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اعداد: بداح العنزي

وافقت جلنة الفروانية خالل اجتماعها امس على 
طلب شركة البترول الوطنية الكويتية بتخصيص 
موقع إلنش���اء محطة وقود جديدة ضمن ضاحية 
عبداهلل املبارك. وقال رئيس اللجنة احمد البغيلي 
بعد االجتماع انه متت املوافقة على ترحيل موقع 
محطة تعبئة الوقود مبنطقة العارضية الى طريق 
ش���رق العارضية. وأوضح ان اللجنة وافقت على 

كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بشأن طلب 
جمعية الرحاب واشبيلية التعاونية استغالل موقع 
فرع اخلضار بالقطعة 4 مبنطقة اش���بيلية إلقامة 
نشاط صيدلية، كما متت املوافقة على طلب وزارة 
األوقاف بتخصيص مواقف سيارات مبساحة 7500 
متر مربع ملسجد البخاري مبنطقة خيطان قطعة 2 

ومسجد آخر في منطقة اشبيلية قطعة 1.

لجنة الفروانية اعتمدت موقع محطة وقود بضاحية عبداهلل المبارك

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

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

نقوم بعر�ض عقـارك بهـذا الإعالن باملجــان 
ما عليك اإل الت�سال  على رقم 66677519

للبيع ڤيال يف منطقة الأندل�ض اإيجار �سهري  1200 د.ك
مراجعــة  169 األـــف

مركــز الــزوم العـقــاري

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606
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يف منطقة الري

لال�ستف�سار: 94977111

لالإيجار 

يف ال�ساملية خط ثاين حمــالت

�سارع البالجات

غرفتني، �سالة، حمامني، مطبخ.

250 دينار
لال�ستف�سار: 99265646

لاليجار �سقق
غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

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

العازمي استقبل وفد بلدية السلط األردنية

 إتالف 521 رأساً في الفروانية لعدم صالحيتها
ف���رع بلدية  أعل���ن مدير 
الفروانية بالوكالة  محافظة 
م.سعيد العازمي عن حتقيق 
االجهزة الرقابية بفرع البلدية 
للعديد من االجنازات امللموسة 
على مستوى الرقابة الصحية 
البلدية  وتراخيص اخلدمات 
وجمي���ع املج���االت املتعلقة 
بالنظاف���ة العام���ة والرقابة 
الهندسية  الغذائية واملتابعة 

خالل شهر سبتمبر املاضي.
جاء ذلك خالل التقرير الذي 
العامة  العالقات  ادارة  اعدته 
بالبلدية عن النشاط الذي تقوم 
الرقابية  به مختلف االجهزة 
بالبلدية حرصا على سالمة 
املواطنني واملقيمني واتخاذ ما 
يلزم بحق املتجاوزين لقوانني 

وانظمة البلدية.
وفي ه���ذا الس���ياق، قال 

العازمي: قامت ادارة النظافة 
الطرق  العام���ة واش���غاالت 
بتوجي���ه 260 ان���ذارا، و281 
تعهدا ورفع 16 سيارة مهملة 
وسكراب وحترير 40 مخالفة 
الش���غاالت الط���رق وع���دم 
التقيد بقواعد النظافة العامة 
والباعة املتجولني كما بلغ عدد 
اتالفه���ا  ت���م  التي  الرؤوس 

521 رأس��اً.

الشايع يدعو إلى تأجيل إزالة األسوار الزراعية

المطيري: يجب اإلسراع بتعديل قانون  »البلدي« ليقوم بدوره الرقابي

أكد نائب رئيس املجلس البلدي ش���ايع الشايع ضرورة تأجيل 
قرار ازالة االس���وار الزراعية املقامة امام املنازل في مناطق السكن 

اخلاص.
ودعا الشايع جلنة ازالة التعديات الى التأجيل حلني انتهاء املجلس 

البلدي من دراسة الالئحة الزراعية اجلديدة.
وقال الش���ايع ان اللجنة الفنية ستقيم ورشة عمل االحد املقبل 
لبحث تعديل الئحة الزراعة بحضور اعضاء املجلس البلدي واجلهاز 
التنفيذي واملسؤولني عن جلنة ازالة التعديات وهيئة الزراعة إليجاد 
حل شامل إلبقاء الزراعات على وضعها بعد االستماع الى آراء ووجهات 

نظر املعنيني في املوضوع.
وأكد الشايع حرص املجلس البلدي على تطبيق اللوائح واالنظمة 
الصادرة عنه وحال وجود أي مشاكل تعترض املواطنني فن تطبيق 
هذه اللوائح فإن االعضاء على استعداد ملراجعتها من جديد ودراستها 

ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن.

