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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

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

اكد مصدر مطلع في املجلس البلدي ان عددا كبيرا من اعضاء املجلس 
البلدي عازمون على عقد اجتماع مغلق مع عدد من نواب االمة لتباحث 
قضية الساللم واالدراج اخلارجية والرمبات للوصول الى االتفاق على 
صيغة معينة يتفق عليها الطرفان متهيدا القرارها. واضاف ان االجتماع 

سيكون في ديوانية احد نواب الدائرة الرابعة.

لقاء بين أعضاء البلدي ونواب األمة
لبحث الساللم واألدراج والرمبات

م.أحمد الصبيح

عادل الشنان
أفاد مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في معرض رده على 
املعامالت املقدم����ة من األمانة 
العامة للمجلس باملوافقة على 
العامة لألوقاف،  طلب األمانة 
إدارة الوقف اجلعفري ترخيص 
حسينية على القسيمة رقم 54 
من القطعة 4 في منطقة الدسمة 
شريطة ان يتقدم صاحب العالقة 
ألخ����ذ املوافق����ة النهائية على 
املخططات املعمارية واالرتدادات 
عن اجلار وفق النظم املعمول 
بها في مث����ل هذه احلاالت ألن 
العقار ضمن مناطق الس����كن 
اخل����اص. ومن جه����ة أخرى، 

مبنى مختارية بصفة مؤقتة في 
منطقة املهبولة ق8 مبس����احة 
500م2 وأبعاد )16.00م×31.25م( 
التنسيق مع وزارات  شريطة 
اخلدمات قبل البدء في التنفيذ، 
حيث ان رئاسة هندسة الصيانة 
والطرق في وزارة األش����غال 
لها مالحظات بشأن احملافظة 
على اخلدمات احمليطة باملوقع 
نظيفة وسليمة وعدم التشويش 
فوقها عن����د التنفيذ باالضافة 
الى ازال����ة كل ما يتعارض مع 
تنفيذ املشروع وذلك ألن املنطقة 
تقع ضمن العقد اخلاص بتنفيذ 
طرق وخدمات أخرى في منطقة 

املهبولة.

املمانعة  أفاد م.الصبيح بعدم 
تنظيمي����ا على طل����ب وزارة 
الداخلية لتخصيص موقع إلقامة 

ترخيص حسينية في »الدسمة« بعد أخذ الموافقات النهائية

أكد عدم علمه بمنع اإلعالميين من دخول »البلدية«

البلدية: ال مانع من تخصيص 
موقع لمبنى مختارية في »المهبولة«

الصبيح: مشاركتنا في سنغافورة لالطالع 
على تخطيط المدن واالستفادة من مياه األمطار

عادل الشنان
قال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان مشاركة 
الكويت في املؤمتر الذي اقيم في سنغافورة خالل 
االيام القليلة املاضية الذي تضمن كيفية العمل على 
تخطيط املدن ومدى االس���تفادة من مياه االمطار 
واملياه اجلوفية في مناط���ق الري والتوزيع على 
املواطنني وبناء الطرق العلوية واالرضية واجلسور 
املعلقة، جاءت لالطالع على املشاركات التي ستقدم 
من خالل اوراق العمل التي ستطرح خالل املؤمتر، 
مبينا ان االستفادة التي  مت اخلروج بها متثلت في 
كيفية تطبيق بعض االفكار التي طرحت من الدول 

املشاركة فعليا في البالد.
واش���ار الصبيح الى ان حصيلة املشاريع التي 
قدمت خالل املؤمتر ما يعادل 70 مش���روعا من 70 
دولة مشاركة، الفتا الى وجود بعض النقاط التي 
وردتت في اوراق العمل التي من املمكن االستفادة 
منها كمعلومات هندسية فقط، كونها ال تتناسب مع 

طبيعة الكويت وال ميكن تطبيقها في البالد.
وكشف الصبيح عن رغبة البلدية في استقطاب 
عدد من االستشاريني الهندسيني بعد رؤية االفكار 
املقدمة منهم واالطالع على مدى االستفادة منها اال 
ان النظام املتبع ال يقتصر على رغبة البلدية فقط 
وامنا تنص القوانني على مطابقة نظام اخلدمة املدنية 
وموافقة وزارة املالية عل���ى امليزانية املخصصة 

للبلدية.
وعلى صعيد آخر نفى الصبيح علمه مبوضوع 
منع وسائل االعالم من دخول مواقف البلدية وقال 
لقد فوجئت حني قرأتها في الصحف احمللية صباح 
امس. وفي السياق ذاته اكد مصدر مطلع في البلدية 
ان قرار منع االعالميني من دخول البلدية صدر شفهيا 
عن طريق مدير ادارة اخلدمات احمد الشريدة الى 
مسؤول الش���ركة املناط بها مهام االمن في مباني 
البلدية الذي بدوره نفذ االمر مباشرة دون ان يطلب 

اي ورقة تثبت تلقيه القرار.

