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اعداد: بداح العنزي

تقدم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي بخالص 
التهنئة الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
وس���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى الشعب الكويتي 
واالمة العربية واالسالمية مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك.وقال بهذه املناسبة: »نبارك للحكومة الرشيدة ممثلة 
بصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 

عهده االمني الشيخ نواف االحمد وجميع الشعب الكويتي 
بهذه املناسبة التي البد ان نستغلها ونستثمرها بالعمل 

الصالح والتقارب بني جميع اطياف املجتمع الكويتي«.
وتابع م.العنزي قائال: »نتمنى ان يكون شهر رمضان 
شهر خير وبركة على االمة العربية واالسالمية كافة واال 
مير اال وقد اس���تفدنا منه العب���ر والدروس التي تعيننا 

على حياتنا«.

العنزي يهنئ بحلول شهر رمضان

 »البلدية« حددت شهري
يناير ويوليو لنقل الموظفين

م.أحمد الصبيح

تواصلت احلمالت التفتيشية 
املكثف����ة على مختل����ف احملالت 
الغذائي����ة في جمي����ع محافظات 
الكويت والتي تأت����ي على رأس 
االدارة  هرم أولويات واهتمامات 
العليا بالبلدية حفاظا على صحة 
وسالمة املستهلكني، وكانت محافظة 
التي  الفروانية اح����دى احملطات 
اس����تهدفتها احلمالت التفتيشية 
التي تنظمها ادارة العالقات العامة 
بالبلدية في جميع مجاالت العمل 
املتعلقة بجهاز البلدية بالتعاون 

مع افرع البلدية باحملافظات.
التدقيق  ادارة  وق����ال مدي����ر 
ومتابع����ة اخلدمات البلدية بفرع 
محافظة الفروانية طالل العلي ان 
االجهزة الرقابية قد رفعت درجة 
االس����تنفار مبا يتواكب مع قدوم 
ش����هر رمضان الفضيل من خالل 
تشديد الرقابة على مختلف احملالت 
واالسواق الغذائية املركزية حتسبا 
ألي جتاوزات قد يلجأ اليها اصحاب 
بعض احملالت من خالل محاولتهم 
ضخ مواد غذائية غير مستوفية 
لالشتراطات الصحية في ظل اقبال 
املستهلكني على شراء احتياجاتهم 

حددت البلدية ش����هري يناير ويوليو من كل عام الصدار قرارات 
النقل في قطاعات البلدية املختلف����ة. وقال مدير عام البلدية م.احمد 
الصبي����ح في تعميم اصدره بهذا اخلص����وص: بناء على ما تقتضيه 
مصلح����ة العمل، وعلى التعميم االداري رقم 2009/48 بش����أن ايقاف 
النقل والندب حتى االنتهاء من مش����روع البصمة ولتسهيل اجراءات 

النقل، يتم كاآلتي:
1 � تص����در قرارات النقل بني القطاعات في مواعيدها الس����ابقة 1/1 
و7/1 بعد موافقة جلنة ش����ؤون املوظفني وآخر ميعاد لتقدمي النماذج 

والكتب الصادرة من القطاعات 12/1 و6/1.
2 � النقل داخل القطاعات واحملافظات: يتم بناء على الكتاب الصادر 
من رئيس القطاع املختص بنقل بعض املوظفني وتقوم ادارة شؤون 
املوظفني بدراس����ة الطلب واعداد القرار ال����الزم دون التقيد مبواعيد 

النقل سابقة الذكر.

صفر استقبل المهنئين برمضان: العمل بروح 
واحدة الستمرار مسيرة البناء والتقدم

د.فاضل صفر مستقبال أحد املهنئني

حترير مخالفة التأكد من نظافة األواني

البلدية م.اح�مد الصبيح  عام 
بمناسبة حلول شهر رمضان 
الفضيل ع���ن امله في ان يعم 
الخي���ر عل���ى االم���ة العربية 
واالس���المية وان ترفل بثوب 

الصحة وتاج العافية.

تستمر مسيرة البناء والتطور، 
متمنيا ان يعيد اهلل امثال هذه 
المناسبة والجميع ينعم بموفور 
الصحة والعافية مع دوام التقدم 

والنجاح في اعمالهم.
م���ن جهت���ه، اع���رب مدير 

هنأ وزير االشغال العامة 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد 
الكويتي بمناسبة  والشعب 
حلول شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خالل استقباله 
جموع المهنئين من قيادات 
ومس���ؤولي وموظفي بلدية 
الكوي���ت به���ذه المناس���بة 
الكريم���ة بحضور مدير عام 

البلدية م.احمد الصبيح.
واع���رب د.صف���ر خالل 
االستقبال ان يجعل اهلل ايام 
امنا وايمانا  الفضيل  الشهر 
وسالمة واسالما وعافية على 
العربية واالسالمية  االمتين 
وان يعم الخير على الكويت 

ويحفظها من كل مكروه.
اننا ننته���ز هذه  وق���ال 
المناسبة الكريمة كي نعمل 
ب���روح وي���د واح���دة حتى 

إغالق محلين وتحرير 12 مخالفة في خيطان
شملت تراخيص منتهية الصالحية وتشغيل عمال من دون ترخيص

الصبيح: البلدية معنية بتنظيم الزراعة في مناطق السكن الخاص وفقًا لما يقرره »البلدي«
قال مدير عام بلدية الكويت م.احمد 
الصبيح ان أي نشاط خارج حدود العقار 
يعني انه يقع على أراضي أمالك الدولة، 
وبالتالي تقع مس����ؤولية تنظيمه على 
البلدية ومنه تنظيم الزراعة أمام منازل 
السكن اخلاص عبر القوانني واللوائح.

