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> نهتم ب�صحـتكـــم
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 باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.
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شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

شرگة مستقبل
اخلفجي العقارية

للبيع أراضي في

اخلــــفــــجـــــي

60076781
�إعــالن

تقدم : 

1- حممود عبد�ملح�صن �لعلي

2-ن�صيمة عبد�ملح�صن �لعلي

�أ�صحاب �صركة/ �لكفيل للتجارة �لعامة/ت 

بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة:  

- تعدي�������ل �لكي�������ان �لقان�������وين لل�ص�������ركة من 

ت�صامنية �إىل تو�صية ب�صيطة.

 يرج�������ى ممن ل����������ه �عرت��س �أن يتق�������دم للإد�رة 

�ملذك�������ورة خ�������لل �صتني يوم�������ًا من تاري�������خ ن�صر 

�الع���������لن باع��ت�����ر��س خط���ي مرفق�������ًا به �صن��د 

�ملديونية و�إال فلن يوؤخذ بعني �العتبار.

البغيلي ملراقبة املناطق السكنية 
اجلديدة بالكاميرات

املطيري: ختام دورة تنمية املسارات 
الفنية والقانونية ملفتشات الصالونات

مطلبا أمنيا حلماية املناطق 
وسالمة الناس باإلضافة الى 
أنها تعد وسيلة مساعدة مهمة 
في اكتشاف مرتكبي اجلرائم، 
الفتا الى ان انتشار كاميرات 
املراقبة سيعطي ثقافة جديدة 
للمواطن بضرورة االنضباط 
خاصة أن الكثير من الناس 
أصبحوا يطالبون باملزيد من 
التشديد األمني باألماكن التي 
تتصف بالهدوء الشديد ومنها 
املناطق السكنية وفي نفس 
الوقت نرى ان هناك عددا من 
املواطنني يضعون الكاميرات 
على منازلهم خوفا من اجلرائم. 
وطالب وزارة الداخلية بتبني 
فكرة مراقبة ش����وارع املدن 
اجلديدة بالكاميرات خاصة ان 
املوضوع اصبح مطلبا شعبيا 
وهناك مسؤولية على وزارة 
الداخلية جتاه حماية املواطن 
بعد انتشار الظواهر السلبية 

والدخيلة على املجتمع.

ال����ى املراقب����ة األمنية على 
مدار الساعة. وقال البغيلي 
ف����ي تصري����ح صحافي ان 
اس����تخدام وزارة الداخلية 
لكامي����رات املراقبة اصبح 
حاجة ملحة للمناطق التي 
تفتقر الى وجود الدوريات 
وخاصة املناطق الس����كنية 
اجلديدة في ظل ما تعيشه 
الكويت من انفتاح تكنولوجي، 
إضافة إلى دواع أمنية حتتم 
استخدام تلك التقنيات في 
املراقبة خصوصا بعد ازدياد 
حوادث العن����ف والقتل في 
الكويت وكذلك بهدف رصد 
املخالف����ات الت����ي اصبحت 
ته����دد أمن وأم����ان املواطن. 
وأوضح ان وج����ود أجهزة 
املراقبة في الش����وارع يدفع 
األفراد إلى االلتزام وضبط 
السلوك واحلد من اجلرائم 
التي نسمع عنها يوميا، لذلك 
فإن وجود الكاميرات اصبح 

التفتيش  آلية  إلى  الدورة 
على احمل���الت وتراخيص 
احملالت من اجلانب الفني، 
وألقت احملاضرة األستاذة 
فوزية الفارس، أما اجلانب 
القانوني إلجراءات التفتيش 
فألقى احملاضرة د. عبداهلل 
الدملاني مستشار من اإلدارة 

القانونية بالبلدية.
 وفي اخلتام كرم مدير 
اإلداري  التطوي���ر  إدارة 
والتدريب كل من احملاضرين 
واملفتش���ني املشاركني في 

الدورة.

