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يدرس قطاع التطوير واملعلومات في البلدية 
إنشاء أول مركز للتدريب داخل البلدية، حيث 
يق���وم على أحدث طرق اإلدارة ويكفل حتقيق 
الطموحات وسيكون ضمن الهيكل التنظيمي 
للبلدية، ويهدف الى االرتقاء مبهارات العاملني 
وترشيد اإلنفاق حيث س���يتم تنفيذ العملية 

التدريبية داخل البلدية.

مركز تدريب في البلدية قريبًا

حترير مخالفة

جانب من اجلولة

ما الذي يوجب الق�ضاء والكفارة؟

الفطر باجلماع واأ�ضباهه.  -1  

الأكل اأو ال�ضرب عمدًا.  -2  

الفطر قبل غروب ال�ضم�س.  -3  
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بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة
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ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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من الأيام التي ي�ستحب �سيامها: 	•

•	الأيام البي�ض.  

•	الن�سف من �سعبان  

•	�سيام رجب.  

•	�سيام ال�سبت.  

ال�سوؤال الثالث والع�سرون

تحرير 5 مخالفات لمخازن تعاونيات 
محافظة مبارك الكبير

شنت بلدية فرع محافظة مبارك الكبير جوالتها 
التفتيشية على عدد من مخازن اجلمعيات التعاونية 
الواقعة حتت نطاق احملافظ����ة لتواصل من خاللها 
تفعيل دور البلدية الرقابي للتأكد من مدى صالحية 
استهالك املواد الغذائية ومدى التأكد من التقيد بشروط 
تخزينها لتأتي وفقا للحملة التي اعدتها ادارة العالقات 
العامة ببلدية الكويت لضمان س����المة وصول تلك 
املواد الى املستهلك والتي بدأت انطالقتها منذ الساعة 
التاسعة والنصف مس����اء لتمتد حتى الواحدة بعد 
منتصف الليل، لتس����فر عن حترير خمس مخالفات 
متثلت في عدم التقيد بشروط النظافة العامة وعدم 
وجود شهادات صحية ومواد غذائية ال حتمل تواريخ 

انتهاء صالحية.
واك����د رئيس فري����ق العمل مراقب ع����ام االغذية 
واالس����واق لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير محمد 
العازمي ان هذه اجلولة جاءت بناء على توصيات مدير 
فرع بلدية احملافظة احمد الشريدة لتنفيذ تعليمات 
وزير البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح بالعمل على تش����ديد الدور الرقابي في هذه 
اآلونة، خاصة فيما يتعلق باملواد الغذائية وسالمتها، 
ونظرا ملا نظمته ادارة العالقات العامة بالبلدية من 
برنامج عمل الفرع بلديات احملافظات والذي تسعى 
من خالله ايضا لتفعيل الدور الرقابي، مبينا ان هذه 
اجلولة شملت عددا من مخازن اجلمعيات التعاونية 
التي تخضع ملراقبة بلدية احملافظة حيث جاءت من 
بينها كل من جمعية العدان وجمعية صباح السالم 
وجمعية القصور اضافة الى جمعية مبارك الكبير.

وب����ني العازمي ان اجلولة اس����فرت عن حترير 5 
مخالفات متثلت في مخالفة واحدة وهي عدم التقيد 
بشروط النظافة وعن مخالفة واحدة للعمل بشهادة 

صحية منتهية اضافة الى حترير ثالث مخالفات لعدم 
وجود تاريخ انتهاء صالحية ملواد غذائية، موضحا 
ان جوالت الفريق التفتيشية تكثف جهودها في هذه 
االيام على املواد الغذائية لضمان س����المة وصولها 
للمس����تهلك وانها ال تقتصر في هذه اآلونة على ذلك 
فقط وامنا العمل الرقابي مستمر على متابعة جميع 

