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هنأ نائب رئيس املجلس البلدي شايع 
الشايع صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئي مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
واحلكومة ونواب مجل���س األمة وأعضاء 
البلدي واملواطنني واملقيمني على  املجلس 

أرض الكويت احلبيبة مبناسبة حلول عيد 
الفطر السعيد.

ومتنى الش���ايع ان يعيد اهلل مثل هذه 
املناسبات الس���عيدة باخلير على اجلميع 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي 

عهده الشيخ نواف االحمد.

الشايع هنأ بحلول عيد الفطر

شايع الشايع

تفتيش  على اللحومتفتيش على السمك

م.أشواق املضف

كشفت رئيسة جلنة محافظة مبارك الكبير في 
املجلس البلدي م.أشواق املضف عن ان اللجنة 
ستبحث في أول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر 
تقسيم املوقع اإلداري واخلدماتي حملافظة مبارك 
الكبير باملنطقة الوس����طى )صبحان(. وقالت 
املضف في تصريح صحافي ان اللجنة ستبحث 
تخصيص موقع ملنطقة صحية بكامل خدماتها 
والتخصصات من خالل إقامة مستشفى مبساحة 
تصل الى 500 ألف مت����ر مربع ويضم مواقف 
سيارات. وأضافت املضف انه سيتم تخصيص 
موقع جلامعة طبية ومركز للدراسات واألبحاث 
الطبية، تكون تابعة للمستشفى مبساحة 200 
ألف متر مربع تشمل أيضا مواقف للسيارات، 

مش����يرة الى تخصيص موقع خلدمات الدولة 
واالستعماالت املستقبلية مبساحة تصل الى 
نحو 300 ألف متر مربع. وأشارت املضف الى 
عزم أعضاء جلنة محافظة مبارك الكبير على 
تخصيص موقع إداري خدمي للوزارات والهيئات 
احلكومية واالستعماالت املستقبلية مبساحة 
تصل الى 400 ألف متر مربع، مش����يرة الى انه 
س����يتم عمل منطقة عازلة تبعد 200 متر عن 
املنطقة العسكرية جهة الشمال. وقالت املضف 
ان احملافظ����ة تفتقر الى اخلدمات وعدم وجود 
مستشفى عام خصوصا ان مناطقها أصبحت 
كثيرة وازداد التعداد الس����كاني فيها باإلضافة 
الى صعوبة مراجعة أهاليها مؤسسات الدولة 

املختلفة في املناط����ق األخرى. وأكدت املضف 
حرص أعضاء جلنة مبارك الكبير على توفير 
االحتياجات الضرورية ألهالي املناطق واملقيمني 
العامل�ني فيها من خالل إقرار مثل هذه املشاريع 
والتي ستعود بالنفع على السكان والبالد. وبينت 
املض�ف ان اجلهاز الفني في البلدية وافق على 
هذه التقسيمة وفقا الشتراطات خاصة كإحضار 
موافقة اإلدارة العامة للطيران املدني على نقل 
موقعهم وإحضار موافق����ة وزارات اخلدمات. 
ووعدت املضف األهالي بسرعة إقرار مثل هذه 
املشاريع في اللجنة واملجلس البلدي واعتمادها 
من وزير الدولة لش����ؤون البلدية وذلك إلنهاء 
املش����اكل التي يتعرض لها قاطنو املناطق في 

المضف: مستشفى وجامعة طبية في مبارك الكبير قريبًا
بمساحة 500 ألف متر ويضم مركزًا للدراسات واألبحاث

