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اعداد: بداح العنزي

يعق���د املجلس البلدي صباح اليوم جلس���ته العادية 
برئاس���ة زيد العازمي حيث س���يبحث املجلس اعتراض 
الوزي���ر على التعديالت املتعلق���ة بالئحة الزراعة اضافة 
الى توصية اللجنة الفنية بشأن اقرار املرحلة الرابعة من 

مشروع »األڤنيوز«.

البلدي يبحث تعديالت 
الئحة الزراعة

إزالة 1006 إعالنات مخالفة

القعود: إيرادات تراخيص خدمات البلدية بالفروانية 
تجاوزت الـ 30 ألف دينار خالل فبراير الماضي

العنزي يطالب باستكمال البنية التحتية: 
دوارات الصليبخات غرقت في األمطار

كشف رئيس فريق الطوارئ 
الجهراء  بفرع بلدية محافظة 
عل���ي القويض���ي النقاب عن 
التفتيشية  مواصلة الحمالت 
على مح���الت بي���ع وتداول 
الم���واد الغذائية ف���ي جميع 
المناطق الواقعة في محافظة 
الجه���راء به���دف التأك���د من 
تنفيذها لالشتراطات الصحية 
وتقيدها بلوائح وأنظمة البلدية 
لتأمين سالمة المواد الغذائية 

للمستهلكين قبل تناولها.
جاء ذلك خالل البيان الذي 
اصدرته ادارة العالقات العامة 
بالبلدية ع���ن االنجازات التي 
حققتها مختلف االجهزة الرقابية 
بالبلدية وتصديها للتجاوزات 
غير القانونية ولوضع االمور 
في نصابه���ا الصحيح طبقا 
للوائح والقوانين التي شرعتها 

البلدية.
الحمالت  وق���ال اس���فرت 
التفتيش���ية التي تم تنفيذها 
خ���الل الفترة م���ن 20 يناير 
حتى 27 م���ارس الماضي عن 
اداريا  غل���ق 27 محال غلق���ا 
وتحري���ر 1124 مخالف���ة منها 
702 مخالفة اغذية و148 مخالفة 
لتراخيص المحالت باالضافة 
التقيد  الى 274 مخالفة لعدم 
بقواعد النظافة، مشيرا الى ان 
العمل قبل  المخالفات شملت 
الحصول على شهادة صحية 
او كونه���ا منتهية الصالحية 
وتش���غل عماال قبل الحصول 

على شهادة صحية وفتح محل 
من دون ترخيص صحي من 
قبل البلدي���ة او كونه منتهي 
الصالحية والزيادة في مساحة 
المحل م���ن دون اضافتها الى 
الترخيص الصحي باإلضافة 
ال���ى مخالفات فتح مخزن من 
دون ترخيص صحي من البلدية 
النظافة  التقيد بقواعد  وعدم 
العامة وبيع مواد غذائية غير 

مطابقة للمواصفات.
المتعلق  المح���ور  وف���ي 
باالعالنات المخالفة والمقامة 
على امالك الدولة اشار القويضي 
الى تمكن فريق الطوارئ من 
ازالة 1006 اعالنات مخالفة من 
مختلف الشوارع والساحات 
الواقعة ف���ي نطاق  العام���ة 
المحافظ���ة، الفت���ا الى اهمية 
اتباع ارشادات ولوائح البلدية 
المتعلقة بالئح���ة االعالنات 

تجنبا الزالتها واتخاذ جميع 
االجراءات القانونية.

وتابع القويضي بالقول: ان 
فريق الط���وارئ وبدعم مدير 
فرع بلدي���ة محافظة الجهراء 
عبداهلل العلي ماض في رصد 

جميع التجاوزات والمخالفات 
في مختلف المجاالت المتعلقة 

بعمل البلدية.
 الفتا الى ان���ه تم رفع 35 
س���يارة لبيع المواد الغذائية 
المتنقل���ة لم���ا تس���ببه هذه 
السيارات المتنقلة من حوادث 
وعرقل���ة للحرك���ة المرورية 
لقائدي المركبات نظرا لقربها 
م���ن الطريق العام، فضال عن 
كونها غير مرخصة من الجهات 
الى  بالبلدية، مشيرا  المعنية 
ان هذه الحمالت يتم تنفيذها 
وفق اس���س وضوابط حيث 
تتم بصفة يومية وعلى مدار 
الساعة وتفعيل الدور الرقابي 
عل���ى مختلف االصع���دة بما 
يحقق بث الطمأنينة في نفوس 
المواطنين والمقيمين وتأكيد 
هيبة اللوائح والقوانين التي 

شرعتها البلدية.

