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م.أشواق املضف

د.فاضل صفر

تفتيش على الصالحية

مجلس الوزراء: الموافقة على رفض وزير البلدية 
إطالق أسمي الحقان والمجيبل على شارعين

توصي���ات تقري���ر تقيي���م أداء 
التش���غيلية  الرقابية  النواحي 
في البلدية للعام 2009 ومنها 13 
توصية أجنزته���ا البلدية خالل 
الربع األول من العام احلالي و6 
توصيات جار العمل والتنسيق 
لتنفيذ توصيات بقية القطاعات 
املختلف���ة. وأش���ار الزيد الى ان 
اللجنة رصدت احتياجات البلدية 
املكانية م���ن املناطق الصناعية 
واملعارض واملخازن مبدينة صباح 
األحمد السكنية استعدادا ملخاطبة 
اجلهات املعنية بهذه االحتياجات، 
كما متت إحاطة أعضاء اللجنة بأن 
الئحة أبراج االتصاالت واملباني 
املشابهة لها جار مراجعتها قانونيا 
اس���تعدادا إلحالتها الى املجلس 

البلدي التخاذ الالزم بشأنها.

الدولة  العامة ووزير  األش���غال 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر 
اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، 
حيث متت مناقشة مشاريع البلدية 

التنموية.
وقال رئي���س مكتب املتابعة 
التاب���ع لوزير الدولة لش���ؤون 
البلدية م.عبدالكرمي الزيد انه متت 
مناقش���ة املشاريع وفق اجلهات 
املستفيدة حيث مت تقسيمها الى 4 
إدارات وهي اإلنشاءات واملشاريع 
واملخطط الهيكلي والبيئة، حيث 
عرضت كل إدارة املشاريع اخلاصة 
بها والوضع الراهن، إضافة الى 
عرض املعوقات التي تواجهها حيث 
مت اتخاذ اإلجراءات والتوصيات 

املناسبة.
وبني ان اللجنة اس���تعرضت 

وذلك وفق قرار املجلس البلدي 
رق���م )م ب/ ر و/2008/16/437( 

املتخذ بتاريخ 2008/12/1.
م���ن جانب آخر، ترأس وزير 

املقدم من العضو  على االقتراح 
السابق عادل اخلرافي والعضو 
السابق فهيد صقر العجمي بشأن 
إطالق اس���م النوخ���ذة عبداهلل 
احلق���ان على الش���ارع رقم 102 
الواق���ع بني قطع���ة 2 وقطعة 3 
الفنط���اس وذلك وفق  مبنطقة 
قرار املجلس البلدي رقم )م ب/ 
ر و/2008/16/437( املتخذ بتاريخ 

.2008/12/1
ثانيا: القرار رقم )م ب/م أ/ ل 
ع2010/5/71/3( اخلاص باملوافقة 
املقدم من العضو  على االقتراح 
السابق عادل اخلرافي والعضو 
السابق فهيد صقر العجمي بشأن 
إطالق اس���م عيد العلي املجيبل 
على الشارع رقم 1 الواقع ضمن 
القطعة رقم 2 مبنطقة الفنطاس 

ال���وزراء على  وافق مجلس 
رفض وزير الدولة لشؤون البلدية 
قرارين للمجلس البلدي بش���أن 
إطالق أس���ماء النوخذة عبداهلل 
احلقان وعيد املجيبل على شوارع. 
ونص القرار على التالي: أصدر 
مجلس الوزراء املوقر قراره رقم 
1143 املتخذ باجتماعه رقم 2010/39 
املنعقد بتاري���خ 2010/8/2 الذي 

ينص على التالي:
املوافقة على اعتراض وزير 
البلدية على  الدول���ة لش���ؤون 
قراري املجلس البلدي الصادرين 
في اجتماعه رق���م 2010/5 لدور 
املنعقد بتاريخ  العاشر  االنعقاد 

2010/3/22 التاليني:
أوال: القرار رقم )م ب/ م أ/ ل 
ع3/ 2010/5/70( اخلاص باملوافقة 

المضف تسأل عن أسباب عدم وجودتوصية بمخاطبة الجهات المعنية باحتياجات البلدية من المناطق الصناعية والمعارض بمنطقة صباح األحمد السكنية
رأي قانوني في إحدى المعامالت

