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12
اعداد: بداح العنزي

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

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم 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

للبـيـع اأر�ض يف جليب ال�سيوخ
قطعة 15 امل�ساحة 500 م2 ال�سوم 435 األف دينار
ا�ستثمارية على �سارع رئي�سي مقابل بيوت احلكومة

66677519

اإعــــــالن
عبدالكرمي  بلقي�س   2- الزنكوي.  عبدالكرمي  احمد   -  1 تقدم: 

اجلامعة/  مكتبة  �سركة/  اأ�سحاب  اجلن�سية(  )كويتيا  الزنكوي. 

خروج  التجارة.  بوزارة  ال�سركات  اإدارة  اإىل  بطلب  ت�سامنية. 

ال�سريكة/ بلقي�س عبدالكرمي الزنكوي من ال�سركة ودخول �سريك 

ذات  اإىل  ت�سامنية  من  لل�سركة  القانوين  الكيان  تعديل  جديد. 

م�سوؤولية حمدودة.

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

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

يقيم احملامي رياض الصانع ندوة 
بعنوان »مخالفات البلدية وتصديات 
البلدي« بحضور م.جنان بوشهري 
عضو املجلس البلدي مس���اء اليوم 

بكيفان ق 1 ش اشبيلية.

مخالفات البلدية 
في ديوان الصانع

ناصر المحمد يدعو البلدية لتطبيق القانون 
على الجميع دون استثناء لمواجهة المخالفات

اكد س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
على ضرورة أن حتكم اجراءات البلدية مس���طرة القانون 
وتطبيقه على اجلميع دون استثناء في مواجهة املخالفات 

القانونية.
جاء ذلك في كتاب من مجلس الوزراء مرس���ل الى وزير 

الدولة لشؤون البلدية  حيث تضمن التالي:
اوال: اجراءات بلدية الكويت في مواجهة املخالفات القانونية: 
تطرق س���مو رئيس مجلس الوزراء الى ما قامت به بلدية 
الكويت من اجراءات في ش���أن مواجه���ة بعض املخالفات 
القانونية لقانون البلدي���ة واللوائح التنفيذية التي تنظم 
عملها، وقد اكد سمو الرئيس على ضرورة تطبيق القانون 
وعدم التهاون في التعامل مع املخالفات القانونية، مشددا 
على ان حتكم اجراءات البلدية مسطرة القانون وان يطبق 

على اجلميع من دون استثناء، واصدر املجلس قراره رقم 
)8/أوال( التالي: احيط املجلس علما بتوجيهات سمو رئيس 
مجلس الوزراء في شأن مواجهة املخالفات القانونية في بلدية 

الكويت وضرورة االلتزام بتطبيق القانون على اجلميع.
ثانيا: مشروع الربط االلكتروني بني بلدية الكويت ووزارة 
الكهرباء واملاء: كما احاط وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية املجلس علما مبشروع الربط االلكتروني 
بني البلدية ووزارة الكهرباء بش���أن فك التشابك بني بلدية 
الكويت ووزارة الكهرباء واملاء، والذي يهدف الى القضاء على 
املعامالت املشبوهة وتقليص االجراءات والدورة املستندية 
للمعام���الت فيما يخص معامالت البن���اء، وذلك من خالل 
اس���تصدار تراخيص توصيل التيار الكهربائي في مناطق 

السكن اخلاص.

»فنية البلدي« أقرت تسّلم »الرعاية السكنية«
696 قسيمة بمنطقة النسيم بمساحة 500 متر

أقرت اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل اجتماعها امس برئاسة م.عبداهلل العنزي 
اقتراح العضو م.عبداهلل العنزي بشأن تعديل قرار تنظيم اجلزء اجلنوبي الشرقي ملنطقة 

اجلهراء وتخصيصها ألصحاب الطلبات االسكانية بدال من توزيعها في املزاد.
وقال العنزي ان اجمالي عدد القسائم يبلغ 696 قسيمة مبنطقة النسيم مبساحة 500 

متر مربع، ويتم تسليمها الى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في القطعتني 3 و4.
وذكر ان اللجنة اقرت زيادة مساحة املوقع االسكاني في املطالع ومساحته 156 هكتارا 
تضاف الى املوقع N.5 السكني من الناحية اجلنوبية واملخصص سابقا للمؤسسة شريطة 
موافقة وزارات اخلدمات والتنسيق معها قبل البدء بالتنفيذ على ان يعتمد املخطط العام 
للمدينة من البلدية. وبني ان اللجنة اعتمدت طلب وزارة الداخلية زيادة نس����بة البناء 
ملش����روع مبنى االدارة العامة للجنسية ووثائق الس����فر مبنطقة الشويخ )ع( االدارية 
بنسبة 300% وبارتفاع عش����رة طوابق كحد اقصى شريطة عمل مواقف سيارات ضمن 

املوقع وضمن احدث التقنيات في التنسيق مع وزارات اخلدمات قبل التنفيذ.

