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اعداد: بداح العنزي

كشف مدير فرع بلدية محافظة االحمدي م.فهد العتيبي عن قيام 
فريق الطوارئ بفرع بلدية احملافظة برئاسة مشعل أبا الصافي 
بحملة مكثفة على الباعة املتجولني في عدد من املناطق باحملافظة 
والتي أسفرت عن حترير 7 محاضر مخالفات للباعة املتجولني 
وحجز 2 منهم من قبل رجال الداخلية، باالضافة الى اتالف طن 
ونصف الطن من املواد الغذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدمي 

ومصادرة 110 »سي دي« وكمية من املالبس والكماليات.

مصادرة 110 »سي دي« ومالبس باألحمدي
أعلن نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون التطوير م.احمد 
املنفوح����ي ان قطاع التطوير واملعلومات انتهى من دراس����ة 
مشروع إنشاء أول مركز للتدريب داخل أروقة البلدية. وقال 
م.املنفوحي ل� »كونا« ان املركز صمم ليدار بأحدث طرق اإلدارة 
مبا يكفل االرتقاء مبهارات العاملني وصقل هذه املهارات حتى 
تصل إلى املس����توى الذي يسمح لهم بأداء واجبات وظائفهم 
باملستوى املطلوب من اجلودة والسرعة والكفاءة. وأوضح ان 

املركز يهدف الى الرقي باإلنتاجية وذلك بزيادة الكمية وحتسني 
النوعية من خالل تدريب العاملني على كيفية القيام بواجباتهم 
بدرجة عالية من اإلتقان ومن ثم زيادة قابليتهم لإلنتاج. وذكر 
ان من أهداف املركز ترشيد اإلنفاق حيث يؤدي تنفيذ العملية 
التدريبية داخل أروقة البلدية الى توفير األرباح التي حتصل 
عليها جهات التدريب األخرى واستخدام امليزانية املخصصة 

للتدريب في حتقيق أكبر عائد ألكبر عدد من العاملني.

المنفوحي: إنجاز دراسة إنشاء أول مركز تدريبي لـ»البلدية«

العازمي: تحويل المجلس البلدي إلى هيئة مستقلة
كشف رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي انه سيتم االنتهاء 
من تقدمي التعديالت النهائية على 
قانون البلدية 2005/5 اخلميس 

املقبل.
وق���ال العازمي بع���د نهاية 
االجتماع الذي حضره االعضاء 
ام���س ان عملي���ة الفصل املالي 
واالداري للمجل���س البلدي عن 
البلدية تتطلب ان يصبح املجلس 
البلدي هيئة مستقلة في ميزانيتها 

ال تتبع اجلهاز التنفيذي.
واك���د ان االعضاء ناقش���وا 
أبرز تعدي���الت املادة 14 بحيث 
يتم حتديد مدة 60 يوما بدال من 
90 يوما لرد مجلس الوزراء على 
قرارات املجلس البلدي احملالة من 
قبل الوزير والتي استخدم فيها 

املجلس املادة 14 للفصل فيها.
وب���ني ان االعضاء ناقش���وا 
امل���ادة 12 الفق���رات )5، 11، 17، 
18( كما سيتم مناقشة املادة 17 
والتي سيتم استكمالها اخلميس 

املقبل.

س���ترفع في مذكرة الى رئيس 
مجلس ال���وزراء وكذلك رئيس 
مجلس االمة ملناقشتها من قبل 
جلنة املرافق احلكومية، مؤكدا ان 
االعضاء اكدوا على الدور الرقابي 
والتشريعي للمجلس على اجلهاز 

التنفيذي.
اكد رئيس  من جانب آخ���ر 
اللجنة الفنية م.عبداهلل العنزي 
ان االعضاء بحثوا تعديل املادة 
34 بشأن مخالفات لوائح البناء 
واملباني التجارية واالستثمارية 
والصناعية واخلدمية لتصبح 
1000 دين���ار بدال م���ن 10 آالف 
دينار الستحالة تطبيق الوضع 

احلالي.
وبني ان االعضاء اكدوا على 
ض���رورة دراس���ة املوضوعات 
املعروض���ة من قب���ل املجلس 
البل���دي ورفع تقارير بش���أنها 
خالل مدة مح���ددة ال تزيد عن 
شهرين، ويكون للمجلس البلدي 
حق اصدار قرارت بانقضاء هذه 

املدة.

