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اعداد: بداح العنزي

رد مدير عام البلدية م.أحم���د الصبيح على اقتراح 
العضو جسار اجلس���ار بشأن حتويل التقاطع الفاصل 
بني منطقتي إش���بيلية والرحاب واإلشارة املرورية الى 
دوار بأنه جار دراسة االقتراح وعمل عد مروري لتقييم 
الوضع على التقاطع موضع الدراسة، وسنوافيكم بالرأي 

النهائي بعد االنتهاء من الدراسة.

دراسة لتقييم تحويل تقاطع 
بين إشبيلية والرحاب

أكدوا على اقتراح الدعيج

3 أعضاء يطالبون باعتماد دراسة
تحليلية لتطوير شارع سالم المبارك

تقدم االعضاء م.جنان بوشهري 
وم.محمد الهدية وم.أشواق املضف 
باقتراح حول تفعيل الدراسة التي 
تقدم بها نائب املدير العام لشؤون 
بلديتي محافظتي حولي ومبارك 
الكبير حول تطوير شارع سالم 

املبارك، وجاء في االقتراح:
طالعتنا احدى الصحف بعددها 
الصادر في 2010/5/15 بخبر منقول 
ع����ن نائب املدير العام لش����ؤون 
بلديتي محافظتي حولي ومبارك 
الكبير م.اسامة الدعيج بشأن دراسة 
حتليلية قام بها لتطوير ش����ارع 
سالم املبارك اخذت في احلسبان 

وضع تصور تخطيطي ورؤية شاملة ملنهجية تطوير 
شارع سالم املبارك واملنطقة احمليطة واملرتبطة به، 
وذلك بغرض االرتقاء باملستويني العمراني واملدني 
للشارع ولتحسني الوضع البيئي، وجاء بهذه الدراسة 
اقتراحات وتوصيات عديدة ميكن الرجوع اليها تفصيال 
وانتهت باقتراح ان يتم طرح املشروع اما على شكل 
مزايدة ملدة ال تقل عن خمس س����نوات وال تزيد على 
سبع سنوات أو وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل 

على الشركات املتخصصة التي مت 
تأهيلها لهذا الغرض، مع التوصية 
بتقسيم الشارع الى ثالثة قطاعات 
يتم طرح كل قطاع بصورة مستقلة 
والتأكيد على عدم ترس����ية اكثر 
م����ن قطاع على أي ش����ركة وذلك 
منعا لالحتكار والتقليل من عامل 

املخاطرة.
وحيث ان ما تقدم به نائب املدير 
العام لش����ؤون بلديتي محافظتي 
حولي ومبارك الكبير حول تطوير 
شارع سالم املبارك ميس شارعا 
من أشهر وأهم الشوارع التجارية 
ويلبي احتياجا ملحا لتطوير هذا 
الشارع الذي يعاني من مشاكل جمة أفقدته اجلمال 
واحليوية املطلوبة باعتباره شارعا جتاريا مهما ومن 
اح����د معالم الكويت، حيث ي����زوره معظم املواطنني 

واملقيمني، وكذلك الزائرون.
لذا ومن هذا املنطلق نقترح تفعيل وتبني الدراسة 
التي تقدم به����ا نائب املدير العام لش����ؤون بلديتي 
محافظتي حولي ومبارك الكبير حول تطوير شارع 

سالم املبارك.

م.محمد الهدية م.أشواق املضف

م.أسامة الدعيج

م.جنان بوشهري

طالب لجنة اإلزاالت برفع الظلم عن المواطنين

مهلهل اخلالد

أحمد البغيلي

البغيلي يقترح منح مساحة 3 أمتار للدرج الخارجي »الرام«

البلدي ورئيس  طالب عضو املجل���س 
جلنة الفروانية أحمد البغيلي جلنة اإلزاالت 
بالتخلي عن قرارها الصادر بخصوص الدرج 
اخلارجي، كما طالبها برفع الظلم عن املواطنني 
وخاصة ذوي االحتياجات اخلاصة، داعيا الى 
النظر الى مدى املعاناة التي يعانيها املواطن 
من ذوي االحتياجات اخلاصة عند دخوله 
أو خروجه من املنزل في حالة عدم وجود 
رام خاص به، وأشار البغيلي الى ان تيسير 

حرك���ة الدخول واخلروج للمواطن هي من 
األمور التي ال يجب غض النظر عنها.

وذكر ان قرار جلن���ة اإلزالة واملقرر له 
مدة محددة حتى أول أكتوبر القادم سيوقع 
الضرر الكبير على املواطن بصفة عامة وعلى 
ذوي االحتياجات بصفة خاصة، متس���ائال 
كي���ف تقوم اللجنة بإزال���ة درج أو رام قد 
اعتاد عليه صاح���ب االحتياجات اخلاصة 
في تيس���ير حركة دخوله وخروجه، داعيا 

الى النظر في مدى املعاناة التي ستصيبهم 
عند إزالة الرام اخلاص به.

