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اعداد: بداح العنزي

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

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

لالإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

�سركةالفجرية الدولية لل�ستاليت
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

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 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

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

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

اصدر وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية قرارا بتعيني 
م.فالح الش���مري مدي���را لفرع بلدية 
العاصمة خلفا ملديرها السابق م.محمد 
العرادي الذي مت نقله الى ادارة الشؤون 
الهندس���ية التابعة لقط���اع التفتيش 

والرقابة.

الشمري مديرًا لبلدية العاصمة

العازمي: »البلدي« استخدم المادة 14 لرفض اعتراض الوزير على 12 قراراً
اكد رئيس املجلس البلدي زيد العازمي ان 
ما حققه املجلس من اجنازات في دور انعقاده 
احلالي الذي اختتم جلساته يوم االثنني املاضي 
كان نتيج���ة عمل جماعي بني اعضاء املجلس 

وتعاون اجهزة بلدية الكويت املختلفة.
واس���تعرض العازمي في لقاء مع »كونا« 
اجنازات املجلس عن الفترة املمتدة من 14 يوليو 
الى االول من ماي���و املاضيني و»أبرزها إقرار 
االتفاقية االستشارية لتطوير طريقي الدائريني 

الثاني والثالث وشارعي دمشق والقاهرة«.
وق���ال ان املجلس عقد خ���ال تلك الفترة 
14 جلسة في حني بلغ عدد اجتماعات جلانه 
الفرعية 73 اجتماعا ونفذ سبع جوالت ميدانية 

ملناطق مشرف وسوق الطيور والقاعدة اجلوية 
وساحل عشيرج ومنطقة التخزين في العارضية 

ومحافظة مبارك الكبير.
واضاف ان املجلس أجنز كذلك ست ورش 
عمل إلقرار وتعديل بعض القوانني واللوائح 
املنظمة للعمل البلدي بينها الئحة الزراعة في 
مناطق الس���كن اخلاص والئحة االشتراطات 
واملواصفات اخلاصة بأبنية الس���كن اخلاص 
وتعديل القانون )5( لسنة 2005 في شأن بلدية 
الكويت ونظام مواقف السيارات اآللي )املواقف 
الذكية( واعادة تنظيم منطقة جليب الشيوخ 
والئح���ة ترخيص واقامة اب���راج االتصاالت 

التجارية.

وذكر ان القرارات التي متس���ك بها اعضاء 
املجلس باستخدام املادة)14(التي تعترض على 
عدم تصديق وزير البلدية لقرارات املجلس بلغ 
12 قرارا من اصل 31 قرارا اعترض عليها الوزير 
خال تلك الفترة في حني قدم االعضاء 66 سؤاال 

إلدارة البلدية وتقدموا ب� 197 اقتراحا.
وعن أبرز املشاريع الكبرى التي أصدر املجلس 
البلدي قرارات موافقة بشأنها قال العازمي ان 
املجلس وافق على االتفاقية االستشارية لتطوير 
الثاني والثالث وش���ارعي  الدائريني  طريقي 
دمش���ق والقاهرة وترخيص خاطة مركزية 
مؤقتة مبنطقة الدوحة للمقاول الذي سيوكل 
اليه تنفيذ مشروع حتسني اداء شارع جمال 

عبدالناصر وطريق اجلهراء السريع.
وأشار الى ان اقرار املجلس لدراسة تطوير 
طريق كب���د احلالي ليصبح أربع حارات بدال 
م���ن حارتني اثنتني ف���ي كا االجتاهني وضم 
منطقة الى مطار الكويت الدولي مس���احتها 
800 الف متر مربع وتخصيص موقع جنوب 
الباد ضمن منطقة عريفجان للرئاسة العامة 

للحرس الوطني.
وذكر ان املجلس وافق خال دور االنعقاد 
على تخصيص مساحة اضافية ملشروع مدينة 
املطاع السكنية واعتمد املخطط الهيكلي ملدينة 
جابر االحمد االسكانية ومواقع محطات التحويل 
الرئيس���ية وعددها خمس محطات في نفس 

املدينة وتخصي���ص 38 موقعا مقترحا آلبار 
مراقبة مناسيب املياه اجلوفية ونوعيتها في 
املناطق اجلنوبية بدولة الكويت وحتى منطقة 
جنوب السرة ش���ماال. وأفاد بأن املجلس اقر 
مشروع مبنى االدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر مبنطقة الشويخ االدارية وتخصيص 
منطقة االستعماالت احلكومية مبنطقة الشدادية 
غرب الطريق الدائري السابع وتخصيص موقع 
النشاء مستودع للمحروقات مبنطقة شمال 
املطاع وترخيص نشاط فنادق ومكاتب ومركز 
صحي مبنطقة الري )مشروع االڤنيوز- املرحلة 
األخيرة( وتوسعة قاعدة محمد األحمد البحرية 

في منطقة اجلليعة.

استعرض إنجازات المجلس خالل دور االنعقاد الماضي

زيد العازمي

تشكيل لجنة األسواق العامة 
برئاسة مدير بلدية العاصمة

اصدر وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر قرارا بإعادة تشكيل جلنة االسواق العامة برئاسة مدير فرع بلدية 
العاصمة. وتضم اللجنة في عضويتها كا من: مدير فرع بلدية الفروانية، 
مدير فرع بلدية االحمدي، مدير فرع بلدية اجلهراء، مدير ادارة الشؤون 
املالي����ة، ممثل عن مكتب مدير عام البلدية، ممثل عن االدارة القانونية، 
مراقب االغذية واالسواق، ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية العامة. 