اعتمدت زيادة مساحة الموقع اإلسكاني بالمطالع

سمو الشيخ ناصر احملمد

جانب من اجتماع اللجنة الفنية

العجمي يبشر أهالي المنقف بالموافقة 
على نقل محطة المياه إلى مكان آخر

العنزي يطالب بجسر مشاة بين الواحة والعيون

3 أعضاء لتحويل ق 4 في صبحان لقسائم تخزينية

قدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي اقتراحا 
بإنشاء جسر مشاة بني منطقة الواحة والعيون. وقال 
العنزي في اقتراحه: نظرا لكثرة احلوادث على الطريق 
احمليط مبنطقة الواحة وللحفاظ على أرواح املواطنني 

واملقيمني الراغبني بعبور الشوارع احمليطة مبنطقة 
الواحة، اقترح استحداث جسر مشاة بني منطقة الواحة 
واملنطقة االس����تثمارية، وأيضا ب����ني منطقة الواحة 

والعيون مقابل مسجد عودة عوض العنزي.

قدم 3 أعضاء اقتراحا بتحويل القطعة 4 في صبحان الى قسائم تخزينية. وقال االعضاء مانع العجمي، 
م.جنان بوشهري وم.أشواق املضف في اقتراحهم: بناء على اجلولة امليدانية التي قام بها اعضاء جلنة مبارك 
الكبير والتي كانت اولى محطاتها هي منطقة صبحان والتي هالنا ما رأيناه فيها على الطبيعة من موازين 
مقلوبة واوضاع خاطئة مثل االستغالل اخلاطئ للمواقع من الشركات وخاصة في قطعة 4 مبنطقة صبحان، 

لذلك نقترح حتويل جميع قسائم قطعة 4 مبنطقة صبحان الصناعية الى قسائم تخزينية فقط.

أك���د عضو املجل���س البلدي 
مانع العجمي ان وزارة الكهرباء 
ارسلت كتابا يؤكد موافقتها على 
نقل محطة املي���اه املوجودة في 
منطقة املنقف إلى موقع آخر في 
جن���وب الصباحية، وذلك خالل 
الفت���رة القادمة، مبين���ا أن هذه 
املوافقة جاءت بعد مطالبات عدة 
من قبل املجل���س البلدي نتيجة 
تلمسهم للمعاناة التي كانت يعاني 
منها أهالي املنطقة نظرا حلدوث 
االزدحامات املرورية واالختناقات 
املتواصلة لسنوات عدة وخاصة في 
الشارع املؤدي لهذه احملطة والتي 

من شأنها عمل االزدحام في مدخل املنطقة. 
واضاف العجمي ان هذه احملطة تقع على املدخل 
والذي يعتب����ر الوحيد للوصول للمدارس باالضافة 

ملالصقته ملركز االطفاء مما يتسبب 
في تعطيل خروج اآلليات واالسعاف 
في أوقات الطوارئ، كما ان املواطنني 
القاطنني في منطقة املنقف اشتكوا 
من التلف املستمر للطرق والشوارع 
والتي يتس����بب فيها ضغط تناكر 
املياه نتيجة االحمال الزائدة، حيث 
ال يكون هن����اك أي تقيد باالوزان 
املطلوبة من قبل السائقني، اضافة 
ال����ى ذلك انع����دام الرقابة من قبل 
املوظفني عليهم. وش����كر العجمي 
الكهرباء  ف����ي وزارة  املس����ؤولني 
والبلدية الذين جتاوبوا معهم حلل 
هذه املشكلة التي ساهمت في رفع 
املعاناة عن املواطنني واملقيمني، مختتما بان املجلس 
البلدي مس����اهم دائم في حل املشاكل التي تقع حتت 

مسؤولياته وصالحياته.

مانع العجمي


