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 ضبط نصف طن أغذية فاسدة في أسواق القرين 

 ٥ مخالفات والكشف على ١٠ مقاٍه 
  ومطاعم ومخزن بالعارضية احلرفية 

 شــن فريق الطوارئ فــي بلدية مبارك 
الكبير أمس حملة تفتيشــية أســفرت عن 
ضبط نصف طن من األغذية الفاســدة في 
أســواق القرين ومتثلت في أنواع مختلفة 
من احللويات والشوكوالتة والبسكويت. 

شــارك في احلملة مدير فرع بلدية مبارك 
الكبير فالح الشمري ورئيس فريق الطوارئ 
ناصــر الهاجري. وقــد مت حترير محضر 
مخالفة خاص بتداول مواد غذائية منتهية 

الصالحية. 

 شــن فريق الطوارئ بفــرع بلدية محافظة 
الفروانية جولة تفتيشية على املقاهي واملطاعم 

واملخازن مبنطقة العارضية احلرفية.
  في هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية احملافظة أحمد الشريكه أن اجلولة 
التفتيشية التي قام بها الفريق ممثال في النوبة 
(أ) علــى املطاعم، واملقاهي، واملخازن مبنطقة 
العارضية الصناعية، وأسفرت عن الكشف على 
١٠ مقاه، ومطاعم، ومخزن وحترير ٥ مخالفات 
تضمنت حترير مخالفة فتح مخزن يتم استغالله 
كمبيت للعمال، حترير مخالفة فتح محل قبل 
احلصــول على ترخيص مــن البلدية، حترير 
مخالفة نظافة املادة الثالثة عدم نقل النفايات 
إلى األماكــن املعدة لها، حتريــر مخالفة إقامة 
إعالن خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية 

وفقا للقرار الوزاري ٢٠٠٦/١٢٧ إعالنات، حترير 
مخالفة عرض بضائع أمام احملل. وأشار الشريكه 
إلى تواصل احلمالت التفتيشية املفاجئة أثناء 
ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي، الفتا 
إلى أن الفريق بنوباته الثالثة يقومون بحمالت 
دورية على كل املناطق التابعة للمحافظة لرصد 
اي مخالفة ويقومون بتطبيق اللوائح واألنظمة 
على احملــالت واملطاعم املخالفــة واتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني. 
  وشدد الشريكه على أصحاب املخازن بالتقيد 
بلوائــح وأنظمــة البلدية وداعيــا إياهم بعدم 
مبيــت العمال داخلها كي ال يعرضوا أنفســهم 
للمخالفة، الفتا إلى أن مفتشي فريق الطوارئ 
سيقومون بتكثيف اجلوالت لرصد أي مخالفة 

واتخاذ االجراءات القانونية بحقها. 

 جانب من املواد املضبوطة 

 أقرّ توسعة حرم الطريق الواقع عند المدينة الترفيهية 

 املنفوحي: تخصيص مواقع أفرع اجلمعيات املؤقتة 
خالل فترة التخييم بناء على طلب «الشؤون» 

 أكــد مديــر عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحــي أن وزارة 
الشــؤون االجتماية والعمل 
إقامــة  تختــص مبوضــوع 
اجلمعيات املؤقتة االستهالكية 
في مناطق البر. وقال املنفوحي 
فــي كتابه: باالشــارة الى ما 
جاء بكتــاب جمعية العبدلي 
الزراعيــة التعاونيــة حــول 
التصاريح املؤقتة للجمعيات 
االســتهالكية مبنطقــة عمل 

اجلمعية، نفيدكم مبا يلي:
  ٭ ان البلدية تقوم بتخصيص 
املواقع املؤقتة ألفرع اجلمعيات 
التخييــم  موســم  (خــالل 
وخالفه) بناء على كتاب من 
وزارة الشــؤون االجتماعية 

والعمل حصرا.
  ٭ ان طلــب جمعية العبدلي 
الزراعيــة التعاونيــة حصر 
التخصيص باملنطقة املمتدة 
مــا بــني الكيلو صفــر وفرع 
الروضتني القدمي عند الكيلو 
٥٥ للجمعيــة حصــرا وعدم 

الســماح ألي جمعيــة أخرى 
بالعمل ضمن نطاقها فإن ذلك 
من اختصاص وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
  مــن جانــب آخــر، ذكــر 
م.املنفوحي في كتابه بشــأن 
طلب توســعة حــرم طريق 
املشــروع في منطقة تقاطع 

املدينة الترفيهية.

  شرح موجز للمشروع
  جسر الشيخ جابر االحمد 
(وصلة الدوحة) متت املوافقة 
عليه مبوجب قرارات املجلس 

البلدي التالية:
  ٭ قــرار املجلس البلدي رقم 
(ل ق م ب٣٢/٠٤/٢٠١٣) املتخذ 

بتاريخ ٦/٨/٢٠١٣.
  ٭ قرار املجلس البلدي رقم (م 
ب/ف ٧/٢٨٤/١٦/٢٠١٢) املتخذ 

بتاريخ ٥/١١/٢٠١٢.
  مت تثبيــت وتســليم حــرم 
الطريق للجسر ملندوب وزارة 
االشــغال العامــة، وقــد أفاد 

كتاب وزارة االشــغال العامة 
مبا يأتي:

