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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

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

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)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

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

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

اإعان تعديل كيان قانوين
تقـــــــدم  : 1- حمـــــــد نا�سر القطـــــــان. 2- نا�سر 

حمد القطان. 3 - مرمي حمد نا�سر القطان 

كويتيو اجلن�ســـــــية - ا�ســـــــحاب �ســـــــركة فيزاج 

انرت جلوبـــــــل للتجارة العامـــــــة/ذ.م.م. بطلب 

اإىل اإدارة ال�ســـــــركات بـــــــوزارة التجارة:تعديـــــــل 

الكيان القانوين لل�ســـــــركة من/ ذات م�سئولية 

حمدودة اإىل/ تو�ســـــــية ب�سيطة. يرجى ممن 

له اعرتا�ـــــــس ان يتقدم لالإدارة املذكورة خالل 

خم�ســـــــة ع�سر  يومًا من تاريـــــــخ ن�سر العالن 

باعرتا�س خطي مرفقًا به �سند املديونية واإل 

فلن يوؤخذ بعني العتبار.

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

كش����ف مراقب األغذية واألسواق بفرع بلدية محافظة حولي ضيدان العدواني عن متكن املفتشني 
باملراقبة من حتري����ر 204 مخالفات وغلق محلني غلقا إداريا وإتالف 54 كلغ من املواد الغذائية غير 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي، وذلك خالل احلملة التفتيشية التي مت تنفيذها وشملت 179 محال خالل 
يونيو املاضي. وقال: بلغ عدد املذبوحات من اخلراف العربية واالس����ترالي واملاعز والعجول 12656 
رأسا، الى جانب إتالف 22 رأسا لعدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي، فيما بلغ عدد املذبوحات املستوردة 
املبردة واملجمدة من األغنام واملاعز 226 ذبيحة و24 من العجول الى جانب قيام املفتش����ني التابعني 

ملسلخ احملافظة بتحرير 3 مخالفات.

عادل الشنان
تقدم نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع وعضو املجلس 
البلدي مهلهل اخلالد باقتراح ينص على نقل دورات املياه القريبة 
من القبور في »مقبرة الصليبخات« الى مكان آخر، حيث ال يليق 
ان تكون بقرب القبور، باالضافة الى توسعة باب سور املقبرة 
وتبليط االرض حرصا على سالمة وراحة املعزين، وذلك نظرا 

الهمية وحرمة القبور وحرصا على املصلحة العامة.

العدواني: تحرير 207 مخالفات وإتالف 22 رأسًا في يونيو الشايع والخالد لنقل دورات المياه من مقبرة الصليبخات

م.احمد الصبيح

الصبيح: البلدية مستمرة في رصد السيارات 
المعروضة للبيع رغم انحسار الظاهرة

اكد مدير عام بلدية الكويت 
م.احمد الصبيح استمرار فرق 
البلدي���ة املختلفة خ���الل فترة 
الصي���ف ف���ي تنظي���م جوالت 
تفتيشية لرصد السيارات املهملة 
واملعروضة للبيع على جوانب 
الطرق وفي الساحات إلنذارها 

او رفعها.
وقال م.الصبيح في تصريح 
امس ان استمرار هذه اجلوالت 
يأتي حتى مع اخذ بعض املفتشني 
إلجازاتهم الصيفية ورغم حرارة 
اجل���و خصوصا خ���الل فترة 
النهار اذ ان افرع البلدية في كل 
احملافظات اتخذت االحتياطات 
الالزمة لضمان استمرار هذا العمل 
على مدار الس���اعة وحتى خالل 

عطلة نهاية االسبوع.
واوضح ان منع البلدية لعرض 
الس���يارات في الساحات العامة 

لي���س القصد من���ه مجرد املنع 
للتضييق على الناس اذ ان هناك 
قوانني منظمة تس���مح لكل من 
يرغب في بيع سيارته ان يقوم 
باالعالن عن ذلك عبر وسائل شتى 
واماكن محددة وطرق مختلفة ال 

تضر بالصالح العام كما يحدث 
من خالل العرض بالساحات.

واضاف ان عرض السيارات 
للبيع او ركن السيارات املهملة 
في الساحات من شأنه االضرار 
باخلدمات العامة ومضايقة الناس 
والتس���بب ايضا في احلوادث 
وتكس���ير االرصف���ة وازدحام 
الشوارع املطلة على هذه االرصفة 

والساحات.
وقال الصبيح ان منع عرض 
الس���يارات للبيع في الساحات 
وبجانب الطرق���ات يعد تنفيذا 
لالئح���ة النظافة التي تنص في 
اح���دى موادها عل���ى »اصحاب 
املركبات املهملة والسكراب نقلها 
الى االماكن التي حتددها البلدية 
وال يجوز تركها في الش���وارع 
وعلى االرصفة وفي الس���احات 

وامليادين العامة«.

