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اعداد: بداح العنزي

اوضح مدي���ر ادارة نزع امللكية فهد الش���علة بان جلنة 
التحقيق بحثت خالل اجتماعها معاملتني فقط.

وقال الشعلة في بيان صحافي حول اجنازات االدارة من 
شهر ابريل على النحو التالي:

مت اصدار 1869 شهادة صادرة لالفراد واملؤسسات و143 
عدد الكتب الصادرة للوزارات والهيئات احلكومية كما بلغ 

اجمالي املعامالت )الكتب الصادرة والواردة( 2077 كتابا.

الشعلة: لجنة التحقيق بحثت معاملتين

صفر يوّقع برنامجًا للتعاون في اإلدارة والتخطيط

وقع وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر من مدير التعاون االقليمي 
والتقني لبرنامج األمم املتحدة للمس���توطنات 
البشرية دانيال بيو خطاب نوايا سيتم مبقتضاه 
وضع برنامج للتعاون في مجال اإلدارة البلدية 
والتخطيط ملدة 5 سنوات بني برنامج األمم املتحدة 

وبلدية الكويت.
وق���ال مدير إدارة املخطط الهيكلي م.س���عد 
احمليلب���ي ان توقيع الوزير صفر للخطاب جاء 
خالل افتتاحه لالجتماع الذي عقد في مقر الصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي بحضور 

األم���ني العام ملنظمة امل���دن العربية عبدالعزيز 
العدس���اني ومدير قسم التنمية االقتصادية في 
وزارة اخلارجية في الكويت السفير الشيخ علي 
اخلالد ومبش���اركة مدير برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية بالكويت د.طارق الشيخ 
والعديد من خبراء البرنامج من كينيا واألردن، 
مشيرا الى ان برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية يبذل جهودا مضنية بهدف التعاون مع 
بلدية الكويت لضمان تطوير وتنفيذ البرنامج 
املش���ترك الى جانب مناقش���ة حتديات التنمية 

احلضارية املستدامة.

صورة تذكارية مبناسبة توقيع العقد

الصبيح: متران ارتدادًا رئيسيًا للقسائم أقل من 350م في »الخاص«
وافقت البلدية على تعديل اشتراطات الئحة البناء 
بحيث ال يقل ارتداد البناء الرئيسي عن مترين للقسائم 
أق����ل من 350 مترا. وقال مدير ع����ام البلدية م.أحمد 
الصبيح في رده على اقتراح م.منى بورسلي بشأن 
تعديل جدول اش����تراطات البناء في السكن اخلاص 
نفيدكم باآلتي: نؤيد االقتراح املقدم من عضو املجلس 
البلدي م.منى بورسلي، واخلاص بتعديل على اجلدول 
رقم )1( اخلاص باالشتراطات اخلاصة بأبنية السكن 
اخلاص، ولكن نقترح ان يكون لقسائم بيوت اإلسكان 
احلكومية والتي مساحتها 350م2 وأقل حيث ان هذه 
القس����ائم ذات واجهات بعرض حوالي 10م وذلك في 
بعض مناطق السكن النموذجي وعليه نقترح التعديل 
على البند الثاني )ارتدادات األبنية والتصاقها( بشأن 
االشتراطات واملواصفات اخلاصة بأبنية السكن اخلاص 

والنموذجي بحيث يصبح نص التعديل كاآلتي:
1 � تعديل )أ( من )1( ضمن الفقرة أوال كاآلتي: أال 
يقل ارتداد البناء الرئيسي املكون من أرضي وطوابق 
عليا عن احلد املطل جهة شارع اخلدمة عن 2.00م، اما 
القسائم التي مساحتها 350م2 وأقل فيسمح باالرتداد 
جهة ش����ارع اخلدمة 1.5م ويجوز االلتصاق من جهة 
ش����ارع اخلدمة بحيث اليزيد االلتصاق عن 50% من 

طول الواجهة في جميع الطوابق.
2 � تعدي����ل )ب( من )1( ضمن الفقرة أوال بحيث 
يصبح نصها كاآلتي: أال يقل ارتداد البناء الرئيسي 
عن احلد املطل على اجلهات األخرى املتبقية عن 1.5م 
اما القس����ائم التي مساحتها 350م وأقل يجوز البناء 
دون االرتداد جهة اجليران والشوارع اخللفية وممرات 

املشاة والساحات في جميع الطوابق.

عبداهلل العنزي

م.منى بورسلي م.أحمد الصبيح

العنزي يقترح تخصيص موقع لصفاة األغنام 
ومركز لبيع األعالف جنوب الجهراء

قدم عضو المجلس البلدي 
م.عب���داهلل العن���زي اقتراحا 
بتخصيص موقع إلنشاء صفاة 

األغنام جنوب الجهراء.
اقتراحه:  العنزي في  وقال 

 من ركائز األم���ن الغذائي في 
أي دول���ة الث���روة الحيوانية 
المواق���ع  لبع���د   ونظ���را 
 الحالي���ة التي تش���مل صفاة 
األغنام ومراك���ز بيع األعالف 

المواطنين  وتيس���يرا عل���ى 
الذي���ن يتعاملون  والمقيمين 
مع صفاة األغنام ومراكز بيع 
المنتش���رة بمناطق  األعالف 
الكوي���ت ولتنمي���ة مثل هذه 

الثروات نقترح اآلتي: تخصيص 
موقع إلنش���اء صفاة لألغنام 
ومركز لبيع األعالف بمنطقة 
الجه���راء على طريق  جنوب 

السالمي.

فهد الشعلة
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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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> 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

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لاليجــار
عمارة جديدة
قطعة 1- بالمهبولة - 20 �سقة
غرفتين وحمامين و�سالة ومطبخ

165 دينار لل�سـركـات

97278740 - 97599283

لاليجار باملنقف
عمارة جديدة

�سقق ديلوك�س للعائات و�ساحة

لوقوف ال�سيارات - 2 غرفة وا�سعة

�سالة كبيرة وبلكونة وحمامين

ومطبخ ديلوك�س كبير - 210 دينار

94933275

لاليجــار
عمارة جديدة
 بالمهبولة - قطعة 6- 13 �سقة
4غرف و�سالة وحمامين ومطبخ وا�سع امام �ساحة

230 دينار لل�سـركـات

99501761

با�ســــــم/ هاجـــر اأحــمـــد

الرجاء ممن يجده الت�سال على

ت : 55446784

وله مكافاأة مالية جمزية

مفقــود 
جواز �سفر بحريني

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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