  ٭ يفيد املقــاول بأنه قد قام 
بإضافة حــارة في كل اجتاه 
الــى الطريــق الرئيســي في 
تقاطع املدينة الترفيهية، وذلك 
لتخصيص سرعات التصميم 
املطلوبة واحلفاظ على ربط 
آمن للمنحدرات مما أدى الى 
زيادة كامل عــرض التقاطع 
وشغل مســاحة اضافية في 

حرم طريق املشروع.
  ٭ بناء على حارة في كل اجتاه 
أعاله فإن املســاحة املتبقية 
من حرم طريق املشروع في 
التقاطع لن تكفي الستيعاب 
املرافق واخلدمات وسور حدود 
املشروع، وذلك بعد األخذ بعني 
االعتبار املســافات املطلوبة 
مــن اخلدمات، حيــث أفادت 
وزارة االشغال باملوافقة على 
توسعة حرم الطريق شريطة 
احملافظة على خدماتهم القائمة 
مجاري أمطار سطحية وعرف 

وأنابيب تصريف مياه االمطار 
واحلواجز احلديدية والشبك 
والبــالط وال يســمح نهائيا 
بقطع االســفلت والتنســيق 
مــع ادارة وصيانــة الطــرق 
السريعة ليتم تسليم الشبك 
واحلواجز والبالط املفكك الى 
الطرق  مســتودعات صيانة 
السريعة واحملافظة على كل 
اخلدمــات نظيفة وســليمة، 
كما أكــدت وزارة املواصالت 
موافقتها بشرط أخذ موافقة 
جميــع اجلهــات وال تتحمل 
تكاليف نقل وحماية اخلدمات 

القائمة املستقبلية.
  لذلــك نــرى املوافقة على 
طلب وزارة االشــغال العامة 
توسعة حرم الطريق للتقاطع 
الواقع عند املدينة الترفيهية 
وذلك وفق املخططات املرفقة 
املعتمدة من وزارة االشــغال 
العامة شــريطة االلتزام مبا 
جاء بردود وزارات اخلدمات 

املختلفة. 

 م.أحمد املنفوحي

 حترير ٤٦ مخالفة أغذية وإعالنات في العاصمة 
 أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
استمرار املرحلة الرابعة من حملة #بتعاونكم_

جنملها التي تستهدف حث اجلمهور على توصيل 
الشكاوى واالقتراحات إلى حسابات البلدية في 
موقع التواصل االجتماعي kuwmun @ بهدف 
االرتقاء في املستوى الرقابي على جميع األصعدة. 
  وفي هذا الصدد، أعلنت مديرة إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية إميان الكندري عن قيام 
اإلدارة ممثلة مبراقبة األغذية واألسواق ومراقبة 
احملــالت واألســواق بعدة حمالت اســتهدفت 
التأكد مــن التزام أصحاب احملــالت واملطاعم 
في مناطق قبلة والصاحلية ومنطقة أســواق 
املباركية باللوائح والنظم املعمول بها في بلدية 
الكويت وتطبيق النظم واللوائح املعمول بها 

على مخالفيها. 
  وأضافت الكندري أن هذه احلمالت قد أسفرت 

عن حترير ٤٦ مخالفة تنوعت بني تشغيل عامل 
قبل احلصول على شهادة صحية وتداول األغذية 
قبل احلصول على شهادة صحية وفتح محل 
بترخيص منته وإضافة مساحة دون ترخيص 
وعدم االلتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن 
تــداول األغذية وإقامة إعالن خاص بالنشــاط 
قبل احلصــول على ترخيص من قبل البلدية 
وعدم جتديــد ترخيص اإلعــالن وإدارة محل 
قبل احلصول على ترخيص والسماح للعمال 
بالســكن واملبيت داخل احملل، مشيرة إلى أن 
احلمالت مستمرة بهدف االرتقاء مبستوى تطبيق 
القانون.  واهابت إدارة العالقات العامة بأصحاب 
احملــالت واملطاعم الى االلتزام باالشــتراطات 
الفنية والصحية التي تنص على اســتخراج 
الشــهادات الصحية وااللتزام بقواعد النظافة 

 حترير إحدى املخالفات في أماكن تداول املواد الغذائية. 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــديخــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ���س��ن��وي��ة  وع����ق����ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

 66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة  ال�����وح�����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

 69018118 امل����رك����زي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سح�تك���م
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبت��ك���ار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي
65556079

ت: 96008146 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.
97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

99836069

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
تلفون: 51444688 - 50166248مرگزية

ايتاليان رول لألملنيوم
أبواب وشبابيك وشتر

�لري - ق 1 - جممع 1410 - حمل رقم 1

سعـــــر خـــــاص 
عقود بيت گامل

تنظي�ف وتعق�ي�م وت�سوير دكت التكييف امل�ركزي

ق�سم خا�ص ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

99197948 - 24921461 - 24814934&ك�لني راي�ت

اإع���الن
تقدم: �سركة ما�ص املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت

              م�ساعد نوري م�ساعد ال�سالح 

اأ�سحاب �سركة ما�ص تك ل�سيانة امل�ساعد وال�سالمل الكهربائية
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

ذ�ت  �إىل  م�صوؤولية حمدودة  ذ�ت  من  لت�صبح  لل�صركة  �لقانوين  �لكيان  تغيري   -

�ل�صخ�س �لو�حد.

- يرجى ممن ل���ه �عرت��س �أن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل ثالثني يوما من تاريخ 

ن�ص�������ر �الإعالن باع�ت�ر��س خطي م���رفق����ًا ب���ه �ص�ن��������د �ملديوني���ة و�إال فل����ن يوؤخ�������ذ 

بع���ني �العتبار.


