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اعداد: بداح العنزي

عادل الشنان
تعقد البلدية صباح اليوم ورشة عمل بعنوان 
»كيفية االستفادة من نظام الشركة الوطنية لنظام 
األوفست في خطة التنمية« برعاية وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر والتي تعتبر ضمن اخلطة االستراتيجية 
للبلدية للعمل على مد جسور التعاون املشترك 

مع مختلف اجلهات وفتح قنوات جديدة وتطوير 
األداء ورفع الكفاءة واالنتاجية. وعلى صعيد آخر 
يستكمل الوزير د.صفر ظهر اليوم اجتماعه مع 
قياديي البلدية والوكيل املساعد لقطاع التطوير 
في املجلس األعل���ى للتخطيط د.احمد املناور 
بشأن تخصيص عدد من االراضي التي تخص 

مشاريع تنموية.

صفر يلتقي قياديي »البلدية« و»التخطيط« اليوم
عادل الشنان

يعقد محررو البلدي في الصحف اجتماعا 
صباح اليوم بش����أن مقاطعة أخبار البلدي 
والبلدية ومنع نشرها في الصحف احتجاجا 
على منع مدير إدارة اخلدمات احمد الشريدة 
اإلعالميني من دخول املواقف املخصصة لهم 
منذ عدة أعوام وبناء على ترخيص من إدارة 

العالقات العامة واإلعالم خصوصا بعد مرور 
عدة ايام على قرار الشريدة وعدم وجود اي 
ردة فعل من قبل وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير 
عام البلدية م.احمد الصبيح اللذين طاملا ركزا 
في تصاريحهما عل����ى اعتبار االعالم العني 

الثالثة التي يريان بها ما ال تراه عيونهما.

محررو »البلدي« و»البلدية« يحتجون على منع دخول سياراتهم

رفع إعالن مخالف

إعالن مخالف لهيئة الزراعة

م.محمد احلريص

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(

�صيانة 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

ت�صليح 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�صالمية

للبيع ار�ش بال�صليبخات
على البحر مبا�سرة زاوية 1000م2

للبيع بيت ا�صتثماري
مدخول 2600د.ك - م�ساحة 750م2 - 3 اأدوار

للبيع اأر�ش
يف اأ�صبيليه500م2

للبيع �صقة بال�صاملية
مدخول 250 د.ك

للبيع بيت
يف غرب اجلليب
 موقع زاوية 125.000 د.ك
66264573  - 90099075  - 99139003

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

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 

بريڤيا موديل 2004
لون ذهبي، من الداخل رمادي، 
�سن�سر اأمامي وخلفي،

اإقت�سادي في الوقود

تلفون: 97216612

للبيع ڤان تويوتا

ارتفاع قسائم التثمين إلى 426 معاملة مدرجة لنزع الملكية

نقل 13 موظفاً استعداداً لتشغيل سوق »الفرضة«
أكد نائب املدير العام لشؤون افرع البلدية 
العاصمة واجله���راء م.محمد  مبحافظت���ي 
احلريص استكمال 27 معاملة جديدة لقسائم 
متفرقة في انحاء الكويت بغرض ادراجها في 

برنامج التثمني.
وأوضح ان اجلهود املتسارعة التي يبذلها 
الفريق الفني التابع للجنة االشراف واملتابعة 
للمعامالت اخلاص���ة بتثمني العقارات تأتي 
تنفيذا لتعليم���ات قي���ادات البلدية العليا 
احلريصة على تسريع عجلة اخلطط التنموية 

للبالد.
وقال احلريص الذي يرأس الفريق الفني 
انه باس���تكمال ال� 27 معاملة يبلغ اجمالي 

عدد املعامالت املنجزة واحملالة الى ادارة نزع 
امللكية ف���ي وزارة املالية نحو 426 معاملة 
مبختلف محافظات البالد التخاذ اجراءاتها 