إتالف طن من اللحوم و270 كيلو أجبان 
وزيتون في مخازن »تعاونيات« األحمدي

13 مخالفة حررتها بلدية األحمدي للمطاعم
التي تقدم خدماتها للخيام الرمضانية

تكثيف حمالت التفتيش 
على محالت األغذية مع قرب العيد

قال مدير عام بلدية الكويت م.احمد الصبيح ان األيام القليلة املقبلة التي 
تتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر ستشهد املزيد من احلمالت التفتيشية 
عل����ى جميع محالت بيع وتداول األغذية. واكد حرص البلدية على س����المة 
املواطن����ني واملقيمني خصوصا خالل بعض املواس����م التي يكثر فيها تداول 
االغذية كموسم رمضان واالعياد حيث ينشط العمل التسويقي. واوضح ان 
البلدية ستقوم عبر مراكز املراقبة والتفتيش في احملافظات الست مبواصلة 
حمالت التفتيش ملتابعة الباعة املتجولني للقضاء على هذه الظاهرة املخالفة 
لقوانني النظافة والسالمة. وقال الصبيح ان احلمالت ستشمل سوق الطيور 
في منطقة الري حيث ينتشر الباعة املتجولون وكل من يقوم ببيع احليوانات 
اخلطرة كاألفاعي والقرود وبعض املواد املمنوعة كاأللعاب النارية واملفرقعات 
التي يتم بيعها بالباطن عبر هذا السوق حيث ان كثيرا من مرتاديه هم من 
االطفال وصغار السن. وذكر ان مراقبة اسواق املواد الغذائية تهدف الى احلد 
من التجاوزات والتأكد من مستوى النظافة فيها بسبب الضغط الذي تشهده 
هذه االسواق واحملالت قبيل العيد ومنها محالت التمور واحللويات وااللبان 
والدواجن واللحوم. واضاف ان البلدية ستصادر التمور املبيعة على االرصفة 
والطرقات حيث س����بق لها مصادرة كميات كبيرة من التمور املبيعة خارج 
احملالت املرخصة مشيرا الى ان من يقوم ببيعها يعتبر بائعا متجوال ال يحمل 

اي شهادة صحية وال يعرف صالحية ما يقوم ببيعه من متور.

صرح مدير فرع بلدية محافظة األحمدي 
بالوكالة م.فهد الشتيلي بأن إدارة تدقيق 
ومتابعة اخلدم����ات البلدية قامت بجولة 
تفتيشية على اخليام الرمضانية للكشف 
عليها ومطابقتها من حيث املواصفات الفنية 
لألمن والسالمة والكش����ف على العاملني 
باخليام الذي����ن يقومون بتقدمي الوجبات 
للتأكد من حملهم الشهادات الصحية، وكذلك 
التأكد من نظافة السيارات التي تقوم بنقل 
الغذائية والكشف على املطاعم  الوجبات 
التي تقوم بتجهيز الوجبات لتوزيعها على 

اخليام الرمضانية.
وأسفرت احلمالت التفتيشية عن تقدمي 
انذارات للسيارات التي تنقل املواد الغذائية 
وحترير عدد ثالث عشرة مخالفة لدفاتر 

صحية منتهية الصالحي����ة وعدم التقيد 
بقواعد النظافة العامة وتخزين مواد غذائية 
غير صاحلة لالستهالك اآلدمي، كما اسفرت 
عن اتالف 500 كيلوغرام من املواد الغذائية 
الفاسدة وغير الصاحلة لالستهالك االدمي. 
من جانبه اشار احمد الكندري الى أن هذه 
اجلوالت مستمرة مش����ددا على االهتمام 
بالسيارات التي تقوم بنقل املواد الغذائية 
وتعديل التالف منها حتى ال يقعوا حتت 
طائلة القانون. وقد شارك في احلمالت كل من 
رئيس قسم التفتيش أحمد الكندري، املفتش 
أحمد احلمادي، املفتش محمد الصويلح، 
املفتش راشد فهيد، ومشرف مركز الكوت 
خالد املياس ورئيس قسم املسالخ شهاب 

عبدالغني.