»البلدية« تمنع الصحافة من الدخول لحين عودة »البلدي«

عادل الشنان
تناقضا مع سياسة وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
في االنفتاح على الصحافة فوجئ محررو 
الصحف اليومية بعدم السماح لهم بدخول 
مواقف السيارات التابعة ملواقف البلدية 
صباح امس، حينما توجهوا ألداء مهامهم 
اليومية التي يعمل���ون من خاللها على 
نقل انشطة البلدية، علما بأن الصحافيني 

يستغلون املواقف غير املخصصة للموظفني 
او اعضاء البل���دي مبوافقة البلدية عن 
طريق استخراج بطاقات تعريفية تستخرج 

للمحرر الصحافي.
وتبني ان القرار جاء بناء على توصيات 
مدير ادارة اخلدمات العامة احمد الشريدة 
التي تطلب عدم السماح للصحافة ووسائل 
االعالم بدخول مواقف البلدية إال يوم االثنني 

املخصص جللسات املجلس البلدي.

رجل األمن مينع الزميل عادل الشنان من الدخول

صفر التقى قياديي البلدية لالطالع على إنجازات لجنة النظافة

عبدالكريم: لجنة لتنفيذ أرشفة ملفات البلدية
والعمل جاٍر لتطوير مسلخي العاصمة والفروانية

عادل الشنان
اكد مدير مكتب وزير البلدية 
حسن عبدالكرمي اهتمام وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
بالرد على اسئلة واقتراحات 
النواب واعضاء املجلس البلدي، 
وثناءه على اجلهود التي قام 
بها مكتب املتابعة التابع ملكتب 
وزير البلدية بعمل آلية جديدة 
لتقليل الدورة املكتبية واعطاء 
صفة االولوية واالهمية للردود 
على االسئلة واالقتراحات، التي 
نتج عنه���ا زيادة واضحة في 
سرعة االجناز. وقال عبدالكرمي 
عقب االجتماع التنسيقي ملكتب 
وزير البلدية انه مت تش���كيل 
جلنة لتنفيذ مشروع ارشفة 

الكترونيا  البلدي���ة  ملف���ات 
وتخصيص ميزانية املشروع 
وتأهيل الشركات املختصة بهذا 
النوع من املشاريع، كاشفا عن 
انتهاء مشروع الربط اآللي بني 
وزارتي الصحة والبلدية فيما 
يخص ادارة االغذية املستوردة 
واصدار الشهادات الصحية في 
الرقاب���ة والتفتيش  قطاعات 
الكترونيا من خالل آلية ونظام 
جديد بني الوزارتني، مش���يرا 
الى انه سيتم العمل على عقد 
اجتماع الح���ق بني الوزارتني 
لتحديد العمل الرسمي للنظام. 
واض���اف ان برامج ترخيص 
البن���اء الكترونيا مت تطبيقه 
الفعلي في محافظة الفروانية، 
مبينا ان الوزير د.صفر شدد 

الكترونيا، موضحا ان العمل 
جار على تطوير مس���لخي 
العاصمة والفروانية من قبل 
الشركة املعنية بتطويرهما 
حسب املواصفات واالشتراطات 

التي حددتها البلدية.
من جهة اخرى قال الوكيل 
املس���اعد ونائ���ب مدير عام 
البلدي���ة لش���ؤون اخلدمات 
ورئيس جلنة النظافة العامة 
محمد غزاي العتيبي انه بناء 
على طلب وزير الدولة لشؤون 
البلدية به���دف االطالع على 
اجنازات فري���ق عمل جلنة 
النظافة فيما يتعلق بدراسة 
العطاءات مت عقد اجتماع مع 
الوزير د.صف���ر ومن خالله 
مت تبي���ان املهام التي قام بها 

الفريق من دراس���ة حتليلية 
مالية وفنية للمناقصات كما مت 
تبيان املواصفات الفنية ملعدات 
الشركات التي تقدمت بعطاءاتها 
للبلدية حيث تبني من خاللها 
وجود بعض املالحظات على 
الشركات فيما يتعلق بارتفاع 
املناقصات باالضافة  اسعار 
الى بع���ض املالحظات على 
الفنية للمعدات،  املواصفات 
الوزير  الى تأكي���د  مش���يرا 
د.صفر على ض���رورة انهاء 
دراسات العطاءات في اسرع 
وقت ممكن، موضحا ان ابرز 
مالحظات اللجنة متثلت في 
ارتفاع قيم���ة العطاءات عن 
القيمة التقديرية التي وضعتها 

البلدية.