القطان: مصادرة 2785 سي دي و8 سالت أسماك 
و300 كلغ من المواد الغذائية من الباعة المتجولين

كميات المصادرات خالل الحمالت التفتيشية التي نفذها جهاز فريق الطوارئ بالعاصمة
الكمية/العددنوع المصادرةالمنطقة
300 كيلومواد غذائيةاملرقاب

22 اعالنااعالنات مخالفةالصليبخات – الدوحة

الدعية – الشامية
سيديهات

حترير مخالفات لباعة اآليس كرمي 
لعدم االلتزام باملوقع

425
3

940سيديهاتاملنطقة التجارية التاسعة
القادسية – الدعية
315سيديهاتالعديلية – الروضة

320سيديهاتاليرموك
8 سالتاسماك ميدالصليبخات
785سيديهاتالصاحلية
63قطع ألعابالصاحلية

كشف رئيس فريق الطوارئ 
العاصمة  بفرع بلدية محافظة 
طارق القطان النقاب عن تكثيف 
اجلوالت التفتيش����ية املفاجئة 
والتي انطلقت في عدة محاور 
منها ما يتعلق بظاهرة الباعة 
املتجولني واإلعالنات املخالفة 
وعدم االلتزام باملواقع احملددة 
لباع����ة اآليس كرمي وش����ملت 
القادس����ية والدعية  مناط����ق 
والعديلية والروضة والشامية 
واليرموك واملرقاب والصليبخات 
والدوحة اسفرت عن مصادرة 
كميات كبيرة من املواد الغذائية 
واملالبس املستعملة والسيديهات 
واألس����ماك وحترير املخالفات 
بحق املتجاوزين للنظم واللوائح 

التي شرعتها البلدية.
جاء ذلك خالل التقرير الذي 
العامة  العالقات  إدارة  أعدت����ه 
بالبلدية عن األنشطة واإلجنازات 
الرقابية  التي حققتها االجهزة 
وتصديها للتجاوزات وتفعيل 
ال����دور الرقابي عل����ى مختلف 
االصعدة مب����ا يحقق احملافظة 

على صحة وسالمة املواطنني 
واملقيمني.

القط����ان في تصريح  وقال 
صحاف����ي: اس����فرت احلمل����ة 
التفتيش����ية الت����ي مت تنفيذها 
في مناطق القادس����ية والدعية 
والعديلي����ة والروض����ة بهدف 
التصدي لظاهرة الباعة املتجولني 
عن مصادرة 315 سي دي وحترير 
مخالفة واحدة فيما اس����فرت 
احلمل����ة الت����ي مت تنفيذها في 
منطقة اليرموك عن مصادرة 320 
سي دي إلى جانب مصادرة 425 
سي دي من الباعة املتجولني في 
مناطق الدعية والشامية وحترير 
3 مخالفات لباعة اآليس كرمي 
لعدم التزامهم باملواقع احملددة 
لهم من قبل البلدية فيما متت 
مصادرة 940 سي دي من الباعة 
املتجولني في املنطقة التجارية 

التاسعة.
وأضاف: توجه فريق الطوارئ 
الى منطقة املرقاب بالقرب من 
برج التحرير ومتكن من مصادرة 
300 كلغ من املواد الغذائية وكمية 

الصالحية وتشغيل عمال قبل 
احلصول على ش����هادة صحية 
وت����داول م����واد غذائية ضارة 
بالصحة العامة واملبيت داخل 
احمل����ل فيما متت مصادرة 785 
سي دي و63 قطعة ألعاب من 

الباعة املتجولني.
وفي احملور املتعلق باإلعالنات 
القطان لقد متكن  املخالفة قال 
فريق الطوارئ من إزالة 22 اعالنا 
مخالفا وذلك خ����الل احلمالت 
التفتيشية التي مت تنفيذها في 
مناطق الصليبخات والدوحة 
مشيرا الى انه مت حتويلها الى 
موقع احلجز مبنطقة سكراب 
أمغرة واش����ار الى ان اجلوالت 
املكثفة التي نفذها فريق الطوارئ 
اسفرت عن ضبط 5 عمال وهم 
يقومون بفرز اسماك امليد بعد 
صيدها حتت مظلة احد املنازل 
مبنطقة الصليبخات، مشيرا الى 
انه مت ضبطه����م وهم يقومون 
بإعادة تعبئة االسماك في سالل 
عبارة عن خزان مياه بالستيك 
مشطور الى نصفني متهيدا لنقلها 

الى جهة غير معلومة.
وقال: مت االتص����ال بالهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
ومت حتوي����ل الضبطي����ة اليها 
لالختصاص مشيرا الى انه قد 
مت تسليم 8 سالل من اسماك امليد 
و5 بطاقات مدنية للعمال الذين 
مت ضبطه����م الى جانب حترير 
تعهد لصاحب الطراد بضرورة 

االلتزام باللوائح واألنظمة.
البلدية  القطان جدية  واكد 
في التصدي للتجاوزات وتفعيل 
ال����دور الرقابي عل����ى مختلف 
االصعدة مبا يحقق الطمأنينة 
في نفوس املواطنني واملقيمني 
وتأكي����د هيب����ة القوانني التي 
شرعتها البلدية، مشيرا الى ان 
احلمالت املكثف����ة التي ينفذها 
فريق الطوارئ تتم وفق أسس 
وضوابط حيث تتم بصفة يومية 
وعلى مدار الس����اعة وستشمل 
التي تقع حتت  املناطق  جميع 
مس����وؤلية بلدي����ة احملافظ����ة 
حفاظ����ا على صحة وس����المة 

املستهلكني.

كبيرة من املالبس املستعملة ومت 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
الالزمة بحق املتجاوزين للنظم 

واللوائح.
وقال لقد متكن فريق الطوارئ 
من حتري����ر 10 مخالفات أثناء 
احلملة الت����ي مت تنفيذها على 
الغذائي����ة في منطقة  احملالت 
الصاحلية والتي ش����ملت عدم 
االلتزام بقواعد النظافة العامة 
والعمل بشهادة صحية منتهية 

تفتيش على املواد الغذائية

طارق القطان


