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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(

�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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

ت�صليح 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�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

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 

الربج

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

عادل الشنان
بناء على توجيهات وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر تقوم إدارات التفتيش واملراقبة 
في مختلف محافظات الكويت مطلع االسبوع املقبل بعمل 
عدة حمالت تفتيشية على مختلف أنواع احملالت التجارية 
واالس���واق لضمان االلتزام بقوان���ن البلدية وللتأكد من 

صالحية املواد ومالءمتها لالستعمال اآلدمي.

حمالت مكثفة لفرق التفتيش والمراقبة

عادل الشنان
أكد مدير مكتب وزير الدولة 
لشؤون البلدية حسن عبدالكرمي 
ان االجتماع التنس���يقي ملكتب 
وزير البلدية أسفر عن مناقشة 
بعض املواضيع املدرجة في جدول 
االعمال، ومنها الرد على اسئلة 
البلدي بنسبة  النواب وأعضاء 
رد بلغت 81%، اضافة الى مناقشة 
تطوير وتفعيل آلية الرد للعمل 
على زيادة نسبة الرد، مبينا ان 

العمل مستمر بهذا الشأن.
انه مت  وأضاف عبدالك���رمي 
تش���كيل جلنة من شأنها العمل 
على تأهيل الشركات املختصة 
ملشروع أرشفة البلدية االلكتروني 
املقررة  امليزانية  مع تخصيص 
لها، ناهيك عن عمل جهاز رقابي 
إن أمكن، خصوصا انه مكون من 
وزارة املالية وديوان احملاسبة مع 
الطلب من كل القطاعات ترشيح 
ممثل عنها لتدريبهم وتعريفهم 
على مشروع أرشفة ملفات البلدية 

حسن عبدالكرمي م.أحمد الصبيح د.فاضل صفر

في عدة قرارات أسفر عنها االجتماع التنسيقي للوزير صفر مع قياديي الوزارة

البلدية: تفعيل آلية الردود على أسئلة أعضاء مجلسي األمة والبلدي
لجنة لتأهيل الشركات المختصة بمشروع أرشفة البلدية اإللكتروني
تنسيق بين البلدية والصحة إلصدار الشهادات الصحية للعاملين في األغذية

االلكتروني.
وذكر عبدالكرمي ان مدير عام 
البلدية سيعمل على رفع تقرير 
اللوائح اخلاصة بتجديد  بشأن 
التراخيص الصحية وتراخيص 
االعالنات واشغاالت الطرق عبر 
شبكة االنترنت ومن خالل موقع 
احلكومة مول، مبينا ان التنسيق 
جار مع وزارة الصحة لتفعيل 

الربط اآللي بن البلدية ممثلة في 
ادارة االغذية املستوردة ووزارة 
الصح���ة، مضيفا ان العمل جار 
بن الصحة والبلدية حول وزارة 
الصح���ة لتحديد موعد لتفعيل 
مشروع الربط االلكتروني حول 
إصدار الشهادات الصحية للعاملن 
في مجال االغذية، بحيث يكون 
قطاع الرقاب���ة والتفتيش على 

اتصال مستمر ملراقبة ومتابعة 
احملافظات ألداء املشروع.

وكشف عبدالكرمي عن انه مت 
التطرق عل���ى هامش االجتماع 
الى سياسة التوظيف في البلدية 
وسياسة االحالل بها، بحيث مت 
التأكيد على اآلمال املعقودة على 
املوظف الكويتي في ادارة بلدية 

الكويت في املستقبل القريب.

صفر والصبيح ينصفان اإلعالميين
في استخدام مواقف البلدية

عادل الشنان
أكد مصدر مطلع في البلدية ان 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير 
عام البلدية م.احمد الصبيح اصدرا 
تعليماتهما الى مدير إدارة اخلدمات 
احمد الش����ريدة ملخاطبة الش����ركة 
املسؤولة عن حراسة مباني البلدية 
بعدم منع االعالمين والصحافين من 
الدخول الى جميع مواقف البلدية 

دون استثناء عند ابرازهم ما يثبت 
انتسابهم للمجال االعالمي. 

ال����ى اميان  واش����ارت املصادر 
كل من الوزي����ر صفر واملدير العام 
الصبيح بأهمية الدور االعالمي في 
تطوير العمل والتماس نقاط الضعف 
بالعمل مشيرا الى انهما اكدا على عدم 
التعرض الى الصحافة واالعالم مبا 
مينعهم من اداء مهامهم او يعارض 

امتام عملهم.

البلدية تقيم ورشة عمل
حول االستفادة من النفايات الثالثاء

عادل الشنان
اجتمع وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر صباح امس مع املكتب الفني التابع له للتصديق 
على محضر املجلس البل���دي رقم 12 الذي يعتبر آخر محضر 
الجتماعات املجلس البلدي في دور انعقاده السابق، ولم ينتج 
ع���ن االجتم���اع أي توصيات أو تصدي���ق للمحضر، حيث مت 
تأجيل مصادقة الوزي���ر الى حن عقد اجتماع آخر. من جانب 
آخر، ستقيم البلدية الثالثاء املقبل ورشة عمل حول النفايات 
للوقوف على آخر التط���ورات اآللية في نقل النفايات وكيفية 

االستفادة منها.

