة جهات متثلت في إدارة فرع احملافظة وفريق 
الطوارئ التابع لها، إضافة إلى كل من الفريق التابع 
إلدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات متمثال مبراقبة 

األغذية واألسواق، وإدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق، الفتا إلـــى أن فريق الطوارئ أجنز العديد 
من املخالفات التي متثلت في عدم حمل الشهادات 
الصحية، وفتـــح محل من دون ترخيص، وضبط 

املخازن املخالفة.
وأكد عودة فريق الطوارئ ملراقبة احملالت التي 
فر أصحابها أثناء احلملـــة، وأن احلمالت املكثفة 
مستمرة خالل شهر رمضان ملتابعة أماكن توزيع 
وجبات اإلفطار والسحور والتي متتد إلى ما بعد 
شـــهر رمضان، كما أكد أن أعمـــال فريق الطوارئ 
مستمرة طوال العام وال تختصر على فترات زمنية 
محددة، في حني يعمل على تكثيف أعماله في الفترات 
املسائية وأيام العطل الرسمية واألعياد واملناسبات 
العتقاد البعض من أصحاب احملالت أن الرقابة تكون 
غائبة أثناءها، خامتا حديثه بالتوجه بالشكر لكل 
من أعضاء فريق العمل وعلى رأســـهم مدير فرع 
احملافظة، وإلى مديرية امن احملافظة على املشاركة 

الفاعلة التي الزمت الفريق حلني انتهاء احلملة. 
من جانبه أوضح مراقب األغذية واألسواق جزا 
الديحاني أن احلملة التي شنها الفريق تعد من واقع 
األعمال اليومية التي تنفذها املراقبات، إال أن هذه 
احلملة أخذت طابعا خاصا من حيث التنسيق بني 
الفريق املشكل لها كونها متيزت بتضافر اجلهود، 
التي جاءت وفق آلية عمل محددة تتركز على التحقق 
من ضمان وصول املواد الغذائية للمستهلك وفقا 
ملعايير اجلودة والسالمة، كون األيام املقبلة ستشهد 
استهالك الكثير من املواد الغذائية استعدادا الستقبال 

الشهر الكرمي، االمر الذي قد ينجم عنه ترويج بعض 
املواد التي تفتقد السالمة. 

وأشار الديحاني إلى أنه سبق أن متت التوصيات 
من قبل مدير الفـــرع على أخذ العينات من جميع 
مصانع األغذية اخلاضعة ملراقبة احملافظة، والتي 
مت من خاللهـــا العمل على أخذ ما يقارب 30 عينة 
مت العمل على إرسالها إلى مختبر الصحة للتحقق 
من سالمتها، ونحن اآلن بصدد ورود نتائجها إلينا 
التخاذ اإلجراءات املناسبة جتاه العينات التي يثبت 
عدم صالحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات، الفتا 
إلى أن مدير الفرع أخطرهم بضرورة توافر التقارير 
اليومية حول نتائـــج فحوصات العينات التي مت 

إرسالها إلى مختبر وزارة الصحة. 
ومن جهته قال مراقب النظافة العامة حملافظة 
العاصمة مشعل العازمي ان مشاركة الرقابة في هذه 
احلملة جاءت بناء على تعليمات مدير فرع احملافظة 
ومديـــر إدارة النظافة العامة وإشـــغاالت الطرق، 
وكان الهدف منها اإلطالع على مدى التزام احملالت 
بالقانون من ناحية تطبيق االشتراطات اخلاصة 
بالنظافة العامة وإشغاالت الطرق، مبينا أن العمل 
الذي متت املشاركة به هو من صميم األعمال التي 
تباشرها الرقابة من خالل أعمالها اليومية وبصفة 
مستمرة التي ال تقتصر على بعض الفترات، إال أن 
هذه احلملة كانت مبنزلة توعية ألصحاب احملالت 
لتالفي الوقوع فيما يخالـــف القانون، كون األيام 
املقبلة ستشـــهد عمليات ضخ املواد الغذائية في 

األسواق والسلع االستهالكية ملراكز التوزيع.

كشــــف مراقب النظافة العامة 
وإشــــغاالت الطرق بفــــرع بلدية 
محافظة اجلهراء فيحان املطيري 
ان االجنازات التي حققتها املراقبة 
خالل النصف االول من العام احلالي 
تعتبــــر مؤشــــرا واضحا حلجم 
التصدي للتجاوزات غير القانونية، 
مشــــيرا الى ان احلمالت التي مت 
تنفيذها تأتي في سياق التعليمات 
املباشــــرة من مدير فــــرع بلدية 
محافظة اجلهــــراء عبداهلل العلي 
حتى يتم وضع االمور في نصابها 
الصحيح واتخــــاذ كل االجراءات 
القانونية بحق املتجاوزين للنظم 

واللوائح.
وقال في تصريح صحافي ان 
عدد السيارات املهملة والسكراب 
التي مت رفعها بلغ 549 ســــيارة 
الــــى جانب حتريــــر 133 مخالفة 
طبقا للقانون 87/9 فيما بلغ عدد 
االنــــذارات 1827 انذارا الى جانب 
حترير 822 تعهدا، الفتا الى اهمية 
اتبــــاع إرشــــادات البلدية في هذا 
اجلانب جتنبا للوقوع حتت طائلة 
املساءلة القانونية وتطبيق اللوائح 

واالنظمة الصادرة بهذا الشأن.
وعن اجمالي نقالت املخلفات 
التي مت رفعها  السكانية الصلبة 
أوضح ان عددها بلغ 8912 نقلة الى 