أعلن مدي����ر إدارة تراخيص اخلدمات البلدية 
بفرع بلدية محافظة الفروانية باس����م القعود ان 
اإلدارة حققت إيرادات بلغ إجماليها 30484 دينارا 
خالل ش����هر فبراير املاضي والتي مت استيفاؤها 
كرسوم إلجناز وجتديد التراخيص في املراقبات 

التي تتبع اإلدارة.
وقال القعود: بلغ عدد التراخيص التي مت اجنازها 
في مراقبة تراخيص اخلدمات البلدية 327 ترخيصا 
الى جانب جتديد وبدل فاقد 1196 ترخيصا برسوم 
بلغ قدرها 10285 دينارا والتي شملت التراخيص 
الصحية والشهادات الصحية للعاملني وتصاريح 

نقل املواد الغذائية واملياه والدراجات الهوائية.
وأضاف: بلغ عدد التراخيص التي مت إجنازها في 

مراقب����ة تراخيص اإلعالنات 131 ترخيصا الى جانب 
جتديد وبدل فاقد 150 ترخيصا برسوم بلغ اجماليها 
20199 دينارا والتي ش����ملت رخص إعالنات احملالت 

واملركبات باالضافة الى الرخص املؤقتة.
وحث القعود املواطنني واملقيمني على ضرورة 
إجناز التراخيص سواء اجلديدة او املنتهية جتنبا 
للمساءلة القانونية املتمثلة في حترير املخالفات 
وأوامر الغلق اإلداري للمحالت املخالفة، مش����يرا 
الى ضرورة تقدمي كروكي مسبق لإلعالنات حتى 
تت����م املوافقة عليه قبل تركي����ب اإلعالنات حتى 
ال يتكبد صاحب اإلعالن خس����ائر في حال وضع 
اإلعالن بطريقة خاطئة وغير مطابقة الشتراطات 

البلدية.

البلدي  طالب عضو املجلس 
العن���زي بضرورة  م.عب���داهلل 
االسراع باستكمال البنية التحتية 
التي حتتاجه���ا البالد، لتتواكب 
مع اخلطة التنموية ومش���اريع 
التنمية املقبلة عليها الكويت حتى 
ال يتعطل تنفيذ هذه املش���اريع 
الس���باب وهن وضع���ف البنية 

التحتية.
وقال في تصري���ح صحافي 
ان ابلغ دليل على ضعف البنية 
التحتية في البالد وتدهورها ما 

حدث امس االول من غرق للدوار 
املوجود في نهاية شارع ابوظبي 
في منطقة الصليبخات وبعض 
الدوارات األخرى مع سقوط كمية 
قليلة جدا من االمطار، وتعطيل 
حركة املرور والتسبب في حالة 
ارتباك كبير، مستنكرا عدم قيام 
فرق الطوارئ في وزارة االشغال 
مبهام عمله���ا والتعامل مع هذه 

احلاالت.
واضاف م.العنزي ان العديد 
من ال���دوارات تعاني من اخطاء 

هندسية تتسبب في غرقها باملياه 
مع سقوط اي كمية امطار، مؤكدا 
انه من يتابع الصور املتكررة يوميا 
ملشاكل البنية التحتية في البالد 
يقلق أشد القلق على مصير خطة 
التنمية، وعدم جاهزية احلكومة 
لتنفيذها، مؤكدا ان هذه احلالة من 
التدهور تشكل حتديا كبيرا يواجه 
اخلطة التنموية اجلديدة، فتآكل 
وتهالك البنية التحتية في الكويت 
والتي لم حتدث من عهود طويلة 

هاجس مقلق للجميع.

باسم القعود

م.عبداهلل العنزي

علي القويضي

حجم تصدي فريق الطوارئ بالجهراء للتجاوزات غير القانونية
العددالنوع

702مخالفات االغذية

274مخالفات النظافة

148مخالفات تراخيص احملالت

1124املجموع

القويضي: غلق 27 محاًل في الجهراء 
والمخالفات بلغت 1124 خالل شهرين

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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(

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)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

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

66166613

�ساليهات لاليجار باخلريان
 خمي�س وجمعة و�سبت

 120 د.ك على حمام �سباحة

 160 د.ك على البحـر 
3غرف - 3حمام - �سالة    كبرية - تاأثيث   ملكي  
ــة وجـــمـــال  ــع ــي ــب ــط متـــتـــع بـــجـــمـــال ال
اأطـــفــــال الــعـــاب  �ســـالــة   - ال�ســاطـــئ 
هذ العر�س لليوم فقط - الكمية حمدودة

�ســــارع باحلــجــــز

اإعـــــان

/جوهـــــــرة  �سركـــــــة  اأ�سحـــــــاب  تقـــــــدم 

وتاأجـــــــري  و�ســـــــراء  لبيـــــــع  اخلليفـــــــي 

اإدارة  اإىل  بطلـــــــب   . /ت   ال�سيـــــــارات 

التجـــــــارة: خروج  بـــــــوزارة  ال�ســـــــركات 

ال�سريـــــــك / عبـــــــداهلل علـــــــي يو�ســـــــف 

اخلليفـــــــي من ال�سركة ب�سبب الوفاة. 

تعديـــــــل الكيـــــــان القانـــــــوين لل�سركة 

من ت�سامنيـــــــة اإىل تو�سية ب�سيطة. 

يرجـــــــى ممـن لـــــــه اعتــرا�س  مراجعة 

وزارة التجارة خال املدة القانونية.