كما طال���ب البغيلي اجله���از التنفيذي 
وجلنة اإلزاالت مبنح مساحة 3 أمتار لألدراج 
اخلارجية على ان تكون مقابل دفع رسوم 
رمزية سنوية تسلم الى الدولة، وشريطة ان 
يتعهد املواطن باإلزالة في أي وقت متى ما 
تعارض ذلك مع أي عمل من أعمال الوزارات 

األخرى.

قرار لجنة اإلزالة س�يوقع الضرر عل�ى ذوي االحتياجات الخاصة

تناقش تحديد موقع لليداف في عشيرج

»العاصمة« تبحث بناء الشقق األميرية في الدوحة وكيفان 
وتخصيص موقع لمبنى المحاكم في القبلة

تبحث جلن���ة العاصمة خالل اجتماعها 
غدا برئاسة مهلهل اخلالد إعادة بناء الشقق 

األميرية في الدوحة وكيفان.
وينص جدول األعمال على االقتراح املقدم 
من العضو الس���ابق ماجد املطيري بشأن 
حتويل امتداد ش���ارع عبداهلل األحمد الى 
االستعمال التجاري )داخل املدينة( واقتراح 
نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
بشأن استحداث فتحة بالدائري الرابع بعد 
الكترونيات صفاة الغامن بني معرض الزياتي 
وم���ازدا مبنطقة الري، وطلب وزارة العدل 
املوافقة على متديد العم���ل بقرار املجلس 

البلدي اخلاص بتخصيص موقع ملبنى احملاكم 
ومكاتب إدارية ومواقف السيارات متعددة 
األدوار في اجل���زء املقابل لقصر العدل من 
اجلهة الشرقية بالقطعة 15 مبنطقة القبلة 
وتخصيص موقع لليداف بالفراغات البيئية 
الدوحة  الواقعة بعماير األخشاب مبنطقة 
عشيرج، وطلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تخصيص موقع جلمعية الس���رة 
التعاونية لنق���ل الدرج الداخلي ومحوالت 
الكهرباء مبش���روع توس���عة سوق السرة 
املركزي قطعة 5 مبركز الضاحية واقتراح 
العضوة م.منى بورس���لي بشأن استحداث 

أسلوب لنظافة البيئة في مدينة جابر األحمد 
الس���كنية ينظم جتميع القمامة وضغطها 
بطريقة حديثة متطورة، واالقتراح املقدم من 
العضوين السابقني م.عادل اخلرافي وخليفة 
اخلرافي، بشأن التغييرات في مخفر الشامية، 
وطلب جمعية الهالل األحمر الكويتي جتديد 
عقد أمالك الدولة اخلاص مبوقع جمعية الهالل 
األحمر القائم مبنطقة الشويخ )ع( اإلدارية 
وكذلك استثمار جزء من الطابق الثالث لشركة 
أعمال الكمبيوت���ر، وطلب صاحب العالقة 
وشركائه ترخيص ديوان على القسيمة رقم 

226 مبنطقة الروضة قطعة 5.
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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 

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481كـلني 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

عن  ذ.م.م،   - العامة  للتجارة  املتحدة  بنيان  �سركة  تعلن 

�سند  من  يبداأ  الذي   91 رقم  قب�س  �سندات  دفرت  فقدان 

من  وحتذر   .4550 قب�س  �سند  وحتى   4501 رقم  قب�س 

�سوء ا�ستعمال ال�سندات املذكورة من اأي �سخ�س كان، واأن 

على  يرتتب  اأدبي  اأو  مادي  اإلتزام  اأي  من  تتحلل  ال�سركة 

ا�ستعمال اأي �سند من تلك ال�سندات.

اإعــــــــــــــان
تغيبت املدعوة/ نور هاميا حممد �سايادي

فيليبينية اجلن�سية

وحتمل بطاقة مدنية رقم: 285022502126

عن العمل يف منزل خمدومها ومل ترجع ثانية.

نحذر كل من يت�سرت عليها اأو يتعامل معها 

بتحمل كامل امل�سوؤولية. 

ومن يعرف عنها �سيئًا الت�سال:99784262 - 24819998

تغيب عن العمل

Mr. Ananda Naick Bukke 
son of Bukke Lakshma 
Naick, resident of Zillela 
Manda, Palemgadda, 
Kambamvaripalli, District 
Chittoor, Andhra Pradesh 
and Miss Annapurna Mudey 
daughter of Mr. Mudey Balu Naik, resident of Kothabidiki 
Village, Jillellamanda, Palemgadda P.O. K.V. Palli, Chittoor 
District, Andhra Pradesh, both Indian nationals, presently 
residing in kuwait, have given notice of intended marriage 
between them under the Foreign Marriage Act 1969. If 
anyone has any objection to the proposed marriage, he/
she may file the same with the undersigned according to 
the procedure laid down under the Act/Rule within thirty 
days form the date of publication of this notice.

Tel.: 00965 - 22533305 - Fax : 00965 - 22573910
E-mail : fscons@indembkwt.org

Notice