بشأن ادراجها ضمن خطط التثمني.
وفي السياق ذاته اشار الى ان ال� 27 معاملة 
التي اس���تكملت بياناتها تشمل 18 معاملة 
لقسائم في منطقة خيطان و8 معامالت لقسائم 
في منطقة جليب الشيوخ ومعاملة واحدة 
لقسيمة في منطقة املهبولة، مشيرا الى ان 
خمس قس���ائم في منطقة جليب الش���ويخ 

مازالت في طور االجناز.
وقال: متت مخاطبة ادارة نزع امللكية في 
وزارة املالية لتوفير بيانات ووثائق بعض 

العقارات غي���ر املكتملة البيانات، داعيا في 
احلني ذاته مالكها الى مراجعة فريق العمل 
بالبلدية مبا يكفل اجنازها على الوجه االكمل 

منعا لتأخير استحقاقاتهم.
ومن ناحية اخرى أصدر م.احلريص قرارا 
اداريا بنقل 13 مفتش اغذية ومشرف مركز 
ببلدية محافظة العاصمة الى مراقبة االغذية 
واالسواق في مركز الصليبية سوق اخلضار 

والفواكه.
واش���ار الى ان قرار النقل يأتي في اطار 
االستعدادات لتشغيل سوق الفرضة للخضار 
والفاكهة في الصليبية والتي مت اس���تكمال 

معظمها خالل املرحلة املاضية.

الشرهان: 64 ألف دينار إيرادات 
تراخيص حولي خالل يونيو

أعل����ن مدير ادارة تراخيص اخلدم����ات ومدير ادارة تدقيق 
ومتابع����ة اخلدمات البلدية بالوكالة ف����ي فرع بلدية محافظة 
حولي عبداللطيف الشرهان ان ادارة تراخيص اخلدمات حققت 
ايرادات بلغ اجماليها 64073 دينارا خالل يونيو املاضي والتي 
مت اس����تيفاؤها كرسوم الجناز وجتديد التراخيص باملراقبات 

التي تتبع االدارة.
وقال الش����رهان بلغ عدد التراخي����ص التي مت اجنازها في 
مراقبة تراخيص اخلدم����ات البلدية 459 ترخيصا الى جانب 
جتديد 2158 ترخيصا برس����وم بلغ قدرها 18145 دينارا والتي 
ش����ملت التراخيص الصحية والش����هادات الصحية للعاملني 

وتصاريح نقل املواد الغذائية.
وأضاف: بلغ ع����دد التراخيص التي مت اجنازها في مراقبة 
تراخيص االعالنات 319 ترخيصا الى جانب جتديد 194 ترخيصا 
برسوم بلغ اجماليها 43380 دينارا والتي شملت رخص اعالنات 
احمل����الت واملركبات ومكاتب الدعاية واإلع����الن باالضافة الى 

الرخص املؤقتة.
وأش����ار الش����رهان الى ان عدد التراخيص التي مت اجنازها 
وجتديدها في مراقبة اشغاالت الطرق بلغ 17 ترخيصا برسوم 

2547 دينارا.
وحث الش����رهان املواطنني واملقيمني عل����ى ضرورة اجناز 
التراخيص سواء اجلديدة او املنتهية جتنبا للمساءلة القانونية 
املتمثل����ة في حترير املخالفات وأوامر الغلق اإلداري للمحالت 

املخالفة.
كما اشار الى ضرورة تقدمي كروكي مسبق لالعالنات حتى 
تتم املوافقة عليه قبل تركيب االعالنات حتى ال يتكبد صاحب 
االعالن خس����ائر في حال وضع االعالن بطريقة خاطئة وغير 

مطابقة الشتراطات البلدية.