االنشطة.
من جانبه، قال مشرف مركز القصور بدر الشطي ان 
تفعيل عمل الدور الرقابي من خالل اجلوالت التفتيشية 
التي تشنها فرق العمل بني احلني واآلخر على محالت 
ومراكز بيع املواد الغذائية ومواقع تخزينها تعد من 
اولويات العمل الرقابي للتأكد من مدى سالمة وصول 
االغذية للمستهلك، مبينا ضرورة تفعيل كل لوائح 
البلدية على اصحاب االنشطة التجارية لتكون رادعا 
لكل من يخالف تلك اللوائح كونها تعمل على تنظيم 

اعمال البلدية من اجلانب الرقابي.
واشار الشطي الى ان االعمال الرقابية مستمرة وال 
تقف عند حد، كما ان العمل جار لتفعيل ذلك الدور، 
سواء كان بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي او خالل 
ايام العطل واالعياد واملناسبات، داعيا الى ضرورة 
تعاون املس����تهلكني في حال وجود اي مواد غذائية 
في مركز البيع والتسويق تفتقد لتواريخ صالحيات 
االنتاج واالنتهاء من خالل تقدمي شكوى القرب مراكز 

البلدية التابعة للمحافظة.
يذكر ان فريق العمل الذي شارك في احلملة مكون 
من: مراقب عام االغذية واالسواق محمد العازمي، مشرف 
مركز القصور )الفترة املسائية( بدر الشطي، مفتشي 
اغذية علي املطير، نبيل بوصفر، غازي العازمي، حمد 
الصالح، س����مير بوحمد، ومن ادارة العالقات العامة 

جراح املطير وازهار احمد.

تضمنت عدم التقيد بشروط النظافة وعدم وجود شهادات صحية

10 شركات تتنافس على استثمار اللوحات اإلعالنية في 5 محافظات
انتهت »البلدية« من تفريغ عطاءات الش����ركات اخلاصة 
باستثمار اللوحات اإلعالنية في 5 محافظات. وقد تقدم إلدارة 

املناقصات والعقود 10 شركات على النحو التالي:
7 شركات حملافظة العاصمة، 7 شركات حملافظة حولي، 
6 ش����ركات حملافظة الفروانية، 3 ش����ركات حملافظة مبارك 

الكبير، 4 شركات حملافظة األحمدي.
جتدر اإلشارة الى انه سيتم اختيار 5 شركات بعد ترسية 
العطاءات عليها تكون مكتملة الشروط خاصة ان مدة العقد 
3 سنوات الستثمار تلك اللوحات اإلعالنية في احملافظات.

من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة أن البلدية ستجري 

صباح اليوم مزايدة علنية بني الشركات الثالث األولى الذين 
تقدم����وا ؟بعروضهم الختيار أفضل عرض بعد التش����اور 

واالتفاق فيما بينهم.
وفيما يلي كش����ف بأس����ماء الش����ركات املتقدمة إلدارة 

املناقصات.

مزايدة علنية بين الشركات الثالث األولى لكل محافظة اليوم

أعضاء اإلدارة القانونية في البلدية:
من المستفيد من إضعاف إدارتنا؟

أصدر عدد من املستشارين واحملامني األعضاء في اإلدارة 
القانوني���ة ببلدي���ة الكويت بيانا حول ما ت���ردد عن دخول 
اللحوم الفاس������دة إلى األسواق جاء فيه: طالع���تنا معظم 
الص�����حف اليوم����ية امس االول بأخبار تتحدث عن مسؤولية 
اإلدارة القانوني���ة ببلدية الكويت عما يجري على الس���احة 
حاليا ومنذ ما يقارب من 8 أشهر من توزيع حلوم فاس����دة 
وأغذية فاس�����دة في اس����واق الكويت واجلمعيات التعاونية 
ومحالت بيع اللح���وم � واإلدارة القانونية بالبلدية مازالت 
ت���درس امل������وضوع من آخر عام 2009 وحتى اآلن لم تتخذ 
االدارة القانونية بالبلدية أي إجراء قانوني جتاه أصحاب هذه 
الش���ركات أو إحالتهم للنيابة العام����ة، هذا باإلضافة إل���ى 
العديد من القضايا األخ���رى التي مت رفعها على البلدية من 
اصحاب املهن مبنطقة العارضية وأبو فطيرة احلرفية والتي 
خ����سرتها البلدية. كما طالعتنا إحدى الصحف اليوم������ية 
عن حتذير املجل�������س البلدي من تض���ارب فتاوى اإلدارة 
القان����ونية الذي اص���اب البلدية والدول����ة بخ���سائر فادحة 