إتالف 140 كيلو من اللحوم واألسماك الفاسدة
وتحرير 38 مخالفة في سوق المباركية

إتالف عش����رات الكيلوات من 
االسماك واللحوم الفاسدة وحترير 
العديد من املخالفات لبسطات سوق 
السمك في املباركية، كانت حصيلة 
اجلولة التي نظمها مركز البلدية 
الس����مك بالتعاون  التابع لسوق 
مع إدارة العالقات العامة، والتي 
ش����ارك بها مدي����ر إدارة التدقيق 
واملتابعة خلدمات البلدية مسعود 
دشتي، مراقب االغذية واألسواق 
عادل الرباح، رئيس النوبة فواز 
الديحاني، وكل من مفتشي األغذية 
عبداهلل الصديقي، وليد العنزي، 
هاني عابدين، علي البلوشي وحامد 
صفيان، التي بدأت انطالقتها منذ 
الس����اعة الثانية عشرة والنصف 
حتى الثانية والنصف بعد ظهيرة 
إدارة  ام����س االول. وقال مدي����ر 
التدقيق واملتابعة خلدمات البلدية 
مسعود ان كمية اللحوم واألسماك 
الفاسدة التي مت ضبطها من قبل 
فريق مراقبة االغذية التابع ملركز 
س����وق املباركية، كشفت عن نية 
محاولة استغالل بعض اصحاب 
البس����طات في السوق هذه األيام 
للعمل على ترويج تلك البضائع 
غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي 
على املس����تهلكني، اال ان االجهزة 

الرقابية كانت لهم باملرصاد ولكل 
مخالف لنظم ولوائح البلدية التي 
اتخذت جميع االجراءات القانونية 
بحقهم، مبينا ان اجلولة اسفرت 
عن ات����الف 140 كيلو من اللحوم 
واألس����ماك الفاس����دة، اضافة الى 
حترير 38 مخالفة متثلت في كل من: 
خمس مخالفات مواد غذائية غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي، سبع 
مخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة 
العامة، ست مخالفات لعدم التقيد 
باالشتراطات الصحية، اضافة الى 

البلدية د.فاضل صفر ومدير عام 
البلدي����ة أمد الصبي����ح بضرورة 
تفعي����ل الدور الرقابي وتش����ديد 
العمل خاصة فيما يتعلق باملواد 
الغذائية، مبين����ا ان فريق العمل 
مس����تمر ف����ي تدش����ني اجلوالت 
التفتيشية املفاجئة شبه اليومية 
التي نظمها على تلك االس����واق، 
لتكون رادعا لضعاف النفوس ممن 
الفضيل  الشهر  يستغلون حرمة 
لترويج مثل تلك السلع الفاسدة، 
ولضبط املتجاوزين لتكون حتت 

تسع مخالفات الستغالل الطرق 
واملمرات، تس����ع مخالفات أخرى 
لتش����غيل عمال بشهادات صحية 
منتهية، ومخالفتني لتشغيل عمال 
من دون احلصول على ش����هادات 
صحية. وأوض����ح ان العمل على 
التي  الرقابية  تكثيف اجل����والت 
ينظمها الفري����ق جاءت بناء على 
تعليمات مدير فرع بلدية محافظة 
العاصم����ة باإلنابة م.عمار العمار 
الذي أوعز بدوره لتفعيل توصيات 
اإلدارة العليا بالبلدية ممثلة بوزير 

السيطرة، مشيرا الى ان االجهزة 
الرقابية لن تتهاون مع مخالفات 
املباشر بصحة  االغذية التصالها 
املستهلك وسالمته. وبدوره شدد  
مدير إدارة العالقات العامة راشد 
احلشان على ضرورة التزام احملالت 
والبس����طات ببيع املواد الغذائية 
باللوائح واالنظمة لكي ال يتم اتخاذ 
االجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا 
أن االجه����زة الرقابية للبلدية لن 
القانون على  تتوانى في تطبيق 

اي مخالف لهذه اللوائح.

م.أحمد الصبيح وفراج العرادة مع املكرمني

العرادة: الموظف هو العنصر الفاعل
في عملية اإلنتاج والبناء

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني في بلدية الكويت، األمني 
العام املس����اعد لشؤون العالقات 
العربية والدولية في االحتاد العربي 
البلديات والسياحة فراج  لعمال 
الع����رادة، أن النقابة نظمت حفل 
تكرمي املوظفني املتفوقني األوائل 
في دورة النظافة حتت رعاية مدير 
عام البلدية م.أحمد الصبيح إميانا 
من النقابة بأن املوظف هو العنصر 
الهام واملباشر والفاعل في عملية 
اإلنتاج والبناء، مبينا ان البلدية 
مليئة بالكوادر الوطنية املخلصة 
والتي تتمتع بالكفاءة الكبيرة في 
أداء العمل وتس����اهم في تطوير 
البلدية من  وازدهار العمل ف����ي 
أجل الرقي باخلدمات التي تؤديها 
للمواطنني وهذه الكفاءات هي عيون 
س����اهرة دائما من أجل املصلحة 
العامة ومن ثم فإنها تستحق كل 
التقدير والثناء على ما تقدمه من 
جهود مخلصة وعطاء متواصل 
من أجل حتفيزها على اس����تمرار 
نهج العطاء والبناء والتنمية نظرا 
ملا للبلدية من دور مهم ومالمس 
مباش����رة ملصلحة املواطنني في 
شتى األنشطة اإلسكانية والبيئية 
والغذائية والعمرانية، وانه على 
جميع اجلهات املسؤولة واملعنية 
االهتمام به����ذه الكوادر الوطنية 
املش����رفة وحتس����ني أوضاعه����ا 
الوظيفية مبا يساهم في دفع عملية 