أكد عضو املجلس البلدي 
احمد البغيل����ي ان املناطق 
اجلدي����دة حتتاج من الدولة 
الى السرعة في اجناز اخلدمات 
خاصة فيما يتعلق بإيصال 
التي����ار الكهربائي باإلضافة 

إدارة العالقات  أعلنت 
العام���ة ف���ي البلدية عن 
اختت���ام دورة املس���ارات 
الفنية والقانونية ملفتشات 
الصالونات التابعة إلدارة 
التطوير اإلداري والتدريب 
وذلك في فندق املوڤنبيك 
البدع. وفي هذا الس���ياق، 
التطوير  إدارة  أعلن مدير 
اإلداري والتدري���ب خلف 
املطيري أن الدورة شملت 
تنمية مهارات مفتش���ات 
الصالونات وشاركت في هذه 
الدورة 13 مفتشة، وتهدف 

احمد البغيلي

خلف املطيري

املوسى يدشن تطبيقًا جديدًا
للمجلس البلدي عبر الهواتف الذكية

إزالة 166 إعالناً مخالفاً في »مبارك الكبير«
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن تنفيذ مراقبة احملالت واإلعالنات التابعة 
إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة مب����ارك الكبير عدة حمالت 
ميدانية خالل الفترة م����ن 23-27 نوفمبر 
املاضي اس����تهدفت إزالة اإلعالنات املخالفة 
من الطرق وامليادين أس����فرت عن إزالة 166 
إعالنا مخالفا من الطرق والساحات العامة 
وااللتفاف����ات ملا لها من تداعيات خطيرة قد 

تنجم عنها وتعرض حياة قائدي املركبات 
للحوادث، وذلك بحجبها للرؤية لوضعها في 
أماكن عشوائية.  وأوضحت العالقات العامة 
أن إجمالي عدد اإلعالنات التي مت إزالتها من 
جميع مناطق محافظة مب����ارك الكبير بلغ 
166 إعالنا مخالفا ومتنوعا، حيث بلغ عدد 
إعالنات الكرتون التي مت إزالتها 135 إعالنا 
وإعالن����ات القماش التي مت إزالتها 21 إعالنا 

إلى جانب إزالة 10 إعالنات حديد.

يعد مجلسا فنيا استشاريا 
من خالل التواصل مع املواطن 
ك����ي يكون ج����زءا ال يتجزأ 
من أعمال املجل����س، وذلك 
عن طري����ق مواكبة العصر 
باستخدام برامج التواصل 
االجتماعي. وأضاف: ان هذا 
التطبيق س����يعرف املواطن 
باخلدمات التي يقدمها املجلس 
البل����دي وقوانينه، وقانون 
البلدية 5/2005، والتعرف 
على اختصاصاته، مؤكدا انه 
بإمكان أي مواطن ووافد من 
خالل التطبيق تقدمي شكوى 
أو أي مالحظة أو تعليق أو 
مخالفة، فيقوم بتصويرها 
وإرسالها عبر املوقع للمجلس 
البلدي. وأشار الى انه خالل 
الفترة املقبلة لهذا التطبيق 
ميكن من خالله ان يتعرف 
على جداول اجللسات واللجان 
اخلاص����ة  واالجتماع����ات 

باملجلس بشكل عام.

»املجلس البلدي- الكويت« 
يتم تنزيله عبر األبستور، 
وهو قانون 5/2005 للمجلس 
البلدي واختصاصاته. وفي 
هذا الس����ياق قال املوس����ى 
ان اله����دف م����ن ط����رح هذا 
البرنامج إب����راز دور ومهام 
أعضاء املجلس، وفتح باب 
التواصل م����ع الناس كافة، 
خاص����ة ان املجلس البلدي 

في سابقة هي األولى من 
نوعها على نطاق العمل في 
املجلس البلدي، دشن عضو 
املجلس البلدي ومقرر جلنة 
محافظ����ة العاصمة م.علي 
املوسى تطبيقا جديدا عبر 
الهواتف الذكية حتت مسمى 

