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اعداد: بداح العنزي

واصلت بلدية محافظة األحمدي حمالتها لرفع 
مخلفات البناء واألنقاض في منطقة املهبولة بهدف 
رفع مستوى النظافة باملنطقة والقضاء على مختلف 
املظاهر السلبية والتي تأتي في اطار احلملة التي 
تنفذها ادارة النظافة العامة وستشمل جميع املناطق 

التي تقع حتت مسؤولية بلدية احملافظة.
وفي هذا السياق، قال مدير فرع بلدية محافظة 
األحمدي م.فهد العتيبي ان احلملة بدأت منذ مطلع 
مايو اجلاري وهي مستمرة حتى يتم تنظيف جميع 
املناطق من املخلفات واألنقاض الى جانب تفعيل 
الدور الرقابي والتوعوي، مش���يرا الى انه قد مت 
توفير عدد 2 جرافة و6 نسافات و4 لوري و1 كريدر 
و60 عامل نظافة وقد مت تقسيم العمل بهذه احلملة 
على فترتني الصباحية واملسائية بهدف مضاعفة 
اجلهود ورفع جميع املخلفات املتراكمة باملنطقة، 

مش���يرا الى ان هذه احلمالت متزامنة مع برنامج 
النظافة العامة اليومي والذي لن يتأثر بهذه احلمالت 
بل ستزيده تفاعال وستعطي نتائج ايجابية الى 
جانب قيام مفتشي البلدية مبتابعة أعمال النظافة 
ورصدهم اي جتاوزات في جميع املناطق واتخاذ 

جميع االجراءات القانونية الالزمة.
من جانبه أوضح مدي���ر ادارة النظافة العامة 
بف���رع بلدية محافظة األحم���دي ممدوح الفي ان 
احلملة أس���فرت عن رفع 200 نقلة من املخلفات 
واألنقاض، داعيا املواطنني واملقيمني الى التعاون مع 
بلدية احملافظة من خالل اتباع االرشادات املتعلقة 
بالئحة النظافة وع���دم رمي املخلفات واألنقاض 
بالساحات وعلى جوانب الطرقات وضرورة رفعها 
الى األماكن املخصصة لذلك جتنبا لوقوعهم حتت 

طائلة املساءلة القانونية.

وافقت البلدية عل��ى تخصيص موقع البلدية 
)مصنع النفايات س��ابقا في الصليبية( الى الهيئة 
العام��ة للصناعة. واوضح كتاب مدير عام البلدية 
بالوكال��ة محمد العتيبي ان الهيئة العامة للصناعة 
تقدمت بكتابها املتضمن طلب الهيئة تسلم موقع 
مصن��ع النفايات س��ابقا التابع للبلدي��ة والكائن 
مبنطقة الصليبية الصناعية االولى جنوب الدائري 
اخلامس كما خاطبتنا الهيئة العامة للصناعة بكتب 
عديدة سابقة بخصوص املوضوع نفسه، وعليه 
 نفيدكم بالتالي: اوال: موقع مصنع النفايات سابقا:

 1 � هو املوقع املوصوف بالقسيمة رقم 103 البالغة 
مساحتها 83765م2 من املخطط املساحي م/30236 
وهو موقع تابع للبلدية ومخصص سابقا كمصنع 

للنفايات )االسمدة العضوية(.

2 � علما ان هذا املوقع مخصص سابقا لشركة 
املشروعات الزراعية التي تنازلت عنه لوزارة املالية 
ومت��ت اعادة املصنع املذكور لبلدية الكويت وهو 
اآلن بحوزة البلدية اعتب��ارا من تاريخ 1987/6/2 
مبوجب محضر تسلم بلدية الكويت للمصنع بتاريخ 

1987/5/21 وذلك مما جاء بكتاب وزارة املالية.
الرأي الفني: موافقة: ال مانع من املوافقة على 
تخصيص املوق��ع التابع للبلدية )مصنع النفايات 
س��ابقا( املوصوف بالقس��يمة رقم 103 مبساحة 
83765م2 للهيئ��ة العام��ة للصناعة الواقع ضمن 
منطقة الصليبية الصناعية االولى جنوب الدائري 

اخلامس.
يرجى التك��رم بالنظر وعرض املوضوع على 

املجلس البلدي التخاذ ما يراه مناسبا.