تحدث عن وجود مخالفات في تشكيل وعمل فريق الطوارئ

الشايع: تعطيل واضح من »تنظيم البلدية«
لمعامالت »النفط« و»الدفاع« و»الطيران«

عادل الشنان
أكد نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
ان هناك تعطيال لبعض املعامالت احلكومية من 
قبل ادارة التنظيم في بلدية الكويت منذ ما يقارب 
الشهرين، موضحا ان هناك تعطيال في معامالت 

وزارة الدفاع ووزارة النفط والطيران املدني.
وأوضح الش��ايع في تصريح صحافي امس 
ان ه��ذه املعامالت املعطلة من قبل ادارة التنظيم 
مت االنتهاء من مناقشتها ودراستها في املجلس 
البلدي ورفعت ال��ى البلدية اال ان هناك تعطيال 
واضح��ا في تلك اإلدارة، متمنيا ان يتم االنتهاء 
من هذا التعطيل وعدم اس��ناد العذر الى الدورة 
املستندية للردود على مثل هذه املعامالت والطلبات 
احلكومية. وأشار الشايع الى مدى قانونية فرق 

الطوارئ املنتشرة في بلديات احملافظات املختلفة، الفتا الى ان »الكيل 
طفح« ولم يصلنا الرد املناس��ب من قبل اجلهة املس��ؤولة عن قانونية 
هه��ا الفرق. وأضاف اننا نعرف ان اي فريق يتم تش��كيله ملدة معينة 
ولكن هذه الفرق مس��تمرة منذ ثالث سنوات او يزيد وهي تعمل وفق 
تخبط واضح للعيان، متس��ائال: هل يعق��ل ان مهندس بناء في فريق 
طوارئ يفتش على املطاعم واللحوم الفاس��دة ومن املفترض ان يعمل 
هذا املهندس ف��ي ادارة تخص البناء؟! الفتا الى ان األمثلة كثيرة على 
مث��ل هذه احلاالت في فرق الطوارئ في العديد من بلديات احملافظات. 
وأضاف الشايع اننا نتطلع الى دور انعقاد قادم جديد يحمل األفضلية 
في العمل البلدي وذلك مبشاركة جميع األعضاء دون استثناء، الفتا الى 
ان هناك آلية جديدة لترتيب عمل اللجان في املجلس البلدي، موضحا 

ان جميع األعضاء اخوان وفي قارب واحد.
وامتدح الش��ايع األعضاء املهندس��ات لبذلهن اجلهود الكبيرة في 
العمل البلدي داخل املجلس، موضحا ان اجلميع استفاد من خبراتهن 

في العمل وعطائهن ألجل العمل املوحد في املجلس.
وشكر الشايع مدير عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح وكذلك نواب 
املدي��ر العام ومديرو احملافظات على اجله��ود اجلبارة التي يبذلونها 
للنهوض بالعمل البلدي الس��يما ان البلدية بحاجة ملثل هؤالء الرجال 

الذين ينجزون الكثير ألجل الوطن واملواطن.
وعن احصائيات املجلس البلدي أوضح الش��ايع ان عدد اجللسات 
الرئيس��ية خالل دور االنعقاد املاضي بلغت 18 جلس��ة باالضافة الى 
98 اجتماع��ا فرعيا للجان املنبثقة عن املجلس البلدي، كما ان اعضاء 

املجلس البلدي قاموا ب� 10 جوالت ميدانية مختلفة 
وعقد املجلس عبر اللجنة الفنية 8 ورش عمل بإجمالي 

بلغ 134 ملا سبق عن األنشطة املذكورة.
وأش��ار الى ان اجلوالت امليداني��ة التي قام بها 

املجلس البلدي كانت على النحو التالي:
اجلولة امليدانية للجنة شؤون البيئة حملطة منطقة 

مشرف.
اجلول��ة امليدانية األولى للجن��ة محافظة مبارك 

الكبير.
اجلول��ة امليدانية الثانية للجن��ة محافظة مبارك 

الكبير.
اجلول��ة امليداني��ة للقاع��دة اجلوي��ة والدف��اع 

اجلوي.
اجلولة امليدانية حملالت سوق الطيور.

اجلولة امليدانية لسوق الصفافير.
اجلولة امليدانية لساحل العشيرج مبنطقة الدوحة.

اجلولة امليدانية ملنطقة جليب الشيوخ.
اجلولة امليدانية ملنطقة تخزين العارضية.

اجلول��ة امليدانية ملنطق��ة جلي���ب الش��ي����وخ والفروانية 
)قطعة 66(.

أما ورش العمل فهي:
الئحة نظام الزراعة في مناطق السكن اخلاص والنموذجي.

الئحة االش��تراطات واملواصفات اخلاصة بأبنية الس��كن اخلاص 
والنموذجي.

الئحة الساللم والرامبات واألدراج اخلارجية واملسنات.
الئحة االش��تراطات واملواصفات اخلاصة بترخيص وإقامة ابراج 

االتصاالت التجارية بجميع مناطق الكويت.
نظام مواقف السيارات اآللي )املواقف الذكية(.

إعادة تنظيم منطقة جليب الشيوخ.
إعادة تنظيم منطقة اجلهراء )اجلهراء... مستقبل واعد(.

تعديل قانون رقم )5( لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت.
وبني ان املجلس اس��تقبل ما يقارب 346 معاملة للقطاع احلكومي 
خالل دور االنعقاد الس��ابق و69 للقطاع اخل��اص باالضافة الى 135 
معاملة تخص األف��راد بإجمالي بلغ 550 معاملة، الفتا الى ان املجلس 
واف��ق على 344 معاملة ول��م يوافق على 30 معامل��ة فيما أحال 176 

معاملة الى االدارة.

شايع الشايع