علي عابدين

البلدية تثني على تعاون »الداخلية« وإبعادها 
وافدًا عربيًا على خلفية نحره جماًل نافقًا

  عابدين: ندعو لإلبالغ عن شكاوى المواد الغذائية  على هواتف الطوارئ

أكدت أن هذا الفعل حقق انسيابية في العمل وسهّل مهام المفتشين

بلدية العاصمة تزيل 145 إعالنًا مخالفًا

اكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.فالح 
مهدي الش���مري ان االجهزة الرقابية متكنت من 
ازالة 145 اعالنا مخالف���ا منها 32 اعالنا حكوميا 
و113 اعالن���ا متنوعا مت اقامتها على امالك الدولة 
قبل احلصول على التراخيص من اجلهة املعنية 

ببلدية احملافظة.
وقال الش���مري في تصريح صحافي ان اقامة 
االعالنات غير املرخصة وفي االماكن التي حتجب 
الرؤية عن قائدي املركبات ومستخدمي الطريق 
تشكل خطورة ملا يصاحبها من تداعيات سلبية 
عدة، مشيرا الى ان احلمالت ستتواصل في مختلف 
املناطق التي تقع في نطاق محافظة العاصمة حتى 
يتم االنتهاء من ازالة هذه االعالنات املخالفة، مؤكدا 

حرصه على استتباب النظام وضرورة ترخيص 
جميع االعالنات وفقا ملا تقتضيه االش���تراطات 

التي نصت عليها الئحة االعالنات.
وح���ذر من اقامة االعالنات العش���وائية على 
االش���ارات والعالمات املروري���ة واعمدة االنارة 
واجلسور واحملوالت الكهربائية والدوارات داعيا 
املواطنني واملقيمني الى ضرورة التعاون مع بلدية 
احملافظة من خالل مراجعة اجلهة املختصة بالبلدية 
لترخيص اعالناته���م والعمل على جتديدها بعد 
تقدمي املستندات املطلوبة جتنبا الزالتها من قبل 
االجهزة الرقابية واتخاذ جميع االجراءات القانونية 
بحق املتجاوزين للنظم واللوائح التي ش���رعتها 

البلدية.
ثمن مدي����ر ادارة العالقات 
العام����ة ف����ي بلدي����ة الكويت 
بالوكالة علي عابدين دور وزارة 
الداخلية وتعاونها املس����تمر 
البلدية في مختلف  مع جهاز 
املجاالت املتعلقة بعملها والذي 
كان له أطيب األثر في حتقيق 
انسيابية العمل وتسهيل املهام 

املوكلة ملفتشي البلدية.
التي  وقال ان االج����راءات 
اتخذتها اجهزة وزارة الداخلية 
الذي  العربي  الوافد  وابعادها 
النافق  ق����ام بنح����ر اجلم����ل 
متهيدا لتصريفه باالس����واق، 
تعبر عن م��دى التع��اون بني 

الوزارتني.
وكان مفتشو فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة االحمدي له 
باملرصاد ومت ضبطه مع سائق 
سيارة النقل التي نقل بها اجلمل 

املنحور وذل����ك بالتعاون مع 
دوريات مديرية األمن مبحافظة 
االحمدي. واشاد عابدين بدور 
مدير االمن مبحافظة االحمدي 
بالوكال����ة العمي����د معت����وق 
العسالوي منذ ضبط الوافدين 

حتى ابعاد احدهما ولتجاوبه 
السريع مع هذه القضية التي 
كادت ان تتس����بب في العبث 

بأرواح االبرياء.
واه����اب بجمهور املواطنني 
واملقيمني الى ضرورة التعاون 
مع جهاز البلدية واالبالغ عن أي 
شكوى تتعلق باملواد الغذائية 
من خالل مراجعة اقرب مركز 
للبلدي����ة باملنطقة او االتصال 
على هواتف الطوارئ املنتشرة 
باحملافظات والتي تعمل على 

مدار الساعة وهي كاآلتي:
الرئيسي 1844448، العاصمة 
1855555، حول����ي 1855550، 
الفرواني����ة 1855551، اجلهراء 
الكبي����ر  مب����ارك   ،1855552
1854444، االحمدي 1854444، 
وذل����ك حتقيق����ا للمصلح����ة 

العامة.


