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عادل الشنان
يعقد مدير فرع بلدية اجلهراء عبداهلل 
العل���ي مؤمترا صحافيا في قاعة وارة في 
البلدية االثنني املقبل للرد على ما اثارته 
حوله بعض وسائل اإلعالم احمللية خالل 
ش���هر ابري���ل املاضي بحض���ور محاميه 

اخلاص.

عادل الشنان
قرر مدير ادارة التنظيم م.عمار املقطوف 
تفويض كل من مساعد مدير ادارة التنظيم 
لشؤون اخلدمات ومراقبي ادارة التنظيم، 
كل فيما يخصه، بالتوقيع نيابة عنه على 
املعامالت الصادرة من االدارة الى ادارات 
وأفرع البلدية املختلفة واملتضمنة معلومات 

وفقا ملا هو مقرر تنظيما على اال تتضمن 
حتميل البلدية اي التزامات مالية او قانونية 
او اي حقوق للغير، والتوقيع على الكتب 
الصادرة الى اجلهات املختصة بشأن جتديد 
تراخيص دور احلضانة واملعاهد األهلية. 
وعلى الكتب الصادرة الى اجلهات املختلفة 
لإلفادة مبضمون الق����رارات الصادرة عن 

املجلس البلدي.
كما قرر املقطوف تفويض مساعد مدير 
ادارة التنظيم لشؤون اخلدمات بالتوقيع 
نيابة عنه على جميع املعامالت الصادرة من 
االدارة الى الوزارات والهيئات واملؤسسات 
احلكومية املختلفة واملتعلقة بعمل املكاتب 

املؤقتة.

مؤتمر صحافي لمدير بلدية الجهراء االثنين المقطوف يفّوض مساعده ومراقبي التنظيم في التوقيع عنه

صادق لمخاطبة »الكهرباء والماء« 
لتقديم التراخيص عبر اإلنترنت

المضف تسأل عن نشر العزاب
مالبسهم خارج الشرفات في الكويت

عادل الشنان
خاطب مساعد مدير عام البلدية لشؤون قطاعي محافظتي الفروانية 
واألحمدي م.فيصل صادق مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بش����أن 
تراخيص البناء اخلاصة باحملوالت الكهربائية املقدمة عن طريق وزارة 
الكهرباء واملاء حيث يتم تقدميها يدويا للبلدية للترخيص وليس عن 
طريق شبكة االنترنت، حيث يتسبب ذلك في عدم القدرة على متابعة 
تلك املعامالت بالش����كل السليم واملتفق عليه بني الوزارتني لذلك نود 
ان يتم مخاطبة وزارة الكهرباء واملاء بهذا الش����أن حرصا على اجناز 

ومتابعة جميع املعامالت وخاصة املعامالت احلكومية.

البلدي  وجهت عضو املجل����س 
م.أش����واق املضف أسئلة ملدير عام 
البلدي����ة بخصوص نش����ر العزاب 
الش����رفات مبدينة  مالبسهم خارج 
الكويت، ج����اء فيها: نظ����را لتزايد 
املتمثلة  الظاهرة غي����ر احلضارية 
بتشويه املنظر العام ملدينة الكويت 
العزاب وسكنهم في  بسبب تواجد 
املباني والعقارات واملجمعات التجارية 
الشرفات  ونشرهم ملالبسهم خارج 
في املدينة مبنظ����ر متزايد بالفترة 
األخيرة لذلك أتقدم باألسئلة التالية: 
هل مت اتخاذ اي اجراء او تش����ريع 

ملنع مثل تلك الظاهرة؟ هل وجهت انذارات الى س����كان تلك العقارات 
التجاري����ة؟ هل وجهت انذارات الى مالك تلك العقارات التجارية؟ هل 
مت حصر العقارات التي يس����كنها عزاب في مدينة الكويت؟ هل قامت 
البلدية بالتنس����يق مع وزارة الداخلية على آلية تنفيذ الكشف على 
تل����ك املخالفات؟ وهل مت التحقق من قيام الع����زاب باتخاذ العقارات 
التجارية في مدينة الكويت س����كنا خاصا لهم؟ وهل إذا مت التأكد من 
انهم بالفعل اتخذوا من العقارات التجارية س����كنا خاصا لهم، هل مت 
اتخاذ اي اجراء معهم؟ واختتمت بأن مدن العمال هي احلل املعروض 

من قبل احلكومة للقضاء على أزمة العزاب.