فوق املبنى.
إدارة األنظم����ة  مت مخاطب����ة 
الهندسية إلبداء الرأي بخصوص 
االرتفاع املذكور وطلب إفادتنا عن 
انظمة البناء املعمول بها للمواقف 
احلكومية ضمن منطقة شمال غرب 

اجلهراء.
أفادت إدارة األنظمة الهندسية 
في 2010/3/28 بأنه ال يوجد لدينا أي 
أنظمة للبناء املعمول بها للمواقع 
احلكومية ضمن منطقة شمال غرب 

اجلهراء.

الرأي الفني موافقة

نرى املوافقة على الطلب املقدم 
من كل م����ن وزارة العدل ووزارة 

األشغال العامة.
1� اس����تبدال مواقف السيارات 
املخصصة ملبن����ى مجمع احملاكم 
للجه����ة اخللفية م����ن املبنى وأن 
يصبح مبنى مجمع احملاكم جهة 
الدوار بنفس املس����احة واألبعاد 
املخصصة س����ابقا مبوجب قرار 
رئي����س اللجنة املكلف����ة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي رقم 
)ل.ق.م.ب/ت 2004/1/6( املتخ����ذ 
بتاريخ 2004/8/16 املتضمن ملساحة 
مبنى مجمع احملاكم 10000م2 )عشرة 
آالف متر مربع( وبأبعاد 100م×100م 
ومواقف للسيارات خلدمة املشروع 

مبساحة 5000م2.
2� حتويل مواقف الس����يارات 
الس����طحية الى مواق����ف متعددة 
األدوار )سردابني وارضي وخمسة 

ادوار متكررة(.
3� املوافقة على ان يكون ارتفاع 
مبنى مجمع احملاكم مكونا من 18 
طابقا وبارتف����اع ال يتجاوز 90م 
لتغطي����ة احتياج����ات متطلبات 
املش����روع وتقدمي خدمات افضل 

للمواطنني.

ومدى كفايتها في حالة ان يكون 
ارتفاع مبنى مجمع احملاكم مكونا 

من 18 طابقا.
أفاد قسم الطرق باملذكرة املؤرخة 
في 2009/11/10 بأنه ال مانع لدينا 
من اس����تبدال موقع املجمع مكان 
موقع املواقف شريطة احلفاظ على 
مساحة املواقف املنصوص عليها 

بقرار املجلس البلدي واس����تيفاء 
باقي إجراءات االستبدال وفق النظم 
املتبعة شريطة أن تكون مواقف 

السيارات متعددة األدوار.
العام����ة  اإلدارة  مت مخاطب����ة 
املدن����ي إلفادتنا بالرأي  للطيران 
بخصوص ارتفاع 18 طابقا ضمن 

منطقة شمال غرب اجلهراء.
أفادتنا اإلدارة العامة للطيران 
املدني بكتابها رقم 2814/2 املؤرخ في 
2010/3/15 بأنه ال مانع من االرتفاع 
املطلوب للمبنى املذكور بارتفاع 18 
طابقا اي بارتفاع ال يتجاوز 90م 

مع مراعاة الشروط التالية:
1� تركيب إن����ارة حمراء ثابتة 
عالية الش����دة في أعلى نقطة من 

املبنى.
2� تركيب إنارة حمراء متوسطة 

الشدة على جميع حواف املبنى.
3� طلب تصري����ح من اإلدارة 
العامة للطي����ران املدني في حالة 
الرغبة في تركيب برج لالتصاالت 

