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يستقبل عضو املجلس البلدي م.محمد 
الهدية املهنئني بش���هر رمضان املبارك 
أول وثان���ي أيام الش���هر الفضيل بعد 
صالة التراويح وكذلك يوم االثنني من 

كل اسبوع.

هنأ أعضاء املجل���س البلدي فرز املطيري 
وم.أشواق املضف وم.عبداهلل العنزي صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واحلكومة 
الرش���يدة، وأعضاء مجلس���ي األمة والبلدي 

واملواطن���ني وكل من يقي���م على هذه األرض 
الطيبة واألمتني العربية واإلس���المية بحلول 
ش���هر رمضان املبارك، متمنني ان يعيده اهلل 
على اجلميع باخلي���ر واليمن والبركات وان 
يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وان يدمي 

عليها نعمة األمن واألمان.

 الهدية يستقبل
المهنئين برمضان

 المطيري والمضف والعنزي يهنئون القيادة السياسية
والمواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك

التفتيشية  اسفرت احلملة 
التي شنها فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة االحمدي على عدد 
من االس����واق املركزية الكبرى 
في منطقة الفحيحيل عن غلق 
محل����ني غلقا اداريا وحترير 12 
مخالف����ة وات����الف 120 كلغ من 
اللحوم والدجاج التي يتم عرضها 
وبيعها على انها طازجة ولكن 

هي في االصل مثلجة.
وفي هذا الص���دد اكد مدير 
فرع بلدي���ة محافظة االحمدي 
بالوكالة فهد حمد الشتيلي ان 
اجراءات الرقابة مستمرة على 
مدار الساعة للتأكد من صالحية 
املواد الغذائية باختالف انواعها 
ومصادرها من خالل احلمالت 
التفتيشية املكثفة، مشيرا الى 
ان م���ا مت ضبطه من جتاوزات 
ومخالف���ات خ���الل احلمل���ة 
التفتيش���ية يدل على حرص 
االجهزة الرقابية على التصدي 
للتجاوزات، مشيرا الى ان هذه 
احلمالت س���تتواصل لتشمل 
جميع احملالت واالسواق املركزية 
التي تقع حتت مسؤولية بلدية 
احملافظة وتفعيل الدور الرقابي 
مبا يحقق ب���ث الطمأنينة في 

نفوس املستهلكني.
وقال رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة االحمدي 
مشعل ابا الصافي في تصريح 
صحافي لقد مت حترير 12 مخالفة 
اشتملت على عرض وبيع مواد 
غذائية مثلجة على انها طازجة 
وعرض وبيع مواد غذائية غير 
مطابق����ة للمواصفات وعرض 
وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة 
العامة وفتح وادارة محل قبل 
احلصول على ترخيص صحي 
الى جانب مخالفات العمل قبل 
احلصول على ش����هادة صحية 
وتش����غيل عامل قبل احلصول 
على شهادة صحية وغلق محل 

للحوم ومحل للدواجن.
املواد  واوض����ح ان كمي����ة 
الغذائية التي مت اتالفها بلغت 120 
كيلو جرامًا وحترير 3 اقرارات 
اتالف بذلك، مش����يرا الى قيام 
اصحاب بعض االسواق املركزية 
بتسييح اللحوم والدجاج املجمدة 
وبيعها عل����ى انها طازجة فيما 
مت ضب����ط مواد غذائية منتهية 
الصالحية واخرى غير مطابقة 
للمواصفات القياسية لعدم وجود 
تواريخ االنت����اج والصالحية 
او بيانات املنش����أ مما استدعى 
اتالفها واتخاذ جميع االجراءات 

القانونية بهذا الشأن.

إتالف 120 كلغ من 
المواد الغذائية المجمدة 
تباع »طازجة« في األحمدي

م.أحمد الصبيح خالل توقيع العقد

الصبيح: ال لخصخصة مختبر األغذية وهو اختصاص أصيل للبلدية
وقعت البلدية أمس عقد االش���راف المركزي على 
تنفيذ المبنى الخاص بمختبر البلدية المركزي لفحص 
وتحليل األغذية المس���توردة بتكلفة اجمالية بلغت 
316.624 دينارا لمدة تصل الى سنتين من بدء توقيع 

العقد.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في مؤتمر 
صحافي انه تم توقيع العقد مع المكتب المحلي )مكتب 
بنيان لالستشارات الهندسية( متمنيا ان تكون هناك 
متابعة حثيثة من قبل كل من المكتب االشرافي وبلدية 

الكويت.

وبين ان مبنى مختبر فحص األغذية المستوردة 
من المباني الحيوية والمهمة للكويت، كما يعد فريدا 
من نوعه ويعتبر طفرة عمرانية جديدة، كونه مصمما 
وفقا ألحدث المقاييس. واش���ار الى ان البلدية تعمد 
الى ايجاد المكاتب االستشارية لمراقبة األعمال لهذا 
المبنى، وذلك ما يدعوها الى توقيع مثل هذه العقود 
مع المكاتب لالستفادة من لمساتها الفنية التي نحن 
بحاجة اليها، الفتا الى ان المبنى يتألف من دور واحد 

فقط وهو أساس المشروع.
واستبعد الصبيح إس���ناد مختبر األغذية لجهات 

خاصة أيا كانت التوجهات التي تس���عى لخصخصة 
بعض األمور كخصخصة القطاع الحكومي، السيما ان 
مشروع المختبر مشروع حيوي يمس بالدرجة األولى 
صحة االنس���ان، والبد من مراقبة الجهات الحكومية 
عل���ى األغذية وس���المتها، الفتا ال���ى ان هذا الصرح 
ه���و اختصاص أصيل للبلدي���ة، نافيا ان تتم عملية 
تخصيص هذه المختبرات الحكومية مستقبال، كون 
صح���ة المواطن ال تقدر بثم���ن والبلدية تحرص كل 
الحرص على سالمتها وسط وجود مثل هذا المختبر 

الفريد في منطقة الشرق األوسط.

خالل توقيع عقد اإلشراف المركزي على مبنى المختبر بتكلفة 316.624 دينارًا


