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إزالة مظلة وديوانية غير مرخصتين في السالمية وحولي

ق���ال رئيس فريق حول���ي التابع للجنة ازالة التعدي���ات واملظاهر غير املرخصة 
طارق القطان امس ان الفريق أزال مظلة ضخمة للسيارات في منطقة الساملية بسبب 

مخالفتها للقوانني والتعليمات الرسمية للجنة.
واضاف القطان في تصريح صحافي ان املظلة التي ازيلت كانت مالصقة ملس���جد 

فهد السالم وكان يستخدمها بعض سكان العمارات كمواقف لسياراتهم.
واوضح ان اللجنة تلقت ش���كوى من احد املواطنني حول قيام احد مالك البنايات 
االستثمارية باستخدام ساحة مالصقة للمسجد كمواقف لسيارات سكان بنايته وذلك 

بعد ان اقام مظلة تكفي لثماني سيارات من اجلهتني.
واشار الى ان املظلة غير املرخصة كانت تعيق انسياب املرور من وإلى الساحات 

احمليطة باملسجد سواء بالنسبة للمصلني او لسكان العمارات املجاورة.
وقال ان كثيرا من املالك يلجأون الى هذه االساليب ومنها توفير مواقف للسيارات 
حتى لو كانت على حس���اب س���المة اآلخرين من أجل جذب املؤجرين وترغيبهم في 

السكن في عماراتهم وهو سلوك يخالف القانون.
وقام فريق العود بازالة ديوانية ضخمة انش���ئت مؤخرا على طول 13 مترا على 
الشارع الرئيسي في منطقة الفردوس باجتاه الصليبية، وقال رئيس فريق الفروانية 
رياض بوربيع ان فريق العود املناط به متابعة اعمال ازالة التعديات اجلديدة اكتشف 
ديوانية ضخمة خلف اشجار الكيناكاربس اقيمت مؤخرا، فقام بإزالتها على الفور دون 
احلاجة الى منح صاحبها مهلة او انذارا الزالتها، ذلك الن املنطقة مت متشيطها من قبل 
وقام غالبية املواطنني حينها بإزالة جميع اش���كال التعديات بانفسهم، مشيرا الى ان 

منح املهلة او االنذار لالزالة تعطى عادة للمناطق التي يجري مسحها الول مرة.
واضاف بوربيع ان فرق االزالة بش���كل عام ال تكتفي باجلوالت التمشيطية التي 
تتمخض عنها عادة انذارات ومن ثم عمليات ازالة طوال الس���نوات السابقة بل قامت 
بتش���كيل فريق العود ملتابعة حس���ن اتباع املواطنني واملؤسسات احلكومية وغير 
احلكومية الرشادات جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة واملظاهر غير املرخصة 

ولتنفيذ تعليمات فرق االزالة بشكل خاص.
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المضف تسأل عن قضايا خسرتها »البلدية«

6 أعضاء طلبوا مناقشة إغالق محالت الطيور 
وإصدار تراخيص العارضية وبوفطيرة

قدم 6 أعضاء في املجلس طلبا بفتح باب ما يستجد 
من اعمال، وقال االعضاء ش����ايع الش����ايع، عبداهلل 
العنزي، مانع العجمي، فرز املطيري، مهلهل اخلالد 
واحم����د البغيلي في طلبهم: عمال بنص املادة 34 من 
الالئحة الداخلية للمجلس البلدي التي تنص على ان 
يخصص بند ما يستجد من اعمال ملناقشة ما يثيره 
االعضاء من موضوعات جتد بعد اعداد جدول االعمال 
ال حتتمل التأجيل الى جلسة مقبلة، نطلب فتح بند 
ما يستجد من اعمال على جدول اعمال جلسة اليوم 

ملناقشة املوضوعات التالية: - احلكم الصادر الصحاب 
محالت الطيور بفتح محالتهم املغلقة من قبل البلدية 
وتغرمي البلدية مبالغ طائلة تعويضات عما حلقهم 
من خسارة نتيجة هذا الغلق. - احلكم الصادر الحد 
املواطن����ني ضد البلدية عل����ى ارض مبنطقة خيطان 
والقاضي بتعويضه مببالغ تقدر باملاليني واس����باب 
ومالبسات هذا املوضوع وخسارة البلدية لهذه النوعية 
من القضايا. - اس����باب ودواعي التأخير عن اصدار 

التراخيص مبنطقتي العارضية وبوفطيرة.

