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اعداد: بداح العنزي

أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ردا على اقتراح 
العضو عبداهلل العنزي بشأن استحداث جسر مشاة بني 
منطقة الواحة واملنطقة االستثمارية وأيضا بني منطقتي 
الواحة والعيون مقابل مسجد عودة العنزي، أنه مت عرض 
املوضوع على إدارة املخطط الهيكلي، كما مت عرض املوضوع 
على جلنة املرافق واخلدمات العامة وس���يتم رفع تقرير 

للمجلس حال استكمال الردود.

استحداث جسر مشاة بالجهراء قيد الدراسة

الصبيح: إعداد الئحة بناء خاصة ألبراج االتصاالت لعرضها على المجلس قريبًا
أوضح مدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح انه مت اعداد الئحة خاصة 
ألبراج االتصاالت متهيدا لعرضها 

على املجلس البلدي قريبا.
ف����ي رده على  وقال الصبيح 
اقتراح العضو م.منى بورس����لي 
بشأن وضع معايير عامة القامة 
االبراج الغ����راض االتصاالت، ان 
البلدية تعمل على تطوير انظمة 
البناء بشكل دوري وتقوم خالل تلك 
العملية مبعاجلة بعض الظواهر 
التطوير  التي تنتش����ر نتيج����ة 
التكنولوج����ي والعمراني ومنها 
احتياجات شركات االتصاالت الى 
ابراج تقوية النظمتها، وبناء على 
طل����ب مقدم من وزارة املواصالت 
تقوم البلدية بدراسة املواقع املقترح 
تخصيصها لتلك االبراج استعدادا 
لعرضه����ا على املجل����س البلدي 

التخاذ الالزم بش����أنها. وملا كانت 
هذه الظاهرة قد انتش����رت بشكل 
كبير ويتطلب ضمن احتياجاتها 
استثمار بعض املواقع لتغطية او 
لزيادة تقوية االرسال االمر الذي 
يتطلب معه دراسة انشاء مثل تلك 
االبراج واملنشآت الصغيرة املشابهة 
لها، فقد  قامت البلدية بإعداد الئحة 
بناء ملثل هذه املنش����آت )االبراج 
وغيرها( باالضافة لالشتراطات 
الواجب اتخاذها عند االنشاء وجار 
دراسة الالئحة بش����كلها النهائي 
من الناحية القانونية اس����تعدادا 
لعرضها على املجلس البلدي التخاذ 

الالزم بشأنها.
كما رد الصبي����ح على اقتراح 
العضو م.جنان بوش����هري بشأن 
اإلبقاء على موقع اجلملة والتموين 

في منطقة اجلابرية � ق7: 

والتفريغ للوصول الى فرع اجلملة 
والتموين، وعليه نرى االلتزام مبا 
جاء بقرار املجلس البلدي رقم )م 
ب/ف2003/14/564/22( بتاري����خ 
2003/7/14 بحيث يزال موقع اجلملة 
والتموين عند االنتهاء من تنفيذ 

مركز الضاحية.
كما رد على اقتراح العضوين 
فرز املطيري وأحمد البغيلي بشأن 
عمل فتحة على الدائري الس����ابع 
بجانب مسجد اجلعفري الى غرب 
اجلليب وذلك للحد من االزدحام 
واحلوادث املرورية نفيدكم باآلتي: 
وجود 3 مداخل ومخارج ملنطقة 
غرب اجلليب ضمن تطوير طريق 
الدائري )6.5( ومش����روع إنشاء 
ع����دد 15 تقاطعا والتي تؤدي الى 
تخفي����ف االزدحام امل����روري في 

املنطقة املذكورة.

بعدم املوافقة على حتويل املوقع 
املؤقت لنشاط اجلملة والتموين الى 
موقع دائم وذلك ألن املوقع املقترح 
يقع داخل منطقة سكنية مما يؤثر 
على حركة سير شاحنات الشحن 

جلنة املوافق����ات التنظيمية رقم 
2010/38 والتي أفادت بأخذ موافقة 

قسم الطرق.
أفاد قسم الطرق مبوجب   -4
مذكرته الداخلية بتاريخ 2010/7/8 

اجلديد.
2- املوق����ع املؤقت للفرع يقع 
داخل روضة أطفال مقررة ضمن 

تنظيم املنطقة.
3- مت ع����رض املوضوع على 

موقع مبس����احة )795 م2( إلقامة 
نشاط اجلملة والتموين جلمعية 
اجلابرية التعاونية ضمن القطعة 
رقم 7 شريطة أن يزال املوقع عند 
االنتهاء من تنفيذ مركز الضاحية 

1- صدر قرار املجلس البلدي 
رق����م )م ب/ف2003/14/564/22( 
بتاريخ 2003/7/14 والذي يقضي 
باملوافقة على طلب وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل تخصيص 

إنشاء 15 تقاطعًا لتخفيف االزدحام المروري بمنطقة غرب الجليب

أحمد البغيلي فرز املطيريم. جنان بوشهري م.منى بورسلي م.أحمد الصبيح

الحريص: التفتيش على 1370 محاًل وإعدام 15 طنًا 
من اللحوم ومصادرة 2020 سي دي خالل يونيو

كشف نائب املدير العام لشؤون افرع بلدية محافظتي 
العاصمة واجلهراء م.محمد احلريص عن مؤشرات اداء 
ايجابية، رصدتها احصائية بعض االنشطة املزاولة 
لدى »بلدية العاصمة«، خالل ش����هر يونيو املاضي 

مقارنة مع شهر مايو من العام احلالي.
وأوضح في تصريح صحافي أن االيرادات احملصلة 
لش����هر يونيو من العام احلالي ش����هدت ارتفاعا الى 
اكثر من 430 الف دينار تقريبا، بزيادة قدرها %23، 
مبا يعادل نحو 83 ألف دينار عن ايرادات شهر مايو 

