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جمل�س الوزراء

جلنة اإزالة التعديات على اأمالك الدولة 

واملظاهر غري املرخ�صة

بشأن إزالة األسوار الزراعية
تطبيقـًا للبـند العـا�صر من املـادة الرابـعـة من قرار املجل�س البـلـدي 

رقم 2007/12/875/11 ال�صادر يف 4 يونيو 2007 

وال�������ذي ين�ض على )ل ي�سم�������ح بت�سوير املنطقة املرخ�سة لأغرا��������ض الزراعة ب�أ�سوار 

اإن�س�ئية اأو نب�تية اأو �سبك معدين اأو اأي ت�سوير اآخر، على اأن تكون الزراعة كم�سطح�ت 

خ�س�������راء اأو �س�������جريات متب�عدة مب�س��������فة ل تقل )3م( عن بع�س�������ه� �سمن املنطقة 

املرخ�سة، كم� ل يجوز اإق�مة املن�س�آت الث�بتة اأو املتحركة داخل املنطقة املرخ�سة(.

تعلن جلنة اإزالة التعدي�ت على اأمالك الدولة واملظ�هر غري املرخ�سة اأنه� �ستب��سر 

اعتب��������را من )3 يناير 2010( بتنفيذ املرحلة الأوىل ب�إزالة الواجهة الأم�مية من 

الأ�سوار الزراعية الواقعة خ�رج حدود العق�رات يف املن�طق ال�سكنية، اإذا مل تكن هذه 

الأ�س�������وار مط�بقة مل�سمون القرار املذكور اأعاله، على اأن يتم اإبق�ء الأجزاء الف��سلة 

بني اجلريان اإىل املرحلة الث�نية م�ستقباًل.

وتدع�������و اللجنة املواطن�������ني الكرام اإىل مب��س�������رة اإزالة هذه التعدي��������ت الواقعة خ�رج 

عق�راتهم قبل املوعد املحدد

�س�كرين تع�ون اجلميع لتحقيق امل�سلحة الع�مة

اإعـــــــالن

ملزيد من املعلوم�ت وال�ستف�س�ر

WWW.TAADEYAT.COM : املوقع اللكرتوين

ه�تف مقر اللجنة : 24319000

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز

صاحب السمو األمير خالل لقائه حمد جمال بوناشي

صاحب السمو يتسلم تقرير ديوان احملاسبة من عبدالعزيز العدساني

الشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم درعا تذكارية من الوفد اللبناني

األمير استقبل محافظ البنك المركزي وتسلم تقارير 
»المحاسبة« حول ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية

الشرف املرافقة املستشار بالديوان 
األميري خالد يوسف الفليج.

إلى ذلك بعث صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ����ة إلى اخي����ه الرئيس زين 
العابدين بن علي رئيس اجلمهورية 
التونسية الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه 
في االنتخابات الرئاس����ية لوالية 
رئاسية جديدة متمنيا سموه له 
كل التوفيق والسداد ودوام الصحة 
والعافية وللبلد الشقيق كل التطور 
واالزدهار. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى  الرئيس هنز فستشر 
رئيس جمهورية النمسا الصديقة 
عب���ر فيها عن خال���ص تهانيه 
مبناس���بة العيد الوطني لبالده 
متمنيا لفخامته موفور الصحة 
ودوام العافية. كما بعث س���مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

املس����ؤولني بالدولة وكبار القادة 
في اجليش والش����رطة واحلرس 
الوطني. وقبل مغادرته استقبل 
الرئيس شريف الشيخ أحمد رئيس 
جمهورية الصومال الشقيقة نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

وذلك مبقر اقامته بقصر بيان.
وحض����ر املقابلة رئيس بعثة 

جاس����م اخلراف����ي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
ورئيس مجلس الوزراء والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
ش����ؤون الديوان األميري الشيخ 
ناص����ر صباح األحم����د والوزراء 
واملستشارون واحملافظون وكبار 

الصومال الشقيقة والوفد الرسمي 
املرافق له بعد زيارة رسمية للبالد 
اس����تغرقت يومني اجرى خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد. وكان 
على رأس مودعيه على أرض املطار 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
العهد الشيخ  األحمد وسمو ولي 
نواف األحمد ورئيس مجلس األمة 

استقبل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صب����اح األحم����د بقصر 
بيان صباح ام����س محافظ البنك 
املركزي ورئيس فريق العمل املهني 
املتخصص ذي الصفة التنفيذية 
ملتابعة ومعاجلة انعكاسات االزمة 
االقتصادية العاملية وتداعياتها على 
الوضع االقتصادي واملالي في البالد 

الشيخ سالم العبدالعزيز.
كما استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني، حيث رفع 
لس����موه تقارير ديوان احملاسبة 
عن نتائج الفحص واملراجعة على 
تنفيذ ميزانيات الوزارات واالدارات 
احلكومية وكذلك اجلهات املستقلة 

واجلهات امللحقة للسنة املالية.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظه����ر امس جمال علي بوناش����ي 
وابنه الطالب الشاعر حمد جمال 
علي بوناشي وذلك مبناسبة القائه 
قصيدة شعرية في االحتفال باليوم 

العاملي للمعلم.
من جانب آخر غادر مطار الكويت 
الدولي صباح امس الرئيس شريف 
الش����يخ أحمد رئي����س جمهورية 

صاحب السمو التقى جمال بوناشي وابنه ووّدع الرئيس الصومالي وهنأ الرئيس التونسي بإعادة انتخابه

وزير الديوان التقى وفدًا لبنانيًا
اس���تقبل وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد بقصر بيان صباح 
امس النائب في مجلس النواب اللبناني روبير 
فاضل ورئيس احتاد بلديات الفيحاء ورئيس 
بلدية طرابلس م.محمد رشيد اجلمالي وعضو 
مجلس بلدية طرابلس ورئيسة جلنة البيئة 
واحلدائ���ق د.ميرفت الهوز وعضو مجلس 
بلدية طرابل���س ورئيس اللجنة القانونية 
احملامي جالل علي بقار ومدير عام مؤسسة 
مياه لبنان الشمالي م.جمال كرمي ورئيس 
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان 

الش���مالي بالوكالة توفيق ياس���ر دبوسي 
ورئيس املجلس العربي � االوروبي للبيئة 
التنفيذي  العام  املزيني واالم���ني  د.صالح 
للمجلس طارق عيد العبيد ورئيس مكتب 
العالقات الدولية د.محمد بن مصطفى اجلهني 
ورئيس مكتب تطوير املش���اريع م.محمد 

صالح السعيد.
كما استقبل الشيخ ناصر صباح االحمد 
بقصر بيان ظهر امس جمال علي بوناشي 
وابن���ه الطالب الش���اعر حم���د جمال علي 

بوناشي.

استقبل جمال بوناشي وابنه حمد


