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تنفيذا للتعاون املستمر واملثمر بني بلدية الكويت ممثلة بإدارة 
االغذية املس���توردة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
صرحت مدير ادارة االغذية املستوردة م.استقالل املسلم بأنه متت 
االس���تعانة باخلبرات والكوادر املتخصصة بها باالعداد وتنفيذ 
البرنامج التدريبي الصيفي لطالبات كلية العلوم الصحية، مشيرة 
الى انه اشتمل على اجلانب العلمي والعملي وتضمن محاضرات 
عدة في مجاالت االغذية وأساليب وأنواع الفحص املختلفة وتقرير 

الصالحية واملطابقة للمواصفات القياس���ية الى جانب طرق أخذ 
العينات من املواد الغذائية. وأوضحت ان التدريب امليداني اشتمل 
على زيارات اقس���ام االدارة املختلفة وأقس���ام ال���واردات باملنافذ 
احلدودية لالطالع على أساليب العمل وسحب العينات واالفساح 
والتصريح بإرساليات املواد الغذائية املختلفة، وفي ختام البرامج 
مت توزيع الشهادات على الطالبات المتامهن البرنامج واجتيازهن 

التقييم واالختبارات التي مت اجراؤها.

برنامج تدريبي بين »العلوم« وإدارة األغذية

عبدالكريم: االجتماع التنسيقي لقيادات البلدية 
بحث الردود والربط اآللي وتطوير المسالخ

البلدية تدعو لعدم وضع إعالنات خاصة 
بالتهنئة بشهر رمضان على الطرقات

طلبات إجازة في المجلس البلدي

ترأس وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر االجتماع التنسيقي 
لقي���ادات البلدية واوضح مدير 
مكتب الوزير حسن عبدالكرمي ان 
االجتماع ناقش 3 مواضيع شملت 
الرد على اسئلة االعضاء، والربط 
اآللي بني ادارة االغذية املستوردة 
واجلمارك ووزارة الصحة، اضافة 
الى مناقشة مشروع تطوير كل من 

مسلخي العاصمة والفروانية.
واضاف عبدالكرمي ان نسبة 
الرد عل���ى اس���ئلة واقتراحات 

االعضاء بلغ���ت 81% من مجمل 
ما قدم منها، اما ما يتعلق مبحور 
الربط اآلل���ي فإنه مت الربط بني 
مركز ادارة االغذية املس���توردة 
ووزارة الصحة حيث ان العمل 
املتب���ع وبانتظار  جار بالنظام 
الربط مع اجلمارك الكتمال عملية 
الربط بني اجلهات الثالث املسؤولة 
عن االغذية املستوردة، كما متت 
مناقشة تطوير كل من مسلخي 
العاصمة والفروانية، حيث مت 
تطوير مسلخ العاصمة من قبل 
املقاول، وتنفيذ نسبة كبيرة من 

املالحظات من قبل الشركة املعنية 
مبسلخ الفروانية.

واشار عبدالكرمي الى ان هناك 
عددا من املواضيع التي ادرجت 
ضمن جدول اعمال االجتماع ولم 
تتم مناقشتها، تضمنت جتديد 
الرخص الصحي���ة واالعالنات 
الطرق م���ن خالل  واش���غاالت 
مركز احلكوم���ة مول، وبرنامج 
ترخي���ص البن���اء االلكتروني، 
ومش���روع تفعيل االدوات التي 
متك���ن البلدية من اعمال ترميم 

وجتميل املباني.

دعت البلدية األفراد والشركات 
الى عدم وضع أي يافطات إعالنية 
خاصة بالتهنئة بحلول ش���هر 
رمضان املبارك على الطرقات إال 
بعد احلصول على التراخيص 
الالزم���ة حت���ى ال يتعرضوا 

للمساءلة القانونية.
وقال املدي���ر العام للبلدية 
م.أحم���د الصبي���ح ان البلدية 
ستقوم بإزالة جميع اإلعالنات 
املخالفة س���واء كانت بالطرق 
الرئيسية او الفرعية او تلك التي 
عند إشارات املرور او الدوارات 

او في الساحات العامة.
وأض���اف ان ذلك يأتي تطبيقا للمادة رقم )31 
مكرر( من القانون رقم 35 لس���نة 1962 في شأن 
انتخابات مجلس األمة وتعديالته بالقانون رقم 

)4( لسنة 2008 وهو قانون ال 
يختص فقط مبواسم االنتخابات 
بل يشمل جميع املناسبات مبا 
فيها األعراس والتهنئة والشكر 

والتبريكات.
وعل���ل الصبيح املنع لكون 
هذه اإلعالنات العشوائية تقوم 
بحجب الرؤية في الطرق فتعرقل 
حركة املرور كما ان من يضعها 
يقوم بتكسير األرصفة وتشويه 

املنظر العام.
وأش���ار ال���ى ان البلدي���ة 
س���تقوم بإزالة هذه اإلعالنات 
بواس���طة فرقها في احملافظات 
الست وستحمل املسؤولية كل من يقوم بوضع 
هذه اإلعالنات املخالفة حيث تصل عقوبة بعض 

املخالفات الى غرامات مالية وفقا للقانون.