مبس����احة 5000م2 على ان يكون 
مبنى احملكمة بنفس مساحته جهة 
الدوار ومواقف السيارات في اجلهة 
اخللفية )اي عكس الشكل الصادر 
بشأنه القرار آنف الذكر( ألن موقع 
املواقف بشكله املخصص احلالي 
يصعب عملية الدخول واخلروج 
لقربه من الدوار، حتويل مواقف 
الس����يارات السطحية الى مواقف 
متع����ددة األدوار، إصدار املوافقة 
املبنى 18 طابقا  اخلاصة بارتفاع 

لتلبية متطلبات املشروع.
كما خاطبتنا وزارة األش����غال 
املرفقة بخصوص  العامة بكتبها 
نف����س الطلب حي����ث إنها اجلهة 
املصممة للمش����روع كما هو وارد 

بكتب وزارة العدل.
مت مخاطبة قسم الطرق لدراسة 
الطلب املذكور نحو استبدال مواقف 
السيارات الى اجلهة اخللفية وليست 
جهة الدوار ودراسة حتويل مواقف 
السيارات الى مواقف متعددة األدوار 

أق����رت البلدية حتويل مواقف 
السيارات السطحية ملبنى مجمع 
احملاكم في شمال غرب اجلهراء إلى 
متعددة األدوار )سردابني وأرضي 

وخمسة أدوار متكررة(.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة 
محمد العتيبي في كتابه إلى املجلس 
البلدي: تطلب وزارة العدل استبدال 
موقع مبنى مجمع محاكم مبوقع 
الس����يارات املخصص له  مواقف 
بنفس املس����احة واألبعاد على أن 
يكون موقع مبنى مجمع احملاكم 
الس����يارات  الدوار ومواقف  جهة 
في اجله����ة اخللفية م����ن املبنى 
حيث ان وضع مواقف امام مبنى 
احملكم����ة يؤث����ر عل����ى واجهات 
املباني ويصعب عملية استغالل 
املواق����ف في الدخ����ول واخلروج 
لقربها من الدوار، حتويل مواقف 
السيارات الس����طحية املخصصة 
ملبنى مجم����ع احملاكم املذكور الى 
مواقف متعددة األدوار، أن يكون 
ارتفاع املبنى مكونا من 18 طابقا 
لتلبية متطلبات املشروع. ونفيدكم 
باآلتي: مجمع احملاكم صادر بشأنه 
قرار رئيس اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي رقم 
)ل.ق.م.ب/ت ر/2004/1/6( املتخذ 
بتاري����خ 2004/8/16 الذي يقضي 
باملوافقة عل����ى الطلب املقدم من 
وزارة العدل تخصيص موقع ملجمع 
احملاكم مبنطقة شمال غرب اجلهراء 
ومبساحة 10000م2 )عشرة آالف 
متر مربع( وبأبعاد 100م × 100م 
ومواقف للسيارات خلدمة املشروع 
مبساحة 5000م2 )خمسة آالف متر 

مربع( وبأبعاد 50م × 100م.
تقدم����ت وزارة الع����دل تطلب 
اآلت����ي: نق����ل مواقف الس����يارات 
املبنى بنفس  للجهة اخللفية من 
الشكل وحسب املساحة واألبعاد 

محمد العتيبي

من األنقاض التي مت نقلها من املهبولة

بلدية األحمدي تنقل 200 شاحنة 
من المخلفات واألنقاض في المهبولة

تخصيص موقع مصنع النفايات بالصليبية للهيئة العامة للصناعة

البلدية أقرت مواقف متعددة األدوار لمجمع المحاكم بالجهراء

قدم عضو املجلس البلدي جسار اجلسار اقتراحا باطالق 
اسم ناصر النون على احد الشوارع بالفروانية.

وقال اجلسار في اقتراحه: تكرميا جلهوده وتخليدا 
لذكرى دور اآلباء واالجداد الذين ساهموا في خدمة الوطن 
واهله، اتقدم باالقتراح بتسمية الشارع رقم 129 القادم 
م���ن العمرية الى الفروانية حتى الدوار باس���م »ناصر 

فالح النون«.

تسمية شارع في الفروانية باسم »ناصر النون«
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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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

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

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

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

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

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

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

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