شدد مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء 
عبداهلل العلي على أهمية تطبيق لوائح 
وأنظمة البلدية على اجلميع دون استثناء 
مبا يحقق استتباب النظام وفرض هيبة 
القانون في مختلف املجاالت التي تقع 
حتت مسؤولية البلدية سواء في مجاالت 
األغذية او النظافة العامة واش���غاالت 
الطرق او االعالنات او الباعة املتجولني 
او التعديات على امالك الدولة من خالل 
املكثفة واملفاجئة  التفتيشية  احلمالت 
التي تنفذه���ا األجهزة الرقابية وفريق 

الطوارئ باحملافظة.
التفتيش���ية ال  وق���ال ان احلمالت 
تخضع ملكان او وقت معني وس���تكون 
باملرصاد للمتجاوزين للنظم واللوائح، 
مشيرا الى ان فريق املفتشني يراقبون 
احملالت الغذائية واألس���واق واملخازن 
على مدار الس���اعة للتأكد من تطبيقها 
لالشتراطات الصحية اخلاصة باملواد 

الغذائية والعاملني فيها، مشيرا الى اهمية 
اخضاع املواد الغذائية للفحص املخبري 
من خالل سحب العينات العشوائية من 
مختلف امل���واد الغذائية بصفة دورية 
وارس���الها للفحص املخب���ري بوزارة 
الصحة العامة لتقرير مدى صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي بهدف احملافظة على 

صحة وسالمة املستهلكني.
من جهته، كشف مراقب النظافة العامة 
بفرع بلدية محافظ���ة اجلهراء فيحان 
املطيري ان االجنازات التي حققتها املراقبة 
خالل النصف األول م���ن العام احلالي 
تعتبر مؤشرا واضحا حلجم التصدي 
للتجاوزات غير القانونية، مشيرا الى 
ان احلمالت يتم تنفيذها وفق أس���س 
وضوابط لتشمل جميع املناطق باحملافظة 
واتخاذ جميع االجراءات القانونية بحق 
املتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها 

البلدية.

وقال ف���ي تصريح صحافي ان عدد 
السيارات املهملة والسكراب واملعروضة 
للبيع التي مت رفعها بلغ 549 سيارة الى 
جانب حترير 133 مخالفة طبقا للقانون 
87/9 فيما بلغ عدد االنذارات 1827 انذارا 
الى جانب حترير 822 تعهدا، الفتا الى 
اهمية اتباع ارش���ادات البلدية في هذا 
اجلان���ب جتنبا للوق���وع حتت طائلة 
اللوائح  القانونية وتطبيق  املس���اءلة 

واألنظمة الصادرة بهذا الشأن.
وعن اجمالي نقالت املخلفات السكانية 
الصلبة التي مت رفعها اوضح ان عددها 
بلغ 8912 نقلة الى جانب 1836 نقلة من 
انقاض البناء و7425 نقلة من السكراب، 
مشيرا الى ان بلدية احملافظة تسعى الى 
اضفاء املناظر اجلمالية في جميع املناطق 
التي تقع في نطاق احملافظة الى جانب 
تفعيل الدور الرقابي لتحقيق املصلحة 

العامة للجميع.

رفع 549 سيارة في الجهراء

على عدم التهاون مع اي موظف 
مهما كان مس���تواه الوظيفي 
في حال ثبت تهاونه بالعمل 
ضمن البرامج اخلاص بالبناء 

محمد غزاي

تشكيل فريق » الحضور 
واإلنصراف« وندب العجمي 

لرئاسة قطاع الرقابة
عادل الشنان

اصدر وزير االش��غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر قرارين وزاريني 
صباح امس، احدهما يقضي بتشكيل فريق عمل 
لالشراف على صيانة وتركيب وتشغيل اجهزة 
احلضور واالنصراف اآللي في البلدية ويتكون 
من خمسة اعضاء برئاسة طارق املديني ويحل 
نائبا له عبدالعزيز الدالل وبعضوية كل من »مبارك 
الساير، فواز الرشيدي ومحمد سليمان« على ان 
تكون مدة عمل الفريق شهرين يتقاضى خاللها 
الرئيس مكافأة شهرية قدرها 300 دينار والنائب 
وبقية االعضاء 250 دينارا. ونص القرار اآلخر 
عل��ى ندب مدير ادارة الرقاب��ة املالية واالدارية 
بقطاع الرقابة والتفتيش ناصر العجمي للقيام 
بأعمال الوكيل املس��اعد ورئيس قطاع الرقابة 
والتفتي��ش التابع للوزير صفر وليد اجلاس��م 
خالل فترة إجازة اجلاس��م الدوري��ة التي تبدأ 

بتاريخ 2010/7/4.