وأموال ط��ائلة..
واضاف البيان ان االدارة القانونية في البلدية هي التي تقوم 
بفحص التظلمات التي ترفع من موظفي البلدية املتضررين من 
مخالفة القانون في قواعد االقدمية في املفاضلة بني املوظفني 
فكيف يكون ذلك واإلدارة القانونية نفس���ها أول من تخالف 
قواعد االقدمية س���واء كان ذلك في اعلى منصب باإلدارة او 

على باقي اعضاء االدارة.
إن غياب اللجنة القانونية باإلدارة قد أدى الى التض�����ارب 
في الفتاوى التي تصدرها اإلدارة القانوني����ة األمر الذي ادى 
ال���ى اصابة البلدية والدولة بصفة عامة بخس�������ائر فادحة 
وأموال طائل����ة، إن اعضاء االدارة القانونية الق�����دامى لهم 
تاريخهم وخبراتهم الطويلة في تدريب احملامني واإلش���راف 
عل���ى أع����مالهم، لكننا جند الكثير منهم اآلن والنخبة منهم 
مت جتميدهم ب���اإلدارة باإلضافة إلى تعطي���ل اعمال اللجنة 

القانونية.

استثمار اللوحات اإلعالنية في محافظة األحمدي
مالحظاتاإلجمالي البندم

دينارفلسدينارفلسدينارفلساسم المزايد
182.550�شركة سي إم واي كي للدعاية واإلعالن1
401.400�شركة ذات السالسل2
655.920�شركة الشاشات الدولية للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع3
800459.001الشركة الكويتية املتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع4

استثمار اللوحات اإلعالنية في محافظة الفروانية
مالحظاتاإلجمالي البندم

دينارفلسدينارفلسدينارفلساسم المزايد
2.187.720�شركة الشاشات الدولية للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع1
1.550.994�شركة الوقت الدولية للدعاية واإلعالن2
1.674.990�شركة ذات السالسل3
1.466.111�جلوبال دايركشنز للدعاية واإلعالن4
267.345�شركة سي إم واي كي للدعاية واإلعالن5
1.934.532�الشركة الكويتية املتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع6

استثمار اللوحات اإلعالنية في محافظة حولي
مالحظاتاإلجمالي البندم

دينارفلسدينارفلسدينارفلساسم المزايد
8.566.111�جلوبال دايركشنز للدعاية واإلعالن1
9.599.760�شركة الشاشات الدولية للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع2
6.117.450�شركة ذات السالسل3
7.539.990�شركة الوقت الدولية للدعاية واإلعالن4
562.605�شركة رودز انترناشيونال للتجارة العامة واملقاوالت5
6009.000.030الشركة الكويتية املتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع6
6009.466.920شركة الوسيط انترناشيونال للنشر والتوزيع7

استثمار اللوحات اإلعالنية في محافظة مبارك الكبير
مالحظاتاإلجمالي البندم

دينارفلسدينارفلسدينارفلساسم المزايد
73.905�شركة سي إم واي كي للدعاية واإلعالن1
231.840�شركة الشاشات الدولية للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع2
135.030�الشركة الكويتية املتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع3

استثمار اللوحات اإلعالنية في محافظة العاصمة
مالحظاتاإلجماليالبندم

دينارفلسدينارفلسدينارفلساسم المزايد
5.566.111-جلوبال دايركشنز للدعاية واإلعالن1
11.035.800-شركة سنيار للدعاية واإلعالن2
6.055.710-شركة ذات السالسل3
10.259.967-شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر4
771.450-شركة رودز انترناشيونال للتجارة العامة واملقاوالت5
70011.354.561شركة الوسيط انترناشيونال للنشر والتوزيع6
70010.800.014الشركة الكويتية املتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع7