م.محمد احلريص

م.أشواق املضف

م.أحمد الصبيح

»البلدية« أتمت إجراءاتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان
واستنفار العاصمة والجهراء للقيام بجوالت رقابية منّظمة

على املواشي قبل عملية الذبح، 
للوقوف على االعراض املرضية، 
متهيدا التالف غي���ر الصالح 
منها، منع���ا النتقال األمراض 

الى املستهلكني.
وتط���رق من جه���ة اخرى 
الى املواد الغذائية املوس���مية 
والقرقيع���ان«  »احل��ب���وب 
وغيرها، مش���ددا على اهمية 
وجود ترخي���ص لتعبئة هذه 
املواد، بغرض من���ع عمليات 
خلط القدمي املنتهي الصالحية 

باجلديد.
وحرص على زيادة الرقابة 
على الباع���ة املتجولني، داعيا 
الى منعهم من استغالل قدسية 
املوس���م، لبيع املواد الغذائية 
بغير ترخي���ص، ودون توفر 
املقررة،  االشتراطات الصحية 
مثل طب���خ م���واد غذائية في 
ظروف غي���ر صحية ال ميكن 
متابعتها، بعيدا عن انظار كوادر 

البلدية.
ودعا مديري فرعي بلديتي 
العاصمة واجله���راء الى رفع 
تقرير اس���بوعي خ���الل هذه 
الفت���رة متضمن���ا احصائية 
باالجراءات املتخ���ذة، توض���ح 
اعداد احمل���الت واملخازن التي 
مت الكشف عليها، واملخالفات 
التي مت حتريرها، واحملالت التي 
جرى اغالقها لقيامها مبخالفات 

جسيمة.

التعاون بني املستهلك وأجهزة 
الرقابة البلدية التي خصصت 
أرقاما للطوارئ والش���كاوى 
في مختلف احملافظات خلدمة 
املواطنني واملقيمني الستقبال 
اي ش���كوى تتعلق بصالحية 

املواد الغذائية.
ان بامكان  وقال الصبي���ح 
املستهلك مراجعة أقرب مركز 
للبلدية من اج���ل التعامل مع 
شكواه او مالحظته عن املواد 
الغذائي���ة إذ ان ه���ذه املراكز 
وجدت لضمان سالمة املواطن 

واملقيم.
البلدية  الى زيادة  وأش���ار 
لطاقاته���ا االس���تيعابية في 
مخت��لف املج���االت اخلدمية 
الت���ي تتبعها نظ���را للضغط 
املتوق���ع عل���ى ش���راء املواد 
الغذائية في مثل هذا املوس���م 
اخلاص بشهر رمضان املبارك 

وعيد الفطر.
وذكر ان األجه����زة الرقابية 
عملت عل���ى زي�������ادة ع��دد 
املفتشني واجلزارين واألط���باء 
النظافة  البيطري���ني وعم���ال 
لتعزي���ز كل ما من ش���أنه ان 
يؤدي الى احملافظة على الصحة 
والنظاف���ة العامة في مختلف 

مناطق الكويت.
وأوض���ح ان االدارة العليا 
في البلدية تعمل بصفة دورية 
على تقييم العمل في كل بلديات 

لتروي���ج م���واد غذائية غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي.

وش���دد م.احلري���ص على 
ض���رورة تكثي���ف اجلوالت 
التفتيشية الدورية واحلمالت 
الرقابية على احملالت واملطاعم 
ف���ي اطار احملافظت���ني للتأكد 
م���ن مطابقة امل���واد الغذائية 
للمواصف���ات واالش���تراطات 

الصحية املرعية.
ولفت ال���ى أهمية الوقوف 
على سالمة املتعاملني في بيع 
امل���واد الغذائية، وم�دى توافر 
ش���هادات صحي���ة صال��حة 
لديهم، م���ع التأكد من الت��زام 
العاملني بالزي وشروط النظافة 

الشخصية.
ودعا في التعميم الى اهمية 
التأكد من صالحية الترخيص 
الصح���ي حملالت بي���ع املواد 
الغذائي���ة، والوق������وف على 
مدى تنف��يذها لالش���تراطات 
الصحي���ة الالزم���ة لع���رض 
الغذائية في  املواد  وتخ���زين 
أجواء مناسبة، من حيث درجات 
الرطوبة واحلرارة، وفقا للوائح 

املعتمدة.
وفيما يخص مسالخ اللحوم 
في محافظتي العاصمة واجلهراء 
شدد م.احلريص على ضرورة 
قيام مفتشي اللحوم واألطباء 
البيطريني مبضاعفة جهودهم 
الرقابية من خالل تدقيق الكشف 

الع���ام لبلدية  املدي���ر  أكد 
الكويت م.احمد الصبيح امتام 
البلدية لكل االجراءات والتدابير 
املواد  الرقابية بش���أن تداول 
الغذائية واالستهالكية استعدادا 