التطوير وزيادة اإلنتاجية.

 وأشار العرادة الى ان تكرمي 
هؤالء املوظفني املثاليني املتفوقني 
األوائل في دورة النظافة امنا يدل 
داللة قاطعة على ان املجتمع بكل 
فئاته ال يغفل أو ينسى دور كل 
من يخلص ويبدع في أداء عمله 
وخدمة هذا الوطن وإن جناحهم هو 
خير هدية وتتويج لهم وانهم فعال 
يستحقون منا الشكر والعرفان، 
كما ان النقابة وهي تشارك وتساهم 
في هذا التكرمي، تشعر بالفخر ملا 
قدموه من إجنازات وجهود طيبة 
مميزة ونتمنى ان يحذو اجلميع 
نفس الطريق والدرب من اإلجادة 
لرفع ش����أن هذا الوط����ن العزيز 
علينا جميعا، الفتا الى ان النقابة 
تسعى دائما للدفاع عن حقوقكم 
ومكتسباتكم وتعمل على حتسني 
املادية واالجتماعية لهم،  احلالة 
كما انها على استعداد للمشاركة 

واملس����اهمة في تقدمي كل الدعم 
املادي واملعنوي لكل مجتهد في 
بلدية الكويت، كما يحرص مجلس 
العامل����ني في بلدية  إدارة نقابة 
الكويت على مد جسور التعاون 
مع جميع املسؤولني في البلدية 
من أجل خدمة العاملني في البلدية 
وإنصافهم، ويؤكد مجلس اإلدارة 
على ان أب����واب النقابة مفتوحة 
جلميع العاملني في البلدية لتلقي 
اقتراحاتهم ومطالبهم العادلة، انه 
يسعى دائما للدفاع عن حقوقكم 
ومكتس����باتكم ويح����رص على 
تنظيم األنشطة االجتماعية التي 
تعود بالنفع عليكم جميعا ومد 
جس����ور التواصل والتفاعل بني 
النقابة والعاملني في بلدية الكويت 
ويس����عده املش����اركة واملساهمة 
في تك����رمي كل مجتهد في بلدية 

الكويت.

تكريم المتفوقين في دورة النظافة بالبلدية

مانع العجمي

أعرب عضو املجلس البلدي مانع العجمي عن شكره وتقديره 
ملجلس الوزراء ملوافقته على اعتماد قرار املجلس البلدي بش���أن 
تعديل الئحة الزراعة. وقال العجمي ان املوافقة جاءت بعد تلمس 
احلكومة حاج���ة املواطنني الى احملافظة على الزراعة والتخضير 
خاصة ان املجلس البلدي قبل إقرار تلك التعديالت عقد ورش عمل 
بحضور اجلهات املعنية ومنها جلنة اإلزاالت للوصول الى اعتماد 
مقترح يخدم املواطنني دون أن يؤثر على اجلانب اجلمالي للحدائق 
املنزلية. وأكد ان املجلس حريص على دراسة جميع املقترحات التي 
تس���اهم في تطوير الوطن وخدمة املواطن، مشيرا الى ان املرحلة 
املقبلة من عمر املجلس ستشهد إقرار العديد من املشاريع احليوية 

التي سيتم بحثها في جلانه املختصة.

العجمي يشيد بموافقة الحكومة على  تعديل الئحة الزراعة
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868
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في دلـيـــل
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لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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 

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

بمبلغ

تلفون:

مطلوب قر�س

94470557

د.ك

لفرتة ق�شرية
1500 