م.علي املوسى يعرض تطبيق املجلس البلدي عبر الهاتف 

مهلهل اخلالد

يناقش طلب استقالة د.مشاري املطوطح من جلنة التطوير

البلدي يبحث اعتماد مسار السكة احلديد
الى الساملية( الى شارع أبوذر 

الغفاري مبنطقة الساملية.
االستقالة املقدمة من العضو 
د.مشاري املطوطح من عضوية 

جلنة اإلصالح والتطوير.
االقتراح املقدم من العضو 
د.م.منصور اخلرينج بش����أن 
إطالق اس����م املرح����وم حمود 
خلف املساعيد على أحد شوارع 

الكويت.
االقتراح املقدم من العضو 
م.أحمد الفضالة بشأن تطوير 
املبان����ي القدمية في الس����كن 
االس����تثماري املرخ����ص فيها 
مح����الت جتاري����ة مرخص����ة 
وإصدار قرار لتش����جيع املالك 

لتطويرها.
املقدم����ة من  االقتراح����ات 
العضو د.مش����اري املطوطح 

بشأن تخصيص أراض زراعية 
باملناطق احلدودية على طول 
الشريط احلدودي. وآخر بشأن 
إطالق اس����م املرحوم القاضي 
عبداهلل األدعس السعيدي على 
أحد شوارع منطقة القصر في 

محافظة اجلهراء.
املقدم����ة من  االقتراح����ات 
العضو مانع العجمي بش����أن 
تسمية أحد شوارع دولة الكويت 
باس����م املرحوم علي س����كران 
الس����هلي، تخليدا له وتكرميا 
ألعمال����ه اجلليلة ف����ي خدمة 
الوطن، وآخر بش����أن تسمية 
أحد ش����وارع منطقة االندلس 
باسم املرحوم سعيد بن مريبد 
السويجي املطيري، تخليدا له 
وتكرمي����ا ألعماله اجلليلة في 

خدمة الوطن.

مركز ضاحية االندلس والرقعي 
قطعة رقم 11.

توسعة س����وق اجلابرية 
املركزي قطعة 2، الطلب املقدم 
من شركة املشروعات السياحية 
لتطوير موقع حديقة النافورة 
املوسيقية بالقطاع الثاني من 
احلزام األخضر. الطلب املقدم 
من شركة املشروعات السياحية 
إلقامة وترخيص موقع ملشروع 
مجمع الرياضات املثيرة بالقطاع 
الثاني من احلزام األخضر بني 
موقع حديقة النافورة املوسيقية 

وموقع صالة التزلج.
طلب استحداث مدخل من 
الس����ريع  الفحيحيل  طري����ق 
)مخرج طريق الفحيحيل القادم 
من مدين����ة الكويت في اجتاه 
طريق الدائ����ري الرابع املتجه 

يبحث املجلس البلدي خالل 
اجتماعه اليوم برئاسة مهلهل 
الفنية  اللجنة  اخلالد توصية 

باعتماد مسار السكة احلديد.
ويتضمن ج����دول األعمال 
التال����ي: الكت����اب املق����دم من 
»فريق الدعي����ة معا لالفضل« 
بشأن استغالل الساحة الواقعة 
في منطقة الدعية قطعة رقم 1 
واملالصقة ملدرسة أحمد البشر 

الرومي الثانوية.
الش����ؤون  وزارة  طل����ب 
االجتماعية والعمل تخصيص 
موق����ع إلقام����ة مجمع محالت 
ضمن مركز ضاحية االندلس 
والرقع����ي قطعة رقم 11. طلب 
الش����ؤون االجتماعية  وزارة 
والعمل تخصيص موقع إلقامة 
مطعم وجبات س����ريعة ضمن 

د.حسن كمال مترئسا اجتماع اللجنة 

جلنة العاصمة: استحداث مدخل على الغزالي باجتاه العمرية

وفهد الصانع بشأن استحداث 
حارات تخزينية جلمع فتحات 
االلتفاف العكسي في منطقة 

الفني  ال���ى اجله���از  كيفان 
ملخاطبة االشغال لالستعجال 

بالرد.
كم���ا متت إحالة ورش���ة 
عم���ل اللجنة بش���أن توفير 
مواقف عامة للس���يارات في 
املنطقة التجارية داخل املدينة 
الى  )العقب���ات واحلل���ول( 
اجلهاز الفني ألخذ رأي ادارتي 
الهيكلي والتنظيم.  املخطط 
وأشار الى انه مت ابقاء اقتراح 
العضو اسامة العتيبي بشأن 
تخصيص ارض إلقامة احلي 
املالي على جدول األعمال كما 
مت ابقاء كتاب بشأن تخصيص 
قطعة ارض في منطقة الشويخ 
اإلدارية إلقامة مبنى للهيئة 
العامة ملشروعات الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص.

العامة للبيئة.
وبني انه متت احالة اقتراح 
الكندري  العضوين عبداهلل 

العاصمة  أوصت جلن���ة 
خالل اجتماعها امس برئاسة 
د.حسن كمال باملوافقة على 
اقتراح العضوين د.منصور 
اخلرينج ونايف السور بشأن 
إنشاء مدخل من طريق الغزالي 
لش���ارع األردن ف���ي اجتاه 
العمرية وذلك بهدف تخفيف 

احلركة املرورية.
وقال كمال انه متت احالة 
التقرير اخلاص مبش���روع 
مسلخ وسوق املاشية حملافظة 
العاصمة ال���ى اجلهاز الفني 

لتقدمي تقرير مفصل.
وذكر انه مت تأجيل اقتراح 
العضو فهد الصانع بش���أن 
زيادة االنشطة التجارية في 
املنطقة التجارية احلرة ألخذ 
التجارة والهيئة  رأي وزارة 

التدقيق على التراخيص  حترير إحدى املخالفات 

إزالة 670 إعالناً مخالفاً ورفع 424 سيارة من الفروانية

التي نفذته���ا مختلف املراكز 
التابعة لفرع بلدية الفروانية 
بالتعاون م���ع إدارة العالقات 
العامة تأتي في إطار مسؤولية 
بلدية الكويت لتأدية خدماتها 
على الوجه األكمل في مختلف 
املتعلق���ة بعملها  اجلوان���ب 
العامة  النظاف���ة  في مجاالت 

وإشغاالت الطرق. 
وأضاف احلربي: انها تهدف 
إل���ى التص���دي للمتجاوزين 
واتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
بحقهم، مش���يرا إلى مواصلة 
املراكز في احلمالت التفتيشية 
الرقابي ملراكز  الدور  لتفعيل 
التابعة  النظاف���ة باملناط���ق 
للمحافظة ملنع كل التجاوزات 
العامة  التي تتعلق بالنظافة 
العام، السيما  املنظر  وتشوه 
أن اإلدارة العليا بالبلدية تولي 
اهتماما بالغا برفع مس���توى 
النظاف���ة ف���ي كل احملافظات 
من خالل تشديد الرقابة على 
شركات النظافة املبرمة عقودا 

مع البلدية باحملافظات. 
وتابع احلربي: ان احلمالت 
أس���فرت عن رفع 53 سيارة 
مبنطقة خيطان و181 سيارة 

م���ن منطق���ة الفروانية و25 
س���يارة من منطقتي العمرية 
والرابية و93 سيارة من منطقة 
جليب الشيوخ و4 سيارات من 
منطقة األندلس و3 س���يارات 
م���ن منطق���ة العارضية و49 
س���يارة من منطقتي الرجعي 
والعارضي���ة الصناعي���ة و11 
س���يارة من منطقتي اشبلية 
والرحاب و5 سيارات من منطقة 

عبداهلل املبارك.
احلم���الت  أن  وذك���ر 
س���تتواصل في كل مناطق 
محافظ���ة الفرواني���ة بهدف 
احملافظة عل���ى أمالك الدولة 
من االنتهاكات غير القانونية 
من قبل السيارات املهملة التي 
مت رفعه���ا وإيداعه���ا مبوقع 
احلجز في منطقة أمغرة ولن 
يتم اإلفراج عنها إال بعد دفع 
الرسوم املقررة طبقا للقوانني 
واألنظم���ة ودع���ا املواطنني 
واملقيمني إلى اتباع اإلرشادات 
واللوائح وعدم ترك سياراتهم 
مهملة على أمالك الدولة حتى 
ال تتعرض سياراتهم للرفع 
واملخالف���ة من قب���ل أجهزة 

البلدية الرقابية.