واش���ار الى ان االجتماع لم 
يناقش اي امور تتعلق باجلهاز 
التنفيذي، اضافة الى ان مناقشة 

جمي���ع التعديالت التي طرحت 
خالل االجتماع، مشيرا الى انه 
التعديالت  ف���ور االنتهاء م���ن 

امل���ادة 31 تتعل���ق مبيزاني���ة 
البلدية.

ايدوا  واضاف ان االعض���اء 

العنزي: دراسة لتعديل غرامة مخالفات البناء االستثماري والتجاري إلى 1000 دينار بداًل  من 10 آالف

بعد فصله إداريًا وماليًا عن »البلدية«

م.جسار اجلسارمحمد املفرجم.عبداهلل العنزي

رئيس املجلس زيد العازمي مترئسا االجتماع املخصص لتعديل قانون البلدية

إزالة إحدى املخالفات في العارضية الصناعية

المويزري: إزالة 15 مظلة 
غير مرخصة في العارضية الصناعية

اعل���ن رئيس مركز بلدية الرقع���ي والصناعية عيد 
املوي���زري عن ازالة 15 مظلة غي���ر مرخصة في منطقة 

العارضية الصناعية.
وقال املويزري امس ان فريق العمل قام صباح امس 
بهذه احلملة حتى مت حترير 30 محضر اشغاالت طرق 
و20 محضر نظاف���ة عامة، باالضافة الى 25 تعهدا على 
الشركات التي لم تقم بإزالة جتاوزاتها، مشيرا الى منح 

اسبوع مهلة لرفع تعدياتها.
وذكر انه مت رفع 15 س���يارة مهملة، كما مت لصق 60 
ان���ذارا تتعلق بتجاوزات مقامة عل���ى امالك الدولة من 

دون ترخيص.
ودعا اصحاب الش���ركات الى التقيد بأنظمة ولوائح 
البلدية، مع ضرورة ترخيص املواقع التي تستغلها حتى 

ال تقوم اجلهات املختصة بإزالتها.

»فنية البلدي« الئحة الساللم واألدراج اإلثنين

أعلن رئيس اللجنة الفني����ة في املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي عن عقد ورشة عمل ملناقشة الئحة 
الساللم والرامبات واالدراج اخلارجية واملسنات يوم 

االثنني املقبل.
وقال العنزي في تصريح صحافي انه مت توجيه 
الدعوة الى اجلهات املعنية )اجلهاز التنفيذي بالبلدية 
– جمعية املهندسني – جمعية احملامني – وزارة املالية – 
جلنة إزالة التعديات( حلضور انشطة الورشة وتقدمي 

التصورات واملقترحات املتعلقة بهذا املوضوع.
واض����اف أن االعضاء حريص����ون على مصلحة 
املواطنني والبد أن تكون هناك آلية واضحة وتنظيم 
خاص لتطبيق الالئحة املزمع مناقشتها في الورشة 
خصوص����ا ان جلن����ة إزالة التعديات حددت ش����هر 
اكتوبر املقبل موعدا للبدء في إزالة الساللم واالدراج 

اخلارجية.
وبني ان اللجنة ستخرج بتوصيات ستساهم في 
رفع املعاناة عن املواطن����ني خصوصا ان اغلب هذه 
الساللم متت بتراخيص وعلم اجلهاز التنفيذي ومن 
الظلم التطبيق وإزالة الساللم في هذا التوقيت ومن 

غير ضوابط فنية او قانونية.
كما اشار الى وجوب التعاون من جميع اجلهات 
احلكومية ذات االختصاص وذلك للتخفيف عن كاهل 
املواطن اعباء هذه املواضيع التي اصبحت تشكل عبئا 
ماليا ونفس����يا خصوص����ا ان املواطنني تعاونوا في 
فترات سابقة مع القرارات وجلنة االزاالت. ومتنى من 
اجلهات املختصة حضور ورشة العمل واثراء النقاش 
مما يحقق مصلحة املواطنني ورفع املعاناة عنهم في 

االطر القانونية مبا يتوافق واملصلحة العامة.
من جانب آخر ناشد عضو املجلس البلدي محمد 
املفرج رئيس جلنة إزالة التعديات على امالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة الفريق املتقاعد محمد البدر 
التنسيق مع البلدية لعمل دراسة عن اوضاع االدراج 

