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يعق���د مدير عام البلدي���ة م.احمد 8
الصبيح وبحضور عدد من رؤس���اء 
القطاع���ات اجتماعا صب���اح الغد مع 
مسؤولين في وزارة الداخلية للتباحث 
في العديد من المعامالت المرحلة الى 

البلدية.

لقاء بين مسؤولي »البلدية« 
و»الداخلية« غدًا

السليم: زيادة أعداد المصابين بمرض الربو في أم الهيمان كارثة صحية
اعتبر عضو املجلس البلدي د.عبدالكرمي السليم 
ان زيادة االصابات مبرض الربو في منطقة أم الهيمان 
تعتبر كارثة صحية وانس���انية تتحملها احلكومة 

والشركات العاملة.
وقال د.السليم نشر بالصحف اصابة 1300 شخص 
بوباء الربو بهذه املنطقة، مستغربا الصمت الرهيب 
ازاء هذه القضية من قبل مؤسسات الدولة املختصة 
مثل الهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة 
والبلدية واجلهات املعني���ة بالتلوث بهذه املنطقة 
وش���ركات النفط علما بأن التلوث اجلوي باملنطقة 
اجلنوبي���ة ليس بجديد ومت التط���رق اليه من قبل 

اللجنة البيئية باملجلس البلدي في البلدية ومعهد 
االبحاث العلمية عن نسبة الغازات امللوثة باملنطقة 
اجلنوبية.وأضاف الس���ليم انه مت التطرق الى هذه 
القضية اكثر من مرة، والدعوة الى سرعة التعامل مع 
هذه الكارثة الصحية، مشيرا الى ان هناك معلومات 
تؤكد ص���دور قرارات من قبل الهيئة العامة للبيئة 
تلزم الشركات الصناعية ومحطات البترول بوضع 
فالتر خاصة حتد من انبعاث الغازات املضرة على 

صحة املواطن واملقيم.
وتابع د.سليم نستغرب عدم نشر بيانات وقياسات 
للملوثات البيئية في جنوب البالد من قبل اجلهات 

العلمية بالدولة، مشيرا الى ضرورة حتذير السكان 
في حاالت الطوارئ القصوى أس���وة مبا هو متبع 
بالدول العاملية حيث يتم حتذير السكان من امللوثات 

قبل حدوثها.
وأعرب عن أسفه من عدم توفر احصائيات من قبل 
وزارة الصحة بشأن ما تناولته الصحف احمللية عن 
كثرة االصابات بالربو بني سكان املنطقة اجلنوبية، 
مؤكدا ان هذه القضية ال ميكن السكوت عليها وستتم 
مناقشتها خالل دور االنعقاد املقبل للمجلس البلدي 
بهدف املس���اهمة في ايجاد احللول املناس���بة لهذه 

د.عبدالكرمي السليمالقضية.

مانع العجمي

حزام طامي

العجمي يدعو إلعادة عرض 
الئحة البناء بالسكن الخاص

اجتماع اللجنة العليا إلعداد تقديرات 
مشروع الميزانية الخميس

طالب عض����و املجلس البلدي 
مانع العجمي وزير األشغال العامة 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر ب����أن يعيد عرض 
قانون تنظي����م أعمال البناء على 
املجلس البلدي وذلك قبل صدور 
مرسوم أميري به، مشيرا الى وجود 
بعض املالحظات واالقتراحات لدى 
االعضاء فيما يخص االشتراطات 
واملواصفات اخلاصة بأبنية السكن 
اخلاص والتي ستساهم في تطوير 
ان املجلس  الالئحة.واضاف  هذه 
البلدي يضم ع����ددا من الكفاءات 
وأصح����اب االختصاص من ذوي 
اخلبرة والذين سيزيدون من فاعلية 
هذا القانون ملا فيه خدمة للوطن 

واملواطنني.

تعقد اللجنة العليا العداد تقديرات 
مش����روع ميزانية البلدية للسنة 
المالية 2010  2011 اجتماعها صباح 
الخميس المقبل.وقال رئيس اللجنة 
حزام طامي تم توجيه الدعوة الى 
رؤساء القطاعات، نواب المدير العام، 
االمين العام المساعد للشؤون المالية 
واالدارية في المجلس البلدي وعدد 
من مدراء االدارات، حيث يتضمن 
جدول االعمال االطالع على المحضر 
الس����ابق، االطار العام لمش����روع 
الميزانية مع بيان الجهات التي لم 
تقم بتقديم احتياجاتها باالضافة الى 

بند ما يستجد من اعمال.

واختتم بأن ه����ذه التعديالت 
تقل����ل من دخول مبدأ الوس����اطة 

واالستثناءات.

بوشهري للتنسيق بين اللجنتين 
البيئيتين في مجلسي األمة والبلدي

اكدت عضوة 
لمجل��������س  ا
البلدي م.جنان 
ب��وش���ه���ري 
ضرورة ان يكون 
هناك تنس���يق 
اللجنتين  بين 
البيئيتي�ن في 
مجل���س االمة 
لمجل����س  ا و
البلدي للتباحث 
العديد من  في 
البيئية  االمور 
لالرتقاء بالبيئة 

الكويتية.
وقالت ان التعاون واجب بين اللجنتين لحل 
العديد من المش���اكل البيئية، خاصة ان العمل 

المشترك يؤدي للرقي باالداء.
وذك���رت انها تعكف حاليا على االطالع على 
المحاضر السابقة للجنة للوقوف على آخر ما 
تم انجازه واستكمال المشوار بتقديم دراسات 

جديدة لخدمة المجال البيئي.