كش���فت مصادر مطلعة أن قس���م شؤون 
املوظفني في املجلس البلدي شهد أمس تقدمي 
العديد من طلبات احلصول على إجازة سنوية 
اثر مباش���رة تطبيق نظ������ام البص��مة في 

املجلس البلدي.
وذك���ر املصدر أن بعض املوظفني الذين لم 
يحضروا امس ل���م يتوقعوا تطبيق البصمة 

في هذا التوقيت.

أتلف فريق من مراقبة األغذية واألسواق 
التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية بفرع بلدي���ة محافظة العاصمة 
3 أطنان من حلوم البش���ر املستورد من 
إحدى الدول اآلسيوية من واردات املطار 
قبل طرحها باألس���واق، حيث تبني عدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي بسبب انبعاث 
الروائح الكريهة الناجمة عن بداية فساد 
هذه اللحوم ومت إتالفها بالطرق املتبعة 
في مسلخ الشويخ املركزي بواسطة جلنة 

من األطباء البيطريني.
وأكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة 
م.فالح الشمري ان األجهزة الرقابية تقوم 
برصد ومتابعة املواد الغذائية والتأكد من 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي قبل اإلفراج 
عنها، فضال عن أخذ العينات العشوائية 
وإخضاعها للفحص املخبري بوزارة الصحة 
العامة حفاظا على صحة املواطنني واملقيمني 
وسالمتهم، مشيرا الى ان حالة االستنفار 
التي دأبت عليها األجهزة الرقابية الستقبال 
شهر رمضان الكرمي تؤكد ان جميع املواد 
الغذائية حتت مجه���ر الرصد وال مجال 

للتفريط بأي صغيرة او كبيرة س���واء 
في هذه املناس���بة الكرمية أو غيرها من 
األيام املعت���ادة واتخاذ جميع اإلجراءات 
القانونية بحق املتجاوزين ألنظمة ولوائح 

البلدية.
وأوضح ان إتالف هذه الكمية من اللحوم 
الفاسدة مت بعد تشكيل جلنة من األطباء 
البيطريني وهم: مصطفى احمد الس���يد 
ومحم���د عبداهلل علوان ومحمد س���مير 
متام الذين ق���رروا إتالفها وقد مت إعطاء 
أصحاب الشحنة من اللحوم الواردة محضر 
إتالف بش���كل أصولي وطبقا لإلجراءات 

املتبعة.
من جانبه، أوضح رئيس مسلخ الشويخ 
املركزي مبحافظة العاصمة محمد العازمي 
انه يتم فحص جميع اللحوم الواردة للبالد 
عن طريق املطار بصفة يومية والتي تتراوح 
بني 6 و15 طنا من قبل األطباء البيطريني 
لتقرير مدى صالحيتها لالستهالك اآلدمي، 
مشيرا الى انه يتم نقلها للمسلخ بالعاصمة 
بواسطة سيارات مبردة وطبقا للضوابط 

واألنظمة املتبعة.

البلدية تطبيق  باشرت 
نظام البصمة املتعلق بحضور 
وانص���راف املوظفني امس 
البلدية  في جميع قطاعات 
البلدي بناء على  واملجلس 
تعميم صادر من مدير عام 

البلدية م.احمد الصبيح.
وقد شهدت اروقة البلدية 
واملجلس ازدحاما على اجهزة 
البصمة لتوافد املوظفني في 
بداية اول يوم عمل رسمي 

لنظام البصمة.
من جانب اخر دعا االمني 
الع���ام للمجل���س البل���دي 

بالوكالة محسن الش���امري موظفي االمانة الى التقيد مبواعيد 
العمل وقال في تعميم اصدره: استنادا الى قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 41 لسنة 2006، بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل 
الرسمي، وتفعيال لنظام البصمة، تهيب االمانة العامة للمجلس 
البلدي بجميع موظفيها الى التقيد مبواعيد العمل الرسمي من 
احلضور واالنصراف، وحرصا على سير العمل على اكمل وجه، 
فإن البدء الفعلي لتطبيق نظام البصمة هو من االحد 1 اغسطس، 

لذا يرجى من جميع املوظفني التقيد مبا جاء في التعميم.

تطبيق نظام البصمة في البلدية والمجلس البلدي

بلدية العاصمة تتلف 3 أطنان من اللحوم الفاسدة

م.أحمد الصبيح

احد املوظفني يبصم في البلدية

محسن الشامري

فحص إحدى الذبائح
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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(

�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

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 - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

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

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

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

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة


