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اعداد: بداح العنزي

أصدر وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر القرار التالي: يندب باالضافة 
لعمله يوسف علي الصقعبي مساعد األمني العام 
للمجلس البلدي لشؤون اللجان واجللسات للقيام 
بأعمال األمني العام للمجلس البلدي بدر عبدالسالم 
العدساني حلني عودته من اجازته الدورية والتي 

تبدأ من تاريخ 2010/1/3.

الصقعبي أمينًا للمجلس البلدي بالوكالة

تخصيص موقع مسجد على شاطئ السالم
اوصت جلنة محافظة العاصمة في املجلس البلدي 
خالل اجتماعها امس برئاسة مهلهل اخلالد باملوافقة 
على طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل جتديد 
قرار املجلس بش����أن تخصي����ص موقع للجمعيات 
التعاوني����ة االنتاجية الزراعية مبنطقة الش����ويخ 
القدمية. وقال اخلال����د ان اللجنة وافقت على طلب 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية تخصيص موقع 
مسجد بالواجهة البحرية )شاطئ الوطية( مبنطقة 
الشويخ القدمية، كما متت املوافقة على تخصيص 

مساحة من االرض على طريق الدوحة السريع لتركيب 
برج اتصاالت لوزارة املواصالت. واضاف ان اللجنة 
احالت الى االدارة القانونية كتابا بشأن طلب اصدار 
رخصة هدم واعادة بناء املباني اخلاصة بحديقة 25 
فبراير لالطفال بالقطعة 2 مبنطقة الدسمة، كذلك مت 
استحداث شارع تخدميي للقطعة 3 مبنطقة الشرق. 
واضاف ان اللجنة احالت طلب بنك برقان بش����أن 
اس����تغالل قطعة ارض بني مبنى بنك برقان ومبنى 

مهلهل اخلالدالبورصة في القطعة 3 مبنطقة الشرق.

المطيري: رفع 16 سيارة مهملة في الجهراء
شنت بلدية محافظة اجلهراء 
العالقات  إدارة  بالتعاون م���ع 
العامة بالبلدية حملة ش���املة 
لرف���ع الس���يارات املهملة من 
املنطقة الصناعية وترأس���ها 
مراقب النظافة وإشغاالت الطرق 
فيحان املطيري وشملت محاور 
عدة منها م���ا يتعلق بالنظافة 
العامة الى جانب اشغاالت الطرق 
والتي اسفرت عن رفع 16 سيارة 
مهمل���ة وحجزها مبوقع حجز 
السيارات مبنطقة امغرة وحترير 
18 مخالفة لعدم التقيد بقواعد 
العام���ة و8 مخالفات  النظافة 
الستغالل املساحة خارج حدود 
احملل. وأش���ار املطيري الى ان 
الهدف من هذه احلمالت احملافظة 
على النظافة العامة في مختلف 
املناطق التي تقع حتت مسؤولية 
بلدية محافظة اجلهراء، الفتا الى 
ان هذه احلملة ليست األولى ولن 
تكون األخيرة في إطار فرض 
هيب���ة القانون عل���ى اجلميع 
والقضاء على مختلف الظواهر 
السلبية واضاف: شملت احلملة 

مخالفة بعض مح���الت احلدادة 
باملنطق���ة الصناعي���ة باجلهراء 
التي تش���غل الطري���ق باألبواب 
والشبابيك، حيث يتم تصنيعها 
فوق االرصفة مما استدعى حترير 

8 مخالفات واتخ���اذد االجراءات 
القانونية.

من جان���ب آخر، نف���ذ مركز 
بلدي���ة اجلهراء الش���مالي حملة 
تفتيش���ية على احملالت الواقعة 

مبنطقة اجلهراء والتي ترأس���ها 
العجمي  مشرف املركز س���عود 
اسفرت عن حترير 16 مخالفة لعدم 
التقيد بقواعد النظافة العامة و10 

مخالفات إلشغاالت الطرق.

حترير مخالفة

أعضاء البلدي خالل اجلولة في منطقة عشيرج

العنزي: وقفة جادة لمعالجة وتنظيم منطقة عشيرج
خالل جولة شارك فيها األعضاء عبداهلل العنزي وعبدالكريم السليم وشايع الشايع والبدر

أبدى اعضاء املجلس البلدي عبداهلل العنزي 
الش���ايع استياءهم  وعبدالكرمي س���ليم وشايع 
وانزعاجهم مما شاهدوه من ضخامة التجاوزات 
الصناعية في منطقة عشيرج والتي يصل عمرها 
الى ما يقارب االربعني عاما. وقال عضو جلنة ازالة 
التعديات الواقعة على امالك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة ظافر الصايغ ان اعضاء املجلس البلدي 
وعدوا بتشريع قانون بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للبيئة وهيئة الصناعة والبلدية بتجرمي التجاوزات 
الصناعية في منطقة الدوحة الساحلية ولكي يتم 

استغالل االراضي هناك االستغالل االمثل.
واضاف ان اغل���ب التعديات التي وقف عليها 
االعضاء مبش���اركة رئيس جلنة االزاالت الفريق 
املتقاعد محمد البدر كانت عبارة عن مخازن كبيرة 
غير مرخصة تستخدم كمصانع سفن ومشغوالت 
بالستيكية وحيازات خارج العقار تصل الى 300 
متر، مش���يرين الى وجوب ازالة جميع اش���كال 

التعديات وتنظيف الشاطئ منها.
من جانبه، قال العضو عبداهلل العنزي ان املجلس 
البلدي ستكون له وقفة جادة بهذه املنطقة لتنظيمها 

اداريا وماليا بالتنسيق مع هيئة الصناعة.

 جلسة خاصة
 لمناقشة التعديالت

على قانون البلدية
قرر مكتب املجل���س البلدي خالل 
ام��س برئ�اس����ة زي��د  اجت��م�اع����ه 
الع�ازم�ي عقد جلسة خاصة للمجلس 
البل���دي يوم االثنني املقبل ملناقش���ة 
التعديالت على قانون البلدية 2005/5 
الالزمة  التوصي���ات  متهيدا الع���داد 
ورفعها الى مجلس االمة إلدرجها ضمن 
املقترحات عند مناقشة التعديالت على 

القانون.

حمالت تفتيشية على العقارات المخالفة في الجليب
كشف مدير ادارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
بفرع بلدية محافظة الفروانية م.سعيد العازمي 
عن عزم االدارة تنفيذ حمالت تفتيشية شاملة 
على العقارات االس���تثمارية املخالفة الواقعة 
بش���ارع املخفر مبنطقة جليب الشيوخ وذلك 
خالل االسبوعني املقبلني، مشيرا الى ان الهدف 
من ه���ذه احلمالت هو توجي���ه انذارات ملالك 
العقارات االستثمارية التي توجد بها مخالفات 
من حيث تعدد احملالت التجارية بهذه البنايات 
حيث ان القانون يسمح بإقامة محل واحد فقط 

بكل قسيمة.
واضاف انه مت حصر ه���ذه املخالفات في 

السابق بجميع العقارات االستثمارية وسيتم 
توجيه االنذارات ألصحاب هذه العقارات املخالفة 

إلزالة املخالفات املوجودة.
وناش���د العازمي اصحاب املباني املخالفة 
ضرورة التعاون م���ع البلدية تالفيا لتطبيق 
القانون حيث ان القرار الوزاري رقم 206 لسنة 
2009 قد حدد الغرامات على كل متر مربع مخالف 
مببلغ عشرة آالف دينار وسيتم تطبيق القانون 
على اجلميع في حالة عدم ازالة هذه املخالفات 
وذلك بتحري���ر محاضر مخالفات وفقا للقرار 
الوزاري املذكور كما يترتب على ذلك قطع التيار 

الكهربائي عن كامل القسيمة املخالفة.
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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

للبيع مطعم ومقهى
دخل جيد جداً

حولي - �سارع العثمان

ت/ 66660867/67667000
للجادين فقط

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـلت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـل�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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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

65993752

�ساليهات لالإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