البالغة 347 الف دينار تقريبا.
وقال: ان ارتفاع حجم االي����رادات يعكس تنامي 
املؤشر االنتاجي لدى مختلف االدارات التابعة للفرع 
والتي تزاول العديد من االنشطة ذات الطابع الهندسي 

والرقابي الصحي والوقائي.
كما اوضح ارتفاع االصدارات اجلديدة للتراخيص 
الى 874 ترخيصا في يونيو مقارنة بعدد 764 ترخيصا 
خالل ش����هر مايو، مضيفا انه مت التجديد لعدد 2181 
ترخيصا خالل شهر يونيو مقارنة بعدد 2025 ترخيصا 

خالل مايو.
وأرجع زيادة اعداد الرخص الى انها تعكس زيادة 
الطلب لدى املواطنني على التراخيص، لتلبية متطلبات 
وحاجات االسواق النشطة جديدة، او التجديد للقائم 
منها، مبا من شأنه تدعيم االسواق احمللية الناشطة 

والتي تخضع لرقابة انظمة البلدية واجهزتها.
وبني ان مراقبة النظافة واش����غاالت الطرق خالل 
شهر يونيو مقارنة بشهر مايو شهدت ارتفاعا، الفتا 
ال����ى ان اجمالي تراخيص اش����غاالت الطرق بلغ 82 
ترخيصا مقارنة بعدد 49 ترخيصا خالل شهر مايو، 
فيما قامت بتحرير مخالفات اشغاالت طرق بلغت 102 
مخالفة في يونيو مقارنة بعدد 85 مخالفة في شهر 
مايو املاضي. وقال ان االيرادات التي رصدتها مراقبة 
اشغاالت الطرق عن مخالفاتها حققت زيادة ملحوظة 
فاقت 50 ألف دينار لشهر يونيو، فيما بلغت اكثر من 
25 ألف دينار لشهر مايو. وأوضح ان االدارة كثفت 
عملياتها التفتيشية بشكل واضح حيث بلغ اجمالي 
ع����دد احملالت التي مت التفتيش عليها 1370 محال في 

شهر مايو مقارنة بعدد 426 محال في شهر يونيو.
وكشف النقاب عن إتالف 3 اطنان و15 كيلوغراما 
من اللحوم في ش����هر يونيو مقارنة بحوالي نصف 
طن في شهر مايو، موضحا ان االدارة قامت بجوالت 
مكثفة في االسواق وذلك لضبط املواد الغذائية التالفة 
وتوقيع عقوبات صارمة عل����ى املخالفني، وذلك في 
ظل التعليمات املشددة مبراعاة القوانني املوضوعة 

في هذا الشأن.
وتناول احلريص اجنازات فريق الطوارئ خالل 
ش����هر يونيو من العام احلالي، حيث اش����ار الى ان 
الفريق قام مبصادرة 2820 اسطوانة سي دي واشرطة 
ڤيديو خ����الل يونيو مقارنة بعدد 2529 اس����طوانة 

خالل شهر مايو.
وأضاف أن ع����دد مخالفات االعالنات وتراخيص 
احمل����الت التي حررت من قبل قس����م ازالة املخالفات 
خالل ش����هر يونيو بلغ 159 محض����ر مخالفة خالل 
ش����هر يونيو، فيما بلغت تلك املخالفات 44 محضرا 

خالل شهر مايو.

يوسف الصقعبي

أصدر وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
القرار التالي: يندب يوسف الصقعبي � 
األمني العام املساعد باالضافة الى عمله 
القيام بأعمال األمني العام للمجلس 
البلدي بدر عبدالس����الم العدساني 
وحلني عودته من اجازته املرضية 

التي تنتهي بتاريخ 2010/9/9.

الصقعبي أمينًا عامًا 
للمجلس البلدي

الشايع لتوفير مستلزمات مفتشي األغذية
ش����دد نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع على ضرورة توفير جميع 
املس����تلزمات اخلاصة بعمليات مفتشي 
البلدية التي تق����وم بها الفرق املختلفة 
على محالت األغذية. واستغرب الشايع 
في تصريح صحافي ما نش����رته احدى 
الصحف بعدم ص����رف البلدية قفازات 
ملفتشيها وقيامهم بأخذ العينات من املواد 
الغذائية بأيديهم رغم ان هؤالء املفتشني 
يقومون مبخالفة أصحاب احملالت في حال 
عدم لباس����هم القفازات. وأكد ان مفتش 
األغذية البد أن يكون على دراية بالعمل 
الذي يقوم به خصوصا انه يعتبر قدوة 
لآلخرين من أصحاب احملالت التي يطالبهم 
بتطبيق الشروط الصحية، مشددا على ان 
تقوم اجلهات املعنية في التدريب بإقامة 
دورات تدريبية وبصفة مستمرة لهؤالء 
املفتشني لبيان الطرق الصحيحة. وقال 
ان البلدية لها ميزانية ضخمة وليس من 
املعقول أال تخصص ضمن هذه امليزانية 
مبلغا قليال من أجل توفير مستلزمات 
املفتش من قفازات وأدوات تنظيف تعينهم 

على القيام مبسؤولياتهم على أكمل وجه. 
ومتنى أن يتم صرف مكافآت مالية مجزية 
للمفتشني الذين يتعرضون ألخطار عن 
عملية التفتيش نتيجة ما قد يتعرضون 
له من عدوى وغيرها من األمراض مطالبا 
بتطبيق أشد العقوبات على من تسول له 
نفسه العبث في املواد الغذائية ومحاولة 
بيع أو اس����تعمال أي من املواد منتهية 

الصالحية.
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

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 بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�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

شايع الشايع