اخلارجية في مناطق السكن اخلاص.
ومتنى املفرج في تصريح صحافي من فرق ازالة 
التعديات التريث في عملية ازالة هذه االدراج وذلك 
حلني ايجاد اآللية املناسبة حلل هذه املشكلة والتي 
س����يتضرر منها اعداد كبيرة من املواطنني السباب 

خارجة عن ارادتهم.
وقال املفرج ان بعض املواطنني الذين اقاموا ادراجا 
ام����ام منازلهم كانوا مضطرين لذلك بس����بب وجود 
مناسيب مختلفة في الشارع الواحد مشيرا الى ان من 
قام بوضع هذه االدراج لم يكن هدفه االستيالء على 

اراضي الدولة بل لتسهيل وصوله الى منزله.
واعرب املفرج عن امله في اال تتحرك فرق االزالة 
جتاه منازل املواطنني املتضررين وحلني التنس����يق 
مع مدير عام البلدية وعمل دراس����ة ش����املة ووافية 

حول هذه االدراج.
ودعا املفرج جلنة التعديات الى النظر في التجاوزات 
واملخالفات القائمة على امالك الدولة من قبل بعض 
الشركات التي تستغل اراضي الدولة ملصالح جتارية 
دون دفع اي  رسوم عليها، مشيرا الى ان اغلب هذه 
الشركات لم حتصل على تراخيص الستغالل االراضي 
التي بحوزتها والتي يتوجب ان تقوم اللجنة بإزالة 

مخالفاتها فورا.
وطالب عضو املجلس البلدي م.جس����ار اجلسار 
جلنة ازالة التعديات واملظاهر غير املرخصة بان يتم 
التريث في إزالة الساللم واالدراج اخلارجية والرامبات 
والتي اعلنت عنها اللجنة خالل شهر اكتوبر القادم، 
مؤكدا انه في حالة ازالة الساللم واالدراج اخلارجية 
ستكون هناك بعض من ردة الفعل للمواطنني الذين 
تكبدوا اخلسائر رغم ان بعضها حتمل تراخيص من 
البلدية واقيمت على علم منها. وبني اجلس����ار خالل 
تصريح صحافي ان املجلس البلدي سيعقد ورشة عمل 
خالل االسبوع القادم وبحضور عدة جهات مسؤولة 
ملناقشة الئحة الساللم والرامبات واالدراج اخلارجية، 
مؤكدا ان املجلس سيصل إلى صيغة نهائية حول آلية 

وضع حلول لهذه املوضوعات.
واشار اجلسار الى ان املجلس البلدي ككل حريص 
على عدم دخول اللجنة في هذه االزاالت الس����يما ان 
هناك احتمالية ان تكون مواجهة مع املواطنني الذين 
حتملوا خسائر عديدة بلغت اكثر من 30 ألف دينار 
في املنزل الواحد وتأتي االن الزالتها وهذا ما ال نرضاه 
للمواطن الكويتي، خصوصا ان االعضاء في املجلس 

حريصون على مصلحة الوطن واملواطن.

التأكيد على حرص المجلس على رفع المعاناة عن المواطنين
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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(

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

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

سيـــــدتيللإيجار في ال�سالمية
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

اإعـــــان
تقدمت  : 1- هدى ناجي جرب خلف

2- ليلى علي تقي تقي ) كويتيا اجلن�سية(

اأ�سحاب �سركة /ات�س اف ا�س للتجارة العامة 

واملقـــــــاولت/ت . بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�ســـــــركات 

بـــــــوزارة التجـــــــارة: خـــــــروج ال�ســـــــريكة / ليلى 

علي تقي تقي من ال�ســـــــركة ودخول �ســـــــريك 

جديـــــــد. تعديل الكيـــــــان القانوين لل�ســـــــركة 

من ت�سامنيـــــــة اإىل /ذات م�سوؤولية حمدودة. 

يرجـــــــى ممن لـــــــه اعرتا�س ان يتقـــــــدم لاإدارة 

املذكـــــــورة خال �ستـــــــون يومًا مـــــــن تاريخ ن�سر 

العـــــــان باعرتا�س خطـــــــي مرفقًا بـــــــه �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.