وأوض���ح ان الزراعة املقامة على أمالك الدولة متت بعلم اجلهات 
املس���ؤولة ووفقا ملطالبات بتشجير البالد لتجميلها، وانه ال يجوز 
حاليا ازالتها بقرارات عشوائية، مشددا على ضرورة التروي في عملية 
االزالة حاليا وحتى يتم االنتهاء من دراسة الالئحة. وطلب الشايع 
من املواطنني عدم ازالة مزروعاته���م حاليا حلني االنتهاء من اعادة 
دراس���ة الالئحة، معربا عن شكره وتقديره ألعضاء املجلس البلدي 
على جتاوبهم الس���ريع في عقد ورشة العمل حملاولة انهاء املشكلة 

القائمة حاليا بشأن ازالة املزروعات في مناطق السكن اخلاص.
ومتنى الشايع من اجلهات االخرى املسؤولة في الدولة التعاون 
م���ع املجلس البلدي لوضع الئحة جديدة ال تظلم املواطنني وبنفس 
الوقت ال تؤثر ع ى املظهر اجلمالي للبالد، مؤكدا ان املجلس ضد اقامة 

الزراعات التي حتجب الرؤية والتي قد تسبب حوادث مرورية.
وقال ان املجلس سيعمل على ايجاد الئحة جديدة للزراعة تقضي 

على املشاكل احلالية.

أكد رئيس اللجن���ة القانونية واملالية 
في املجلس البلدي فرز املطيري ان مقترح 
مجل���س بلديات احملافظات لم يأت بجديد 
وال توجد فيه ميزة واحدة من ش���أنها أن 
حتدث طفرة في العمل البلدي وكل ما هنالك 
أنه من ضمن س���يل م���ن املقترحات التي 
اتخمت بها اجندة اللجنة التشريعية هناك 
م���ا يقارب 300 مقترح ف���ي اقل من ثالثة 
شهور معظمها ال يقدم وال يؤخر وال عالقة 
له باحتياجات وتنمية البلد التي نريدها 

ونسعى إليها جميعا
وأوضح املطي���ري ان مقدمي االقتراح 
عللوه بانه سيصب في مصلحة احملافظات 
وتلبية احتياجاتها بينما نسي مقدموه او 

تناسوا ان القانون احلالي للبلدية والبلدي 
استحدث أفرعا للبلدية في كل جلنة على 
ح���دة وأيضا جلان احملافظات في املجلس 
تكون مهمتها تقدمي اخلدمات لكل محافظة 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على 
صحة سكان احملافظة وراحتهم واإلشراف 
على نظافة وجتميل احملافظة وكل ما من 

شأنه حتسني البيئة احمليطة.
وشدد ان القانون املقترح لم يأت مبيزة 
واحدة تلفت النظر اليه وتشجع على املضي 
قدما في اقراره بل جاء مليئا باملثالب التي 
من ضمنها انه قضى على استقالل البلدية 
والبلدي منذ نشأتها في ثالثينيات القرن 
املاضي وجعل تبعيتها ملا يسمى في القانون 

باملجلس األعلى للمحافظات برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء، وايضا جاء  بوضع غريب 
وليس له مثيل في كل االعراف البرملانية 
املتعارف عليها في العالم وهو ان جعل على 
رأس سلطة املجالس املنتجة رئيسا معينا 

من قبل السلطة التنفيذية وهو احملافظ.
ولفت املطيري الى انه كان األجدى مبقدمي 
االقتراح بدال من اقتراح القانون احلالي الذي 
لم ميض على سريانه سوى أربع سنوات 
فقط ال غير ان يعاجلوا اوجه القصور التي 
ظهرت به والتي بح���ت اصواتنا لتالفيها 
واهمها الفصل املال���ي واالداري للمجلس 
عن اجلهاز واعطاء املجلس ادوات رقابية 

لالعضاء على اجلهاز التنفيذي.

أكد أن المجلس يبحث تعديل الالئحة بعد مناقشتها بـ »الفنية« األحد

مقترح بلديات المحافظات لم يأت بجديد

زيد العازمي مستقبال وفد بلدية السلط األردنية

اس���تقبل رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
مبكتبه باملجلس البلدي وفد مجلس بلدية السلط 

الكبرى الذي يقوم بزيارة رسمية للكويت.
وتناول الطرفان العالقات الثنائية بني اجلانب 
الكويتي واجلانب األردني وتبادال األحاديث الودية 
وسبل تقدم ومناء العالقات فيما بينهما وخاصة 
في مجال العمل البلدي وه���ذا وقد وجه رئيس 

وفد بلدية السلط الكبرى الدعوة لرئيس املجلس 
البلدي لزيارة مدينة السلط باألردن تدعيما ألواصر 

الصداقة والعالقات البلدية بني البلدين.
حضر اللقاء كل من األعضاء فرز املطيري واحمد 
البغيلي ومحم���د العثمان. ومن اجلانب األردني 
اعضاء مجلس بلدية الس���لط احمد الصالحيني 

محمد عوض محمد العلوان رجائي الشماس.

شايع الشايع

أحمد البغيلي

فرز املطيري


