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اعداد: بداح العنزي

ثمن عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي موافقة مجلس الوزراء 
على انشاء مشروع الدائري الثامن بعد التنسيق مع شركة نفط الكويت 
وازالة جميع العقبات التي كانت تعترض املشروع، مؤكدا ان هذا املشروع 
من املشاريع التي يعقد عليها اهالي محافظات االحمدي ومبارك الكبير 

واجلهراء آماال كبيرة، ملا له من أهمية كبيرة لهذه املناطق.
وقال في تصريح صحافي ان مش����روع الدائري الثامن من املشاريع 
احليوية، حيث انه سيساهم في ربط ميناء الشعيبة بالطريق االقليمي 

باجتاه الشمال وحدود العبدلي والساملي، وسيكون طريقا مختصرا الى 
تلك املناطق دون املرور على طرق الدائريني السادس والسابع، ومن ثم 
فان هذا املشروع سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة البرية 
واحلفاظ على شبكة الطرق الداخلية وسيساهم ايضا في زيادة انسيابية 
املرور داخل املنطقة احلضرية والس����كانية واحلفاظ ايضا على ارواح 
املواطنني من خطورة تلك الش����احنات، الن حركة الشاحنات لن تكون 

داخل املنطقة احلضرية ولكن عن طريق الدائري الثامن فقط.

العنزي يشيد بموافقة مجلس الوزراء على إتمام مشروع الدائري الثامن

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

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

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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

اإعـــــالن

تقـــــــدم :

اأ�سحـــــــاب �سركة/ م�سنـــــــع التعمري والبناء 

لإنتـــــــاج الطابـــــــوق الأ�سمنتـــــــي . بطلب اإىل 

اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

خروج ال�سركاء / نا�ســـــــر طاحو�س الرا�سد 

وهديـــــــل نا�ســـــــر الرا�ســـــــد وم�ســـــــاوي نا�سر 

الرا�ســـــــد من ال�سركة ودخـــــــول �سركاء جدد. 

ـــــــة مـن  تعديـــــــل الكيـــــــان القانـــــــوين لل�سركــــ

ـــــــة  م�سوؤولـــيــــــ ذات  اإىل  ب�سيطـــــــة  تو�سيـــــــة 

حمدودة. يرجى ممن له اعرتا�س مراجعة 

الإدارة املذكورة خالل املدة القانونية.

م. أشواق املضف

التأكد من الصالحية عدم االلتزام بقواعد النظافة

الفريق املشارك في حملة التفتيش

»البلدية«: تعذر إقامة دوار  على شارع أبوظبي

باعتباره����ا جهة االختصاص، 
حيث أوصت الهيئة ان البطاريات 
التالف����ة تعتبر من  الصغيرة 
النفايات اخلطرة الحتوائها على 
عدة عناصر خطرة، وعليه فإنه 
يجب نقل تلك البطاريات املجمعة 
الى محطة اس����تقبال النفايات 
الش����عيبة الصناعية  مبنطقة 
ليتم التخل����ص منها علما بأن 
رسوم التخلص 31 دينارا للطن 

الواحد.

بشأن استبدال اإلشارة الضوئية 
بدوار عل����ى ش����ارع أبوظبي 

الساحلي.
م����ن جان����ب آخ����ر أوضح 
الصبيح ف����ي رده على اقتراح 
الس����ابقني د.فاضل  األعض����اء 
الش����ايجي  صفر وعبدالعزيز 
بشأن جمع البطاريات الصغيرة 
التالفة من املدارس: نود إفادتكم 
بأنه قد مت����ت مخاطبة الهيئة 
العامة للبيئة بذلك اخلصوص 

رفضت البلدية اقتراح عضو 
املجلس البلدي جسار اجلسار 
بشأن استبدال اإلشارة الضوئية 

بدوار في شارع أبوظبي.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح ف����ي رده على اقتراح 
م.اجلسار بشأن استبدال اإلشارة 
إقامة  الضوئية بدوار وع����دم 
مشاريع مستقبلية أمام منازل 
املواطن����ني املطلة على ش����ارع 
أبوظبي الساحلي انه باإلشارة الى 
كتاب وزارة األشغال العامة رقم 
3/16-47-2126 املؤرخ 2010/6/8 
ق�������د  واملتضمن اإلفادة بأنه 
مت االنتهاء م����ن أعمال تصميم 
الشارع املمتد م������ن الدوار الى 
اإلش����ارة الضوئية على شارع 
أبوظب������ي الساحلي واحلصول 
على جميع املوافقات الالزم������ة، 
هذا باإلضافة الى انه قد مت طرح 
مشروع جم������ال عبدالناصر 