عدم وضع إعالناتهم العشوائية 
في الطرقات وامليادين حفاظا 
على املنظ���ر العام للمحافظة 
والتقيد بلوائح وأنظمة البلدية 
في وضع ترخيص اإلعالن في 
مكان ب���ارز باحملل وجتديده 
قبل االنتهاء جتنبا للمساءلة 

القانونية. 
م���ن جهة أخ���رى، أعلنت 
االدارة إن إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة الفروانية نفذت العديد 
من احلمالت التفتيشية خالل 
ش���هر نوفمب���ر املاضي على 
مستوى جميع املناطق التابعة 
للمحافظة والتي أسفرت عن 
رفع 424 سيارة ومت إرسالها إلى 
موقع احلجز مبنطقة أمغرة.

وأش���ارت الى ان احلمالت 
ش���ملت مناط���ق خيط���ان 
والفروانية والعمرية والرابية 
الش���يوخ واألندلس  وجليب 
والرجع���ي  والعارضي���ة 
والعارضية الصناعية وإشبلية 

والرحاب وعبداهلل املبارك.
وفي هذا الس���ياق، أوضح 
مراقب النظافة العامة بالوكالة 
س���عود احلربي أن احلمالت 

أعلنت إدارة العالقات العامة 
ع���ن تنفيذ مراقب���ة احملالت 
التابع���ة إلدارة  واإلعالن���ات 
التدقي���ق ومتابع���ة خدمات 
البلدية بفرع بلدية الفروانية 
حمالت ميدانية على اإلعالنات 
املخالفة بجميع مناطق احملافظة 
وأسفرت تلك احلمالت عن إزالة 
670 إعالنا مخالفا، وذلك خالل 

األسبوع املاضي. 
العامة  وأشارت العالقات 
امليدانية  ال���ى أن احلم���الت 
كانت برئاسة مراقب احملالت 
واإلعالنات مس���عود دشتي 
ومبشاركة املفتش���ني محمد 
كنع���ان، س���ليمان املنيس، 
واملفتش���ات حصه الش���رف، 
وفاطمة شهاب، وعبير شبكو 
ومن إدارة العالقات العامة كمال 
الدين محمد وأزهار فاروقي، 
مش���يرة الى أن هذه احلمالت 
تأتي في سياق احلمالت امليدانية 
التي تقوم بها املراقبة للتأكد من 
تقيد أصحاب احملالت باللوائح 
واألنظمة التي سنتها البلدية 
بالئح���ة تراخي���ص احملالت 
واإلعالن���ات وإزالة اإلعالنات 
العشوائية التي يتم وضعها من 
قبل املواطنني واملقيمني والتي 
العام  املنظر  تؤثر سلبا على 

للمحافظة.
وفي هذا الس���ياق، أوضح 
دش���تي أن احلمالت أسفرت 
عن إزال���ة 670 إعالنا مخالفا 
من الطرقات وامليادين وأسطح 
املنازل وإشارات املرور وأعمدة 
اإلن���ارة باإلضافة إلى حترير 
37 مخالف���ة إلعالنات مخالفة 
ألس���طح من���ازل ومح���الت 
وجمعيات تعاونية، الفتا الى 
أن احلمالت اس���تهدفت إزالة 
اإلعالنات املخالفة من الطرق 
العامة،  وامليادين والساحات 
داعيا املواطنني واملقيمني إلى 

في سابقة هي األولى من نوعها


