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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�شركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

5 �شنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �شهادة  على  حا�شلة 

للمياه+ �شهادة الهيئة الوطنية ال�شحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـور 
 97390457اأحمد  -(24732009

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�شيانة

تركيب �شتاند

60767653

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

وصحـــة  صحتـــك  أجـــل  مـــن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الســـامة   ( الفـــوم  مـــادة  مـــن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> مـــن البولـــي ايثلـــن النقي
مــــلــم  18 طـــبـــقـــات   4  <
واحـــــــدة قـــطـــعـــة  قـــــالـــــب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خــــدمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسعـــــــار
خاصــــة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �شاعة

اإعـــالن
تقدم :  1- ع�شام �شامل عبدالكرمي عبدالهادي

               2- عبدالعزيز ع�شام �شامل عبدالكرمي

اأ�شحاب �شركة املال ال�شرقية للتجـارة العـامـة واملقاولت / ذ.م.م.

بطلب اإىل اإدارة ال�شركات بوزارة التجارة: 

تعديل الكيان القانوين من ذات م�شئولية حمدودة اإىل تو�شية ب�شيطة. 

يرجى ممن له اعرتا�ض ان يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �شتني يومًا من 

واإال  املديونــيـــة  �شنــد  بــه  باعتــرا�ض خطــي مرفــقــًا  االعــالن  نــ�شــر  تاريخ 

فلــن يــوؤخـــذ بعني االعتبار.

)كويتيا اجلن�شية(

خالل لقائه األول برئيس وأعضاء املجلس البلدي وتأكيده على إيجاد آلية واضحة للرد على أسئلة األعضاء

وزير البلدية لألعضاء: تطبيق القانون وتذليل املعوقات بني املجلس واجلهاز التنفيذي

الشمري: البلدية حريصة على نشر الوعي الغذائي بني الشباب والطلبة و»التطبيقي«

الوزارة بدال م���ن البلدية ألخذ 
املوافقات التنظيمية التي تستند 

الى املخططات.
وذكر املفرج انه طلب من الوزير 
التي  توفير جميع االحتياجات 
تطلبها األمانة العامة للمجلس 
البلدي سواء املتعلقة باألجهزة 
أو األمور اإلدارية األخرى، وذلك 

لتسهيل عمل وأداء األعضاء.
ومن جهته، قال العضو مانع 
العجمي انه مت التطرق الى تعديل 
العديد من اللوائح املدرجة بقانون 
البلدية 2005/5 خاصة في ظل 

وأعرب العازمي عن امنياته 
بتكرار مثل تلك اللقاءات ليكون 
للجمي���ع دور واض���ح وجاد 
البلدي ودفع  العم���ل  بتطوير 

عجلة التنمية.
من جانب���ه، أوضح العضو 
محمد املفرج انه طلب من الوزير 
إلزام جهاز البلدية بتزويد جميع 
الدول���ة باملخطط���ات  وزارات 
املوجودة لديها، وذلك لتسهيل 
إج���راءات ومعامالت املواطنني 
بحيث يتجهون للوزارة مباشرة 
بدال من املعان���اة والتردد على 

جتاه املجلس.
واضاف ان األعضاء أوضحوا 
للوزير عدم حضور مدير اإلدارة 
القانونية جلسات املجلس البلدي 
مما س���اهم بتعطيل الكثير من 
املشاريع واألسئلة التي حتتاج 
للرد والقرار الواضح، مستدركا 
بأن الوزير أكد انه سينظر في 
األم���ر وانه س���يطبق القانون 
وخاصة فيما يتعلق بأس���ئلة 
األعضاء والردود عليها من خالل 
آلية واضحة تساهم بحل تلك 

املشكلة.

القانون وأن تشهد الفترة املقبلة 
عمال جديدا أساسه التعاون بني 

اجلهاز التنفيذي واملجلس.
من جانب آخر، أوضح العضو 
محمد الهدية انه مت التركيز على 
ضرورة ان تك���ون هناك خطة 
واضحة لتذليل الصعوبات وإزالة 
املعوقات التي كانت تؤزم العالقة 
بني املجلس والبلدية، مش���يرا 
الى ان الوزير وع���د بلقاء آخر 
النظر وحتقيق  لتبادل وجهات 
التعاون بني جميع اجلهات الفنية 

والرقابية.