م.جنان بوشهري

هل سيتم تغيير مكان حراج السيارات م.أحمد الصبيح

البلدية تقترح تغيير موقع حراج السيارات لشمال طريق السالمي
طلبت البلدية تغيير موقع حراج 
ومعارض بيع وشراء السيارات املقرر 
غرب مدينة اجلهراء الى شمال طريق 
الس���املي لتعارضه مع موقع ردم 

النفايات وخدمات الكهرباء.
وقال مدي���ر عام البلدية م.أحمد 

الصبيح في كتابه:
بناء على ق���رار املجلس البلدي 
رقم )م ب/ ر و/2009/4/80( املتخذ 

بتاريخ 2009/3/2 والذي يقضي:
باملوافقة على التنويه الصادر من 
وزير الدولة لش���ؤون البلدية على 
القرار رقم )م ب/ل ف2009/3/48/1( 
املوافق���ة على  ليك���ون كالتال���ي: 
تخصيص موقع مبحافظة اجلهراء 
مبنطقة غرب مدينة اجلهراء جنوب 
طريق الساملي مبساحة 500000م2 
الس���تغاللها حلراج الس���يارات + 
بيع وشراء س���يارات، حيث سبق 
ان متت املوافقة على املوقع املذكور 
مبوجب قرار املجلس البلدي رقم )م 
ب/ رو/2008/7/169( املتخذ بتاريخ 
500000م2  مبس���احة   2008/5/5

لالس���تعماالت آنفة الذكر باالضافة 
الى اخلدمات املتكاملة.

وحيث يفي���د الكروكي امليداني 
املؤرخ في 2009/1/7 بوجود عوائق 
تعترض استكمال تسليم املوقع وهي 
عبارة عما يل���ي: موقع كبير لردم 
النفايات جار العمل به تابع لبلدية 
الكويت � ادارة ش���ؤون البيئة عقد 
رقم 2006/2005/11 وهو محاط بروف 

ترافي مرتفع ومكاتب شنكو ملراقبي 
البلدية � ادارة ش���ؤون البيئة، مير 
باجلزء الغربي من املوقع خط مياه 
)بايب(، بئ���ر مراقبة تابعة لوزارة 

الطاقة محاطة بسور شبك.
وبناء على ما سبق، ونظرا ألن 
املوقع املقرر حلراج السيارات جنوب 
طريق الساملي )طريق االطراف( غرب 
مدينة اجلهراء يتعارض مع موقع ردم 

النفايات وخدمات لوزارة الكهرباء 
واملاء، واذا ما ارتأيتم، فإننا نقترح 
املوقع شمال طريق الساملي شريطة 
دراس���ته من خالل اللجنة الفرعية 
للمرافق واخلدمات العامة ومن ثم 
يعاد عرضه عل���ى املجلس البلدي 
التخاذ ما يلزم بشأنه، على ان يتم 
ذلك بالتنس���يق مع وزارة التجارة 

والصناعة املعنية باملوضوع.

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�ستاليت الكويت
�صيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�صاأل عن ر�صيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�صائم

عة
�صا

24
ة 

خدم

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�صيــانـــة

97160332
تمديد ق�صائم

�سيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعـامـــل باالأقــــ�صـاط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�صـتـرايلمظـــــالت

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�صي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

مظـــالت اجلزيرة
خام 

اإ�سرتايل

قما�ش ا�ســباين

66632687
99785759
22612750

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

جميع غرف النوم
نـ�ســــتري

66449039
ال�شيماء )ابوعلي(

ت�صليح و�صيانة التكييف املركزي 

والـوحــدات وغ�صيـل مكيـفــات 

ثاجات - برادات ماء - غ�صاالت

ور�صــة

24724788
66612839

اأبواب النخيل

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

اإعــــان
تقدم : 1- نا�سر بدر املطريي 2- بدر نا�سر   

املطيــــري )كويتــيــا اجلن�سـيــة (

اأ�سحـــــــاب �سركـــــــة افـــــــاق ام ق�ســـــــر للتجارة 

اإىل  بطلـــــــب   . واملقـــــــاولت/ت.ب  العامـــــــة 

اإدارة ال�ســـــــركات بـــــــوزارة التجـــــــارة : حتويل 

كيـــــــان ال�سركـــــــة مـــــــن تو�سيـــــــة ب�سيطة اىل 

ذات م�سوؤوليـــــــة حمـــــــدودة. يرجـــــــى ممـــــــن 

لـــــــه اعرتا�ـــــــض ان يتقـــــــدم لـــــــالإدارة املذكورة 

خالل �ستني يومـــــــًا من تاريخ ن�سر العالن 

باعرتا�ض خطـــــــي مرفقًا به �سند املديونية 

واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

9 9 2 7 6 0 2 0
2 2 6 6 3 5 1 9

 بحـــولــي
غرفة نوم + �صالة + حمام ومطبخ

حويل - قطعة 4 - �سارع 112

خلــف البــنـــك التجــــاري

�صقة لاإيجـار

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

 99355681
25739461

�صقق لاإيجار

پ 2 غرفة نوم + �صالة + 2 حمام 

مركزي تكييف   + مطبخ   +

بال�صاملية عمارة جديدة


