
المجلسالبلدي
االحد

18  اكتوبر 2009

12
اعداد: بداح العنزي

تباشر جلنة ازالة التعديات في محافظة اجلهراء 
صباح اليوم ازالة التعديات املقامة في اسطبالت 

فروسية اجلهراء.
يذكر ان فرق االزالة في الفروانية قامت االسبوع 
املاضي بازالة التعديات في اس���طبالت فروسية 

الفروانية.

إزالة تعديات إسطبالت الجهراء اليوم

تشكيل لجنة عليا مشتركة لمناقشة وتحديد ترتيب أولويات المشاريع

مذكرة تفاهم بين البلدية و»األبحاث« في البحث العلمي والتكنولوجي ونقل المعلومات

استعرض إنجازات المراقبة خالل سبتمبر

المطيري: إزالة 28 إعالنًا استدالليًا مخالفًا في الجهراء
اعلن مراقب احملالت واالعالنات بفرع بلدية محافظة اجلهراء فيحان 
املطيري عن انطالق حملة واسعة النطاق الزالة االعالنات االستداللية 
غير املرخصة للوزارات والهيئات واملؤسس����ات احلكومية واملصارف 

والشركات اخلاصة الواقعة في محافظة اجلهراء.
وقال: متكن فريق احلملة الذي ضم رئيس القس����م ناصر البصيري 
واملفتشني عادل ملك ومطلق العازمي، ومن ادارة العالقات العامة بالبلدية 
مت����وز املنادي وجراح املطيرات وأنور حميد من ازالة 28 اعالنا مخالفا 

في بداية انطالق احلملة.
واضاف: ان احلملة س����تتواصل في مختل����ف املناطق التي تقع في 
نطاق محافظة اجلهراء حتى يتم االنتهاء من ازالة هذه املخالفات، مؤكدا 
حرصه على استتباب النظام وضرورة ترخيص جميع االعالنات وفقا 

ملا تقتضيه االشتراطات التي نظمتها الئحة االعالنات.
حذر املطيري من اقامة االعالنات العشوائية على االشارات والعالمات 

املرورية وأعمدة االنارة واجلسور واحملوالت الكهربائية والدوارات.

واضاف: بلغ عدد احملالت التي مت التفتيش عليها خالل شهر سبتمبر 
املاضي 80 محال، اس����فر التفتيش عن حترير 40 مخالفة شملت انتهاء 
ترخيص اإلع����الن واقامة اعالن دون ترخي����ص وعدم وضع ترخيص 

االعالن في مكان بارز الى جانب ازالة 412 اعالنا مخالفا.
ولفت الى املخاطر التي تنتج عن وضع االعالنات املخالفة في األماكن 
التي حتجب الرؤية عن قائدي املركبات ومستخدمي الطريق، واألخرى 
التي تش����وه اللوحات االرشادية والعالمات املرورية والتي تتسبب في 
اتالف مرافق الدولة، مش����يرا الى ان االجراءات الرقابية مس����تمرة من 
خالل احلم����الت املكثفة الزالة االعالنات املخالف����ة من مختلف املناطق 

باحملافظة.
ودعا املطيري املواطن����ني واملقيمني الى التعاون مع بلدية احملافظة 
والعمل على جتديد تراخيص اعالناتهم جتنبا الزالتها من قبل االجهزة 
الرقابية وتكبدهم اخلس����ائر املادية والتذك����ر ان اتباع لوائح وأنظمة 

البلدية يقود الى حتقيق املصلحة العامة للجميع.

أح����ال نائب املدي����ر العام لقط����اع التطوير 
واملعلومات م.أحمد املنفوحي مذكرة تفاهم بني 
معهد الكويت لألبحاث العلمية والبلدية للقيام 
مبراجعة املس����ودة قانونيا واإلفادة عن أحقية 
البلدية في إبرام هذا االتفاق واآلثار املترتبة عليه 
عند التعاقد مع املعهد وفق املشاريع واإلنشاءات 
الت����ي يتم االتفاق عليها ب����ني الطرفني، ونصت 

املذكرة على التالي:
مادة أولى: يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما 
في مجال البحث العلم����ي والتكنولوجي ونقل 
املعلومات وتطوير التخطيط االستراتيجي، وبناء 
القدرات الفنية للعمالة في مجال اختصاص بلدية 
الكويت، والعمل على إجناز عدد من املش����اريع 
املشتركة التي قد تس����اهم نتائجها في معاجلة 
املشكالت القائمة وتعزيز التنمية الوطنية وكذلك 