قدمت عضو املجلس البلدي م.أشواق املضف سؤاال حول عدم متكن 
اإلدارة القانوني����ة في »البلدية« من ابداء الرأي القانوني بش����أن احدى 
املعامالت. وقالت املضف في سؤالها: ما أسباب عدم قيام اإلدارة القانونية 

بإبداء الرأي القانوني في هذه املعاملة؟
وهل يجوز للجهاز التنفيذي ارس����ال معامل����ة الى املجلس البلدي 
ال حتتوي على الرأي القانوني؟ وهل س����يقوم الوزير باملصادقة على 
أي قرار يص����دره املجلس جتاه هذه املعاملة لعدم احتوائها على الرأي 

القانوني؟
مل����اذا لم تقم البلدية بإحالة املوضوع الى ادارة الفتوى والتش����ريع 
لالستعانة بهم في ابداء الرأي في هذه املعاملة؟ واذا كانت عرضت فما 

رأيها باملوضوع؟ من املسؤول عن التأخير في الفصل بهذه القضية؟
في حال قام أصح����اب العالقة برفع قضية تعويض عن حقهم فمن 
املس����ؤول عن هذه االض����رار ومن يتحمل اخلس����ائر الناجمة عن هذه 

القضية؟

واصلت بلدية محافظة األحمدي 
حمالتها التفتيشية املفاجئة على 
مخازن عدد من اجلمعيات التعاونية 
للكشف عن صحة وأصول أساسيات 
التخزين وذلك بالتعاون مع إدارة 
العالقات العام����ة وفريق طوارئ 
محافظة األحمدي وفقا لتعليمات 
وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صف����ر ومدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح. هذا وقد انطلقت احلملة في 
متام الساعة الثامنة مساء واستمرت 

حتى الثالثة فجرا.
وقال رئيس قس����م املخالفات 
في ف����رع بلدية محافظة األحمدي 
احمد الكندري ان اجلولة التي شنها 
فريق العمل على مخازن اجلمعيات 
التعاونية جاءت للتأكد من صالحية 
وسالمة وصول املواد الغذائية ومدى 
مطابقتها للمواصفات القياس����ية 
الكويتية املعتمدة الى املس����تهلك 
وذلك من خالل تفعيل الدور الرقابي 
وتطبي����ق لوائح وقوانني البلدية 
التي تنظ����م أعمالها، مبينا انه مت 
اتالف 68 سطال عبارة عن زيتون 

وأجبان زنة 270 كيلوغراما.
وأض����اف انه مت إتالف طن من 

اللحوم بس����بب س����وء التخزين 
وتبري����د مخازن حف����ظ األغذية 
وحترير مخالفة تعبئة معكرونة 

في أكياس سكر.
بدوره أكد رئيس فريق الطوارئ 
باإلنابة فيصل العتيبي ان احلمالت 
مستمرة على مدار الساعة للقضاء 
على كل الظواهر السلبية التي تضر 

بصحة املواطن واملقيم.
بدوره شدد مدير إدارة العالقات 
العامة راشد احلشان على أهمية 

الرس����الة الت����ي حتملها احلمالت 
التفتيشية ملختلف األجهزة الرقابية 
ألفرع بلديات احملافظات انطالقا 
من ح����رص البلدي����ة على صحة 
املستهلكني. وقال احلشان ان حملة 
التفتيش على مخازن اجلمعيات 
الهدف منه����ا التأكد من س����المة 
وصالحية املواد الغذائية وتطبيق 
االشتراطات الصحية واللوائح بشأن 
أصول وطرق التخزين للمحافظة 

على املادة الغذائية.

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح خالل 
رده على اقتراح م.جسار اجلسار بشأن انشاء جسور 
مشاه على طريق املطار الناصرية الوزان وخيطان، 
بأن وزارة االشغال العامة قد تقدمت بطلب للبلدية 
الستحداث جسري مشاة على طريق املطار بني منطقتي 
خيطان والفروانية رغ���م اقتراح املوقع احملدد ومت 

مخاطبة املجلس البلدي.

استحداث جسري مشاة على طريق المطار

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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

لعالناتـــــــكـم

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

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

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

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

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 - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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