وجاء في القرار بعد املادة االولى:
مادة ثانية: تتولى اللجنة االختصاصات التالية: تخصيص وسحب 
واعادة تخصيص املواقع في االسواق العامة وفقا للشروط والضوابط 
الواردة بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 باصدار الئحة االسواق العامة. 
مادة ثالثة: جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه في حالة 

غيابه وال يكون انعقادها صحيحا اال بحضور اغلبية االعضاء.
م����ادة رابعة: تص����در اللجنة قراراتها بأغلبي����ة االعضاء وفي حالة 
التس����اوي في االصوات يتم ترجيح اجلانب الذي فيه الرئيس وال تعد 

تلك القرارات نافذة اال بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.
مادة خامس����ة: للجنة ان تس����تعني مبن تراه الزما من ذوي اخلبرة 
واالختصاص من موظفي البلدية او خارجها ملناقشتهم وسماع ارائهم 

بشأن املواضيع التي تطرح عليها وال يحق لهم التصويت.
مادة سادس����ة: تعقد اللجنة جلساتها في غير اوقات الدوام الرسمي 
وتصنف بالفئة )ب( من الفئات املنصوص عليها في قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 1 لسنة 1983 وتعدياته. مادة سابعة: يعهد لرئيس اللجنة 
مهمة اختيار وتشكيل سكرتارية اللجنة والتي تختص بتلقي الطلبات 
واملواضي����ع احملالة لها واعدادها وجتهيزه����ا للعرض واعداد ومتابعة 
محاضر االجتماعات والقيام بجميع مهام الدعم االداري. مادة ثامنة: على 
اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما 

يخالفه من قرارات اخرى سابقة.

المفرج يدعو البلدية إلعداد
الئحة خاصة بالساللم الخارجية

العتيبي: حملة تنظيف لشاطئ النويصيب

اعرب عضو املجلس البلدي 
محمد املفرج عن شكره وتقديره 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد واعضاء 
احلكومة على عدم اعتراضهم 
عل���ى توصي���ة مجلس االمة 
في جلسته امس االول وقرار 
ازالة  البلدي بايقاف  املجلس 
تعدي���ات االدراج والس���الم 
والرامب���ات واملظات املقامة 
على اماك الدولة في مناطق 

السكن اخلاص.
املف���رج على جهود  واثنى 
النواب واعضاء املجلس البلدي 

لوقف هذه االزاالت حلني اصدار الائحة اخلاصة 
باالدراج والسالم والرامبات واملظات، مشيرا الى 
ان املجلس البلدي كان قد اصدر قرارا في جلسته 
االخيرة بالطلب من اجلهاز الفني في البلدية باعداد 
الئحة خاصة بهذا الش���أن متهيدا لعرضها على 

املجلس في بداية دور االنعقاد املقبل.
واكد حرص اعضاء املجل���س البلدي على 
مصلح���ة الوطن واملواطن���ني وذلك من خال 

احملافظة عل���ى اماك الدولة 
التي ال يجوز االستياء عليها 
بدون وجه حق مش���ددا على 
القضاء على مسألة  ضرورة 
الس���الم اخلارجية التي تتم 
اقامتها على اماك الدولة حتى 
الدور االول والثاني من بيوت 
بعض املواطن���ني باعتبارها 
تس���يء للمنظ���ر احلضاري 
للباد وخصوصا انها تقام من 
سالم حديدية ويتم تغطيتها 

بالشينكو.
ومتنى من اجلهاز الفني في 
الائحة  اعداد  البلدية سرعة 
متهيدا القرارها والعمل بها فورا حتى يتم القضاء 
على بعض التجاوزات التي حتتاج فعليا لازالة، 
مشيدا بجهود رئيس جلنة ازالة التعديات على 
اماك الدولة واملظاه���ر غير املرخصة الفريق 
متقاعد محمد الب���در والفريق العامل معه من 
اجل تطبيق القانون واللوائح والقضاء على كل 
من يسيء للمنظر احلضاري للباد واحملافظة 

على اماك الدولة.

أك����د مدير فرع بلدية محافظ����ة االحمدي م.فهد 
العتيبي اس����تمرار حمات التنظيف التي تقوم بها 
بلدية احملافظة وذلك في مختلف املناطق التي تقع 
في نطاق احملافظة وذلك بهدف القضاء على مختلف 

الظواهر السلبية واحلفاظ على النظافة العامة.
واوضح ان ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق 
قامت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة واالدارة العامة 
لاطفاء وشركة نفط الكويت بتنفيذ حملة تنظيف 

واسعة النطاق لتنظيف شاطئ النويصيب.
واضاف ان هذه احلملة التي شاركت فيها عدة جهات 
حكومية تعكس مدى اهتمام مختلف اجهزة الدولة 
للمحافظة على النظافة العامة التصالها مع جميع 
اف����راد املجتمع والتي توضح مدى رقيهم واتباعهم 

لارشادات التي تطلقها البلدية بني احلني واآلخر.
واشار العتيبي الى ان من اولويات العمل احملافظة 
على جمالية املناطق والشوارع والشواطئ ومختلف 
امليادين واملرافق للوصول الى مس����توى افضل في 

هذا املجال.
من جهته اعلن مدير ادارة النظافة العامة ممدوح 
العنزي ان احلملة اسفرت عن رفع كميات كبيرة من 
االخشاب واالشجار البحرية ومخلفات الباستيك 
واالوراق ودعا املواطنني واملقيمني ومرتادي البحر 
الى ضرورة االلتزام بلوائح وانظمة البلدية وعدم 
القيام بعملية الش����واء على الشواطئ حرصا على 
النظافة العامة وحتقيق الهدف الذي يرمى لصالح 

الوطن واملواطنني.

أشاد بقرار وقف اإلزاالت

انطالق حملة تنظيف شاطئ النويصيب

محمد املفرج