العمل على حتسني جودة الغذاء وبناء املختبرات 
التقني����ات اجليومعلوماتية،  واالس����تفادة من 
واجراء الدراسات واالبحاث املشتركة ذات العالقة 

باختصاصات البلدية.
مادة ثانية: في سبيل حتقيق الهدف املنصوص 
عليه في املادة السابقة يعمل الطرفان على تشكيل 
جلنة عليا مشتركة من قبل كال الطرفني للعمل 
على توطيد التعاون فيما بينهما وحتديد اولويات 
املشاريع املش����تركة وكذلك االتفاق حول املهام 
التفصيلية وآلية عمل تلك اللجان وميثل الطرف 
االول ف����ي هذه اللجنة كل م����ن: 1- نائب املدير 
العام للمعلومات، 2- نائب املدير العام لالبحاث، 
3- مدي����ر ادارة البيئة والتنمية احلضرية، 4- 
مدير ادارة موارد الغذاء، 5- مدير املركز الوطني 

للمعلومات العلمية والتكنولوجية.

وميث����ل الطرف الثاني كل م����ن: نائب املدير 
العام لقطاع التطوير واملعلومات، مدير املكتب 
الفني للوزير، نائب املدي����ر العام لقطاع املالية 
واالدارية، ممثل عن مكتب مدير عام البلدية، نائب 
املدير العام لقطاع املش����اريع، نائب املدير العام 
لقطاع اخلدمات، ممثل عن االدارة القانونية بدرجة 
مستشار، ويجوز للجنة زيادة عدد اعضائها متى 
اقتضت احلاجة ذلك ويكون االجتماع صحيحا 
بوج����ود اكثر من نصف عدد االعضاء من بينهم 

الرئيس او نائبه.
مادة ثالث����ة: يلتزم الطرفان عند اس����تخدام 
املعلومات والبيانات والدراس����ات العلمية التي 
يحصل عليها كل طرف من اآلخر بان تكون وفقا ملا 
يخدم مصلحة الطرفني وال يجوز ألي منهما السماح 
للغير باالطالع عليها او استغاللها بغير موافقة 

خطية من الطرف املسؤول عن هذه املعلومات مع 
مراعاة استغالل تلك املعلومات وفق اختصاصات 

الطرف الثاني.
مادة رابعة: تكون حق����وق براءات االختراع 
واالكتش����افات التي يتم التوصل اليها من خالل 
البحوث املش����تركة التي يقوم بها الطرفان ملكا 
للطرفني ويتم استثمارها بصورة مشتركة وفقا 

التفاق خاص بينهما.
مادة خامسة: يتم االتفاق بني الطرفني من خالل 
اللجنة العليا املش����تركة على تكاليف الدراسات 
واالبحاث العلمية التي سيقوم بها املعهد للبلدية 
وفقا لكل دراس����ة او بحث علمي تعتمده اللجنة 
العليا املشتركة التي حتدد املدة الزمنية للدراسة 
او البحث العلمي وتكلفته املالية وطريقة الدفع 
وفقا لالنظمة واللوائح املالية والقانونية املعمول 

بها لدى الطرفني.
مادة سادسة: مشاركة بلدية الكويت باللجان 
االستراتيجية املشكلة في املعهد وحتديدا موقع 

مشاريع البلدية من اخلطة.
مادة سابعة: تصبح هذه املذكرة سارية املفعول 
من تاريخ التوقيع عليها من الطرفني ملدة سنتني 
تتجدد تلقائيا ما لم يش����عر احد الطرفني اآلخر 
كتاب����ة برغبته في الغائها قب����ل التاريخ احملدد 
النتهائها بثالثة اش����هر عل����ى االقل وفي جميع 
االحوال يج����وز تعديل هذه املذكرة في اي وقت 
باتفاق الطرفني كتابة شريطة اال يؤثر ذلك على 

املشروعات واالبحاث القائمة بينهما.
مادة ثامنة: هذه املذكرة ال تؤثر على التزامات 
الطرفني املقررة مبوج����ب اتفاقات تكون مبرمة 

م.أحمد املنفوحيبني الطرفني.

رفع إعالن مخالف إلى سيارة »البلدية«

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

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�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(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

750 م يف منطقة الندل�س �سارعني دورين و�سرداب
�سركـة الــزوم الـدوليــة للتجــارة العامـــة

مركــز الـزوم العــقـــاري

للبيـــع ڤيــــال 

66677519

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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