وأوضح الصبيح ان املجلس البلدي 
اصدر في عام 2007 الئحة نظام الزراعة 
في مناطق السكن اخلاص والنموذجي 
بهدف تعريف املواطنني بأنواع االنشطة 
االنش����ائية والزراعي����ة خ����ارج حدود 

العقار.
وبني ان الئحة نظام الزراعة في مناطق 
الس����كن اخلاص والنموذجي تنص في 
مادتها االولى على الس����ماح »بالزراعة 
التجميلي����ة للس����احات واالرت����دادات 

املالصقة للعق����ارات القائمة في مناطق 
السكن اخلاص والنموذجي والتي اكتملت 
اخلدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة 
بعد احلصول على ترخيص مؤقت وفقا 
للش����روط والضوابط ال����واردة في هذا 
النظام وال يس����مح بالزراعة للساحات 

عبر الشارع«.
وق����ال الصبيح انه بن����اء على هذه 
املادة فان الس����ماح بالزراعة التجميلية 
مقيد بضوابط وتراخيص بسبب وجود 
خدمات أرضية في معظم الساحات في 
مناطق السكن اخلاص حيث تتمثل في 
مسارات االسالك الكهربائية او خطوط 
املياه والصرف الصحي ومجاري االمطار 
أو الهواتف وبعض تلك الساحات توجد 

بها مخططات لتمديدات مستقبلية.

وذكر ان البلدية ترخص للزراعة ملدة 
س����نتني قابلة للتجديد على ان يتضمن 
بيان الترخيص تعهدا معتمدا بااللتزام 
الالزمة لزراعة  بالش����روط والضوابط 

الساحة امام القسيمة السكنية.
وعن ش����روط وضواب����ط ترخيص 
الزراعة التجميلية في مناطق الس����كن 
الترخيص  ان  اخلاص والنموذجي قال 
يتضمن ش����روطا عديدة منها ان يكون 
احلد االقصى املسموح به لزراعة الساحات 
هو 100% من مساحة القسيمة وبعمق ال 
يزيد عن 25 مترا كمسطحات خضراء من 

سور القسيمة.
وأكد الصبيح انه ال يرخص بزراعة 
س����احات األرصفة بعرض أربعة أمتار 
وأقل وهي املس����افة بني سور القسيمة 

وحجر الرصيف ويسمح بزراعة االرصفة 
والس����احات التي تزيد ع����ن ذلك وفقا 

الرتدادات معينة.
وق����ال ان نظام الزراع����ة في مناطق 
الس����كن اخل����اص والنموذجي يحتوي 
على 14 مادة منظمة منها ما ينص على 
ان يتعهد املرخص له بعدم املطالبة بأي 
تعويض عن أي أضرار تصيب املزروعات 
وما في حكمها داخل الساحات املرخصة 
بزراعته����ا نتيجة تنفي����ذ أي خدمة من 

خدمات الوزارات املختلفة.
وأضاف ان هذه االنظمة التي وضعت 
تهدف الى الصالح العام بحيث تضمن 
جمالية الزراعات في الساحات واالرتدادات 
دون ان تشوه الذوق العام أو تعترض 

مسار خدمات الدولة أو املشاة.

من املواد الغذائية.
التي  واوض���ح ان احلمل���ة 
انطلقت عند الس���اعة العاشرة 
صباحا ونفذها مفتشو االغذية 
واالسواق تعد من واقع االعمال 
اليومية واحلمالت التفتيش���ية 
املتتالية، مشيرا الى انها اخذت 
املباغتة لتك���ون رادعا  طاب���ع 
للمخالفني واملتجاوزين للنظم 

واللوائح التي شرعتها البلدية.
وبنينّ ان ع����دد املخالفات التي 
مت حتريرها خ����الل احلملة التي 
مت تنفيذها على املطاعم واحملالت 
الغذائي����ة في منطقة خيطان بلغ 
12 مخالفة اش����تملت على العمل 
بترخيص صحي منتهي الصالحية 
والعمل قبل احلصول على شهادة 
صحية وتشغيل عامل قبل احلصول 

على شهادة صحية وعدم التقيد 
بقواعد النظافة العامة وعدم التقيد 
الى  بالنظافة الشخصية، مشيرا 
انه سيتم غلق محلني غلقا اداريا 
نظرا ملزاولتهما العمل بترخيص 
صحي منتهي الصالحية وذلك بعد 

استكمال االجراءات القانونية.
واضاف ان هدفنا التأكد من مدى 
التزام احملالت الغذائية بالقانون 

وتطبيقها لالشتراطات الصحية 
التي نصت عليها لوائح وانظمة 
البلدية، مش����يرا الى ان اجراءات 
الرقابة مس����تمرة وبخطى فاعلة 
وستشمل جميع احملالت الغذائية 
التي تقع في نطاق احملافظة لضمان 
وص����ول املواد الغذائية س����ليمة 
ومطابقتها للمواصفات القياسية 

الكويتية.
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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

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

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

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

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

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

با�ســـــــــــــــم/ 

هاين يو�سف اأبي املنى

RL 0186349 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

اللبنانية اأو االت�سال على رقم

66946555

مفقود جواز �سفر لبناين