وجود مشاريع مستقبلية فهذا 
القانون القدمي يحتاج الى نقلة 

نوعية.
وأضاف انه يطمح الى أن تشهد 
الفترة املقبل���ة تعاونا لتحقيق 
جميع املطالب التي تساهم بدفع 
عجلة التنمي���ة وتطوير العمل 

البلدي.
من جانبه، ذكر العضو فرز 
املطي���ري انه مت التط���رق الى 
الش���وارع  موضوع تس���ميات 
والتي تعتبر حقا أصيال للمجلس 
البلدي، حيث تعهد الوزير بتطبيق 

لتس���ليط الض���وء على جميع 
التي  السابقة وبعض  األخطاء 
شهدتها الفترة األخيرة، خاصة 
انه س���بق ان طال���ب األعضاء 
الوزير الس���ابق بتعديل بعض 
األمور إال انه لألسف لم يحقق 
تل���ك املطالب، مش���يرا الى ان 
النهاية  تلك املطالب تصب في 
ملصلحة العم���ل وتطوير عمل 
املجلس وإعطائ���ه صالحيات 
وف���ق القانون، خاص���ة انه لم 
تكن هناك اي محاسبة للجهاز 
على بعض القصور الذي يحدث 

أك���د وزير الكهرب���اء واملاء 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
عبدالعزيز اإلبراهيم على تطبيق 
جميع اللوائح التي نص عليها 
القان���ون 2005/5 والعمل على 
توفي���ر احتياج���ات املجلس، 
جاء ذلك خ���الل لقائه أمس مع 
رئيس وأعضاء املجلس البلدي 
بحضور مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبي���ح، حيث أوضح رئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي ان 
اللقاء األول قد ش���هد مصارحة 
ومكاش���فة من قب���ل األعضاء 

)متني غوزال( جانب من لقاء وزير البلدية مع رئيس وأعضاء املجلس البلدي  

جانب من زيارة طلبة »التطبيقي« الى سوق الواجهة البحرية بشرق

د.عبدالعزيز اإلبراهيم مع رئيس املجلس البلدي زيد العازمي

الصحية للعاملني في مج���االت 
األغذية.

من جانبه قدم مراقب األغذية 
واألسواق بفرع بلدية محافظة 
العاصمة جزا الديحاني للطلبة 
شرحا وافيا عن كيفية التعرف 
على املنتجات الغذائية السليمة 
واملواصف����ات واالش����تراطات 
الصحي����ة ال����ى جان����ب دور 
مفتشي البلدية خالل احلمالت 
التفتيش����ية من أج����ل حماية 
املس����تهلكني واحملافظة على 

صحتهم وسالمتهم.
وبني الديحاني أهمية التركيز 
الطلبة بالتوعية والتوجيه  على 
واإلرش���اد من خالل عرض جميع 
الطرق والوس���ائل ملعرفة سالمة 
التع���رف على  األغذي���ة وكيفية 
املعلبات غير الصاحلة والفاسدة 
وطرق التصرف في تلك احلاالت.

شارك باجلولة كل من رئيس 
الواجهة البحري���ة علي املطرود، 
املفتش يوس���ف الدعس���ان ومن 
ادارة العالق���ات العام���ة بالبلدية 

أزهار فاروقي.

واألغذي����ة( لس����وق الواجهة 
البحرية بشرق اطلعوا خاللها 
التفتيش  على كيفية عمليات 
التي تقوم بها مراقبة األغذية 
واألسواق بفرع بلدية احملافظة 
والتعرف على االش����تراطات 
ال���واجب توافرها  الصحي���ة 
للحوم واخلض���راوات والفواكه 
والش����ه���ادات  واملعلب����ات 

أك����د مدي����ر ف����رع بلدي����ة 
العاصم����ة م.فالح  محافظ����ة 
الشمري ان سالمة األغذية من 
البلدية كونها  أبرز اهتمامات 
متصلة بحي����اة املجتمع وان 
البلدية تبذل قصارى جهدها 
من أج����ل تأمني وصول الغذاء 
الصحي واآلمن جلميع أفراده 
الى جانب حرص البلدية على 
نش����ر الوعي الغذائي بني فئة 
الشباب وطلبة املدارس واملعاهد 
التطبيقية حلمايتهم من مخاطر 
تناول األغذية الفاسدة وطريقة 
تخزي����ن املنتج����ات الغذائية 
وطرق االحتفاظ بها س����ليمة 
ضمن درجات احلرارة املعينة 
وذلك عبر الندوات واحملاضرات 
سواء في املدارس أو خارجها 
امليدانية  ومن خالل اجلوالت 
للطلبة به����دف توثيق الصلة 
بينه����م وبني أجه����زة البلدية 

الرقابية.
جاء ذل����ك خ����الل اجلولة 
امليدانية التي ق����ام بها طلبة 
التطبيق����ي )العلوم  املعه����د 

الطلبة يتابعون كيفية فحص اللحوم

مجموعة من طلبة 
»التطبيقي« زاروا 

سوق الواجهة 
البحرية بشرق