من قبل جلنة املناقصات.
املوافقة على  وعليه يتعذر 
اقتراح العضو م.جسار اجلسار 

المضف تقترح التوسع العمودي للمسجد
الكبير وعمل مواقف سيارات ذكية بجانبه

قدم��������ت عض�����و املجل�����س البلدي م.أش���واق املض����ف 
اقتراح����ا بش��������أن التوس����ع العم����ودي ملسج�����د الدول����ة 

الكبي����ر.
وقالت املضف في اقتراحه�����ا: إن شهر رمض�����ان يعتبر من 
أفض�������ل شهور الس���نة ملا يتمت�����ع ب������ه من روحاني�����ات 
نتلمس���ها جميعا عن������د حلول هذا الش���هر املبارك عند املرور 
على مس���جد الدول�������ة الكبير في العاصمة ورؤية احلش���ود 
الغفيرة املتجهة له، نرى عدم اس���تيع������اب مس���احته له����ذه 

اجلم������وع.
لذلك اقترح اآلتي: توسعة املساحة املخصصة ملسجد الدولة 
الكبير في العاصمة إذا أمكن ذلك من خالل التوس���ع العامودي 
وعمل مواقف س���يارات ذكية بجانبه، انشاء مسجد جامع على 
غرار املسجد الكبير في كل محافظة مع مراعاة الزيادة السكانية 

املستقبلية.

نقل البطاريات التالفة إلى منطقة الشعيبة الصناعية

ليسع حشود المصلين خالل رمضان

جسار اجلسارم.أحمد الصبيح

6 مخالفات حررتها بلدية حولي للجمعيات التعاونية

في إطار احلمالت التي تشنها 
البلدية على مخازن اجلمعيات في 
مختلف احملافظات وفقا للتعليمات 
الصادرة من وزارة االشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر وم.أحمد الصبيح 
البلدية بالقضاء على  مدير عام 
كل الظواهر السلبية التي توثر 
على صح���ة املواطنني واملقيمني 

ومن هذا املنطل���ق نظمت إدارة 
العالقات العامة حملة تفتيشية مع 
فرع بلدية محافظة حولي والتي 
ترأسها مراقب االغذية واالسواق 
ضيدان العدواني للتفتيش املفاجئ 
على عدد من اجلمعيات التعاونية 
الواقعة في نطاق محافظة حولي 
والتي انطلقت من الساعة الثامنة 
مساء واستمرت ما يقارب الثالث 

ساعات.
وقال العدواني: ان هذه احلمالت 
تأتي لتفعيل الدور الرقابي للبلدية 
املتعلقة  على جميع اجلوان���ب 
بالعم���ل البلدي مش���يرا الى ان 
هذه احلملة قد اثمرت حترير عدد 
3 مخالفات ع���دم التقيد بقواعد 
النظافة العامة وحترير 3 مخالفات 
بس���بب ع���دم توفي���ر االضاءة 

الكافية داخل البراد وعدم التقيد 
باالش���تراطات الصحية واتالف 
عدد من امل���واد الغذائية )اجبان 
� مت���ر � روبيان � دجاج( وجدت 
داخل مخازن وبرادات تالفة بزنة 

50 كيلوغراما.
واجلدي���ر بالذك���ر ان فريق 
العم���ل ال���ذي ش���ارك باحلملة 
يضم مراقب االغذية واالس���واق 

محمد الصبر ومش���رف االغذية 
واللح���وم عبداخلال���ق اخلياط 
ومفتش االغذية علي البلوش���ي 
ومشرف مركز مش���رف حربي 
احلماد واملفتش فيصل الغوينم 
العميري ومحمد  واملفتش حمد 
القناعي ومن ادارة العالقات العامة 
جراح املطيرات وكمال الدين محمد 

إبراهيم.

في إطار حمالت »البلدية« على مخازن التعاونيات