تحرير 56 محضر مخالفة في أسواق ومحالت الجملة بالشويخ

الصبيح: إنجاز البلدية للمخطط الهيكلي الثالث مهد الطريق لمشاريع التنمية
قال مدير عام بلديـــة الكويت م.احمد 
الصبيح أمس ان اجناز البلدية للمخطط 
الهيكلي الثالث الذي صدر مبرســـوم مهد 
الطريق لتخصيـــص األراضي الصاحلة 

لتنفيذ مشاريع التنمية عليها.
وذكر م.الصبيــــح ان املواقــــع التي تقام 
عليها املشاريع حاليا أو تلك التي جترى 
عليــــها الدراسات االوليــــة او املتـــقدمة 
هي مواقع حددهـــا املخطط الهيكلي الثـــالث 
واملخطط العمــراني للدولة الذي لعبـــت 
ادارات قطـــاع املســـاحة والتنظيم دورا 

كبيرا في اجنازه وتنفيذه.
واســـتعرض م.الصبيح اختصاصات 
االدارت التابعة للقطاع وهي ادارة التنظيم 
وادارة املخطط الهيكلي وإدارة املساحة قائال 

ان اهم اختصاصات ادارة التنظيم تتمثل 
في تنفيذ املخطط العمراني للدولة واقتراح 
اخلطط العمرانية والعمل على تطويرها 
وتنفيذ املخططات الهيكلية ملختلف املناطق 

احلضرية بالدولة.
وأشـــار الى تنفيذ االدارة للمشـــاريع 
والدراســـات اخلاصة بالنواحي اجلمالية 
التنســـيق  العاصمة عبر  الكويت  ملدينة 
مع ادارات البلدية االخرى كإدارة املخطط 
الهيكلي وإدارة اإلنشاءات وإدارة االنظمة 
الهندســـية اضافة الى اجلهات احلكومية 

املختصة.
وقال م.الصبيح ان ادارة التنظيـم تقوم 
بتنفيــــذ الدراسات اخلاصة بالتصميـــم 
الهندســـي للطــرق واملياديـــن ومواقف 

السيارات وشبكة الطـــــرق وتقاطعــــاتها 
كما تقـــوم باجناز التصاميم الهندســـية 
اخلاصـــة باإلشـــارات الضوئية ومواقف 
االنتظار وجميع متطلبات ســـالمة املرور 
كتخصيــــص مواقع اجلســـــور وكذلك 
مســـارات الـخــدمات اخلاصة بالوزارات 
اخلدميـــة وتنفيـــذ مشــــــاريع تنظيـــم 

القطع.
وتطرق الى اختصاصات ادارة املخطط 
الهيكلي، مشيرا الى انها تقوم مبهام عدة 
كإعداد الدراسات واخلطط الهيكلية للدولة 
الهيكلـــي ومراجعته  ومتابعـــة املخطط 
بصفة دورية ووضع املخططات اخلاصة 
بالساحات املكشوفة واخلضراء والنــــواحي 
الترفيهـــية واحملميات الطبيعية وفقا لنظام 

تخصيص االراضي.
وقال ان االدارة تختص ايضا بالدراسات 
التطويرية واملبـــادئ التصميمية العامة 
ملختلف املناطق احلضرية وفقا للمخطط 
الهيكلي للدولة كما تضع املعايير التخطيطية 
العمرانية وتســـاهم في تكويـــن قاعدة 
للمعلومات والبيانات املتعلقة بالتخطيط 

العمراني للدولة.
وأشـــار م.الصبيح الـــى اختصاصات 
ادارة املساحة بالقول ان منها انشاء شبكة 
نقاط التحكم االرضية وإنشـــاء وصيانة 
شـــبكة االرتفاعات لربط كل اعمال املسح 
التفصيلية واخلرائط  لعمل املخططـــات 

الطبوغرافية.
وذكر ان من مهام االدارة القيام مبسح 

العامـــة واخلاصة  وجتهيز املخططـــات 
ومسح وجتهيز »الكروكيات« التنظيمية 
وتثبيتها وبيان العقارات املتأثرة واملنزوعة 
امللكية كما تقوم بتدقيق وتطبيق نصوص 
وحدود اطوال الوثائق مع العقارات على 

الطبيعة.
واختتـــــــم بأن مهام ادارة املســـاحة 
التخطيــط واالشـــراف على مشـــــاريع 
التصـــوير اجلوي وحفـــظ كل االفـــالم 
التــــي مت تنفيــــذها وحفظ  واالصـــول 
اخلـــرائط اخلطيــة االساســـية للصــور 
اجلوية منـــــــذ عام 1951 واســـتخـــدام 
اخلـــــاصـــة خلرائـــط  املعلومـــــــات 
االستشـــعـــــار عن بعد للتعـــرف على 

املتغيرات العمرانية.
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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

للإيجار في ال�صالمية

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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 

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

تقدم : 1- طارق حممود علي      2- جناة خلف علي

               3- �سعاد حممد نا�ســر ) كويتيو اجلن�سية (

ت�سامنية.   / واملقاولت  العامة  للتجارة  هاو�س  درمي   / �سركة  اأ�سحاب 
بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: تعديل الكيان القانوين لل�سركة 

�سعاد  ال�سريكة/  م�سوؤولية حمدودة. خروج  ذات  اإىل  ت�سامنية  �سركة  من 

حممد نا�سر من ال�سركة . تعديل بند االإدارة لتتوالها / جناة خلف علي 

�ستني  املذكورة خال  لاإدارة  يتقدم  ان  اعرتا�ض  له  منفردة. يرجى ممن 

يومًا من تاريخ ن�سر االعان باعرتا�ض خطي مرفقًا به �سند املديونية واإال 

فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

اإعـــــــان