قدمت عضو املجل���س البلدي م.اش��واق املضف سؤاال بشأن 
بيان عدد القضايا التي خس�����رتها البلدي���ة، وقالت املضف في 

سؤالها:
نظرا للخسائر الفادحة التي ظهرت على الساحة حاليا واخلاصة 
بخسارة البلدية للعديد من القضايا مما تسبب في تكليف البلدية 
وامليزانية الع���امة للدولة الكثير من االموال التي ميكن تفاديها، 
لذلك يرجى مواف����اتنا من ال��شؤون القانونية بالبلدية باآلتي: 
ع���دد القض���ايا التي حك���م فيه���ا ض���د الب��لدي خالل اخلمس 
س���نوات الس���ابقة، مع بيان بعدد القضايا التي مت احل��كم فيها 
لصال���ح البلدية، الى جانب قيمة املبال���غ التي قضي ف��يها ضد 
البلدية بحكم نهائي، واس���ماء الس���ادة املستشارين واحملامني 
الذي���ن حضروا هذه القضايا، لذا يرج���ى االجابة عن ذلك خالل 

املدة احملددة قانونا.

قدمت عضو املجلس البلدي م.منى بورس���لي اقتراحا بوضع 
املخطط الهيكلي للدولة على املوقع اإللكتروني للبلدية.

وقالت م.بورس���لي في اقتراحها: يعد صدور مرسوم املخطط 
الهيكلي العام للكويت.

واملذكرة الرئيس���ية له من أهم اإلجن���ازات في تاريخ البلدية 
بش���كل عام، ونظرا ملا يشمله هذا املرس���وم من سياسات مهمة 

تعنى بالتنمية العمرانية.
لذا فإنني أقترح ما يلي: أوال: ان تضع البلدية مرسوم املخطط 
الهيكلي العام للكويت، والصادر في س���بتمبر 2008 على املوقع 
اإللكتروني لبلدية الكويت مبا يتضمنه من املذكرة الرئيس���ية 
املرفق���ة، ثانيا: ان تقوم البلدية بتوفير النس���خ الكافية من هذا 
املرس���وم، وذلك إما لتوزيعه، او بيع���ه للمختصني والباحثني 

والدارسني ليصبح في متناول اجلميع.

بورسلي لوضع المخطط الهيكلي على موقع البلدية

اعتمد مجلس الوزراء منح معاش تقاعدي استثنائي 
للعضوين السابقني فالح العويهان وهشام البغلي.

وأوضح كتاب األمني العام ملجلس الوزراء ما يلي: 
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم )67 � 2009/2( 
املنعقد بتاري����خ 2009/12/13 على كتابي وزير الدولة 
لش����ؤون البلدية املؤرخني 8/6، 2009/10/21 واملرقمني 
3184، 4253 املرفق بهما كتاب رئيس املجلس البلدي 

املتضمن طلب منح معاش استثنائي لعضوين سابقني 
باملجلس البلدي يعادل املكافأة الش����هرية املخصصة 
ألعض����اء املجلس البلدي اس����تنادا ال����ى املادة 80 من 
قان����ون التأمينات االجتماعية، كما اطلع املجلس على 
مذكرة األمانة العامة ملجلس الوزراء املؤرخة 2009/11/1 
واملرقمة 186 بهذا الش����أن، وأصدر املجلس قراره رقم 
1094 التال����ي: أوال: املوافقة على منح عضوي املجلس 

البلدي السابقني معاشا اس����تثنائيا يعادل الفرق بني 
املكافأة الش����هرية املخصصة ألعضاء املجلس البلدي 
واملعاش التقاعدي الذي يكون مس����تحقا لكل منهما: 1 
� فالح خالد سعود فالح العويهان العنزي، 2 � هشام 

حسني عبداهلل البغلي.
ثانيا: تكليف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

معاش تقاعدي استثنائي للعويهان والبغلي
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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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044) 65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعلناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

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

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