حللول شهر رمضان املبارك.
انه اصدر  وقال م.الصبيح 
تعليماته الى جميع مسؤولي 
قطاعات البلدية التخاذ جميع 
الالزمة  التدابير واالج���راءات 

استعدادا للشهر الفضيل.
وأض���اف ان���ه بح���ث مع 
املتعلقة  املسؤولني كل األمور 
بالرقابة ف���ي مجاالت األغذية 
العامة والتراخيص  والنظافة 
الصحي���ة الالزم���ة والعم���ل 
التي قد  على جتنب املعوقات 
تعترضهم اثناء تنفيذ اجلوالت 
التفتيشية امليدانية بهدف تقدمي 
افض���ل اخلدم���ات للمواطنني 

واملقيمني.
وأوضح ان االجهزة الرقابية 
قام���ت بتفعيل دورها الرقابي 
على مختلف األصعدة لضمان 
الغذائية  املواد  سالمة وصول 
للمستهلكني سواء داخل البالد او 
من مصادرها عبر املنافذ البرية 
والبحرية واجلوية للتصدي 

للتجاوزات كافة.
ودعا املستهلكني الى التأكد 
من صالحية املواد الغذائية قبل 
شرائها من مراكز البيع املختلفة، 
مشددا على سعي البلدية لتفعيل 

كما تختص مبنح التراخيص 
الصحية للعاملني فيها.

وفي اإلطار ذاته، دعا نائب 
أفرع  العام لش������ؤون  املدير 
البلدي���ة مبحافظتي العاصمة 
واجله���راء م.محمد احلريص 
الى  الرقاب���ة الصحية  أجهزة 
تكث���يف حمالتها على احملالت 
املتداولة للم���واد الغذائية في 
اط���ار االس���تعدادات اجلارية 
املبارك  لقدوم ش���هر رمضان 
واحلرص على صحة املواطنني 

واملقيمني في البالد.
ف���ي تعميم مت  جاء ذل���ك 
توزيعه على قياديي محافظتي 
العاصمة واجلهراء، تأكيدا حلالة 
االستنفار التي تصاحب قدوم 
ش���هر رمضان املبارك، ومنعا 
لعمليات االستغالل للمناسبة 
الس���عيدة، من قب���ل البعض 

احملافظات واصالح مواقع اخللل 
بالسرعة املمكنة، مؤكدا على 
اجلدي���ة في التعام���ل مع اي 
موظف ف���ي البلدية قد يعطل 
مصالح املواطنني او املقيمني او 
يؤثر على سالمتهم وصحتهم 
في مختلف املجاالت التي تدخل 

ضمن صالحيات البلدية.
الى عمل  وتطرق الصبيح 
البلدية في مجال الرقابة على 
الغذاء قائ���ال انها تعمل ضمن 
جهات حكومية عدة ضمن جلنة 
سالمة األغذية على تأمني سالمة 

الغذاء وجودته.
وأشار الى ان اجلهات املعنية 
في بلدية الكويت ممثلة بإدارات 
األغذية واألس���واق واملسالخ 
تقوم بالتفتيش الصحي الدوري 
على املواد الغذائية في املصانع 
واملخازن واملطاعم واألسواق 
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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لعاناتــكم في دلـيـــل
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ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

اإعـــــــان
تقدم :  1- �سعود بدر مطلق املاجدي

               2- عبداهلل �سعود بدر  ) كويتيا اجلن�سية (

اأ�سحاب �سركة كراج عامل كا�سيكي لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م.

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: تعديل الكيان القانوين لل�سركة 

من ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل تو�سية ب�سيطة. يرجى ممن له اعرتا�ض 

االعالن  ن�سر  تاريخ  من  يومًا  �ستني  خالل  املذكورة  لالإدارة  يتقدم  ان 

باعرتا�ض خطي مرفقًا به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

اإعـــــــان
تقدم : 1- غازي �سعود بدر           2- في�سل �سعود بدر 

              3- بدر �سعود بدر              4- عبدالرحمن �سعود بدر

              5- �سعود بدر املاجدي  ) كويتيو اجلن�سية (

بطلب  العامة واملقاولت/ذ.م.م.  اأ�سحاب �سركة / �ساين �ستار للتجارة 
اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: تعديل الكيان القانوين لل�سركة من ذات 

م�سوؤولية حمدودة اإىل تو�سية ب�سيطة. يرجى ممن له اعرتا�ض ان يتقدم 

لالإدارة املذكورة خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر االعالن باعرتا�ض خطي 

مرفقًا به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

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


