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استعرض نائب املدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير 
م.اسامة الدعيج االجنازات التي حققتها كل من بلديتي محافظتي حولي 
ومبارك الكبير خالل الفترة من االول من يوليو حتى الثالثني من الشهر 

ذاته، حيث مت اغالق 7 محالت غلقا اداريا.
وقال الدعيج ان عدد احملالت التي مت التفتيش عليها من قبل مراقبة 
االغذية واالس����واق التابعة الدارة التدقي����ق ومتابعة اخلدمات البلدية 
حملافظة حولي بلغ 94 محال، وان عدد محاضر ضبط املخالفات التي مت 

حتريرها وصلت الى 146، كما ان عدد احملالت التي مت الكشف عليها من 
قبل مراقبة احملالت واالعالنات كانت 170 محال، مبينا ان عدد املخالفات 
التي مت ارسالها من قبل مراقبة االغذية واالسواق التابعة لقسم متابعة 
مخالفات البلدية الى االدارة القانونية بلغت 90 مخالفة وعدد 47 مخالفة 
مت الصلح فيها، وع����دد 28 مخالفة لم يتم البت بها، اضافة الى ان عدد 
املخالفات التي ضبطتها مراقبة االعالنات واحملالت بلغت 14 مخالفة لم 

يتم البت بها، وعدد 8 مخالفات مت ارسالها الى االدارة القانونية.

إغالق 7 محالت في حولي

السليم يقترح توسعة طريق مؤد
إلى مشرف للقضاء على االزدحام المروري

لجنة الجهراء أقرت تخصيص موقع
محطة وقود في مزارع العبدلي

قدم عضو املجلس البلدي 
د. م.عبدالكرمي السليم اقتراحا 
بتوس���عة طريق في منطقة 

مشرف.
وقال الس���ليم في اقتراحه 
نظرا لضيق املدخل واملخرج 
من جهة شارع الغوص املؤدي 
الى طريق 42 بقطعة 6 مبنطقة 
مشرف، ما يؤدي الى ازدحام 
مروري وحوادث بني السيارات 
الداخلة واخلارجة، خصوصا 
في االوقات املزدحمة بس���بب 
وجود مس���جد الزب���ن مقابل 
هذه الفتحة، وذلك ألن مساحة 
املدخل ال تكفي ملرور السيارات 
بسالسة ويسر واستيعاب كمية 
الداخلة واخلارجة  السيارات 
منهما. أما بخصوص الساحة 
املوجودة خلف مسجد الزبن 

مبنطقة مشرف فتتجمع فيها 
االمطار في فصل الشتاء وذلك 
نظرا لعدم وجود ميالن نحو 
مناهيل الصرف الصحي مما 
ال���ى تش���ويه املنظر  يؤدي 

املنازل املجاورة  العام وايذاء 
للساحة.

لذا اقترح ما يلي:
1 - توسعة املدخل واملخرج 
الكائن مبنطقة مشرف قطعة 
6 املؤدي ال���ى طريق 42 من 
جهة ش���ارع الغوص، وذلك 
لتخفيف االزدحام واحلوادث 
املرورية وليتسنى للمركبات 
املرور بس���هولة ويسر دون 
أي معان���اة. )مرف���ق كروكي 

توضيحي للموقع(.
2 - تعديل ميول الساحة 
اخللفية ملسجد الزبن مبنطقة 
مش�����رف نح�����و مناهي��ل 
الص��رف الصحي، وذلك ملنع 
جتمع مياه االمطار وحتسني 
املنظر العام للمنطقة املجاورة 

للساحة.

أوصت جلنة اجلهراء خالل 
اجتماعها أمس برئاسة م.عبداهلل 
العنزي باملوافقة على طلب شركة 
البت���رول الوطني���ة الكويتية 
تخصي���ص موقع حملطة وقود 
العبدلي مبساحة  داخل مزارع 

4800 متر مربع.
وق���ال العن���زي ان���ه متت 
املوافق���ة على الطلبات التالية: 
اقتراح األعضاء شايع الشايع، 
م.عبداهلل العنزي بش���أن فتح 
مسارات وطرق قبل دوار منطقة 
النعيم ودوار املخفر الش���مالي 
ودوار سوق وارة اجلهراء. وطلب 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تخصيص موقع 
مس���جد على جزء من موقع احلديقة املخصصة 
مبنطقة النسيم قطعة 1، اقتراح العضو عبداهلل 
العنزي بشأن ضم حارة من الطريق املكون من 3 

حارات في منطقة القصر قطعة 
3، اقتراح العضو عبداهلل العنزي 
بشأن ضم الش���ارع التخدميي 
أمام البي���وت املقابلة للمنتزه 
واحتسابه كارتداد خلدمة هذه 
البيوت واس���تقطاع مس���احة 
25 مترا من محيط املش���روع 
كش���ارع تخدميي، طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية توس���عة 3 حيازات 

مبنطقة الصليبية الزراعية.
وق���ال ان اللجن���ة أبقت في 
اجلدول اقتراحه املتعلق بشأن 
انشاء وفتح مسنة بحرية في 
منطقة كاظمة خلدمة مرتادي البحر وهواة الصيد 
في املنطقة الشمالية، كما مت تأجيل طلب وزارة 
املواصالت تخصيص موقع حملطة تقوية ارسال 

على طريق اجلهراء � الصبية.

نظرًا لضيق المدخل والمخرج من جهة شارع الغوص

د. عبدالكرمي السليم

فرز املطيري د. فاضل صفر

جانب من عملية إزالة املخالفات في جليب الشيوخ

عبداهلل العنزي

أسامة الدعيج

المطيري: نتائج مثمرة للقائنا مع وزير البلدية

إزالة 27 تعديًا في الجليب بالتنسيق مع بلدية الفروانية

أشاد عضو املجلس البلدي رئيس اللجنة القانونية 
واملالية فرز املطيري بتلبية وزير االش���غال العامة 
وزير الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر لطلب 
عضو املجلس محمد املفرج لعقد اجتماع بني اعضاء 
املجلس البلدي ووزير البلدية ومديرها العام لبحث 
القضايا العالقة وايجاد احلل���ول لها، الفتا الى ان 
نتائج االجتم���اع التي مت اخلروج بها كفيلة بإنهاء 
جميع املشاكل العالقة بني املجلس واجلهاز التنفيذي، 
والتي من ابرزها ايجاد التنس���يق بني الطرفني في 
نهاية كل ش���هر، اضافة الى الوعود التي اطلقها كل 
من وزير البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح لضرورة ايجاد احللول املناس���بة 

لتلك القضايا.

واش���ار املطيري في تصري���ح صحافي الى ان 
نتائ���ج االجتماع عملت على تقريب وجهات النظر 
بني الطرفني، كما انها كانت مرضية ومبشرة باخلير 
لفتح آفاق وصفحة جديدة تعود ثمارها على ازدهار 
العمل البلدي الذي سيحقق توجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد للنهوض بتنمية البالد، 
الفتا الى ان تفهم الوزير صفر لوجهات نظر اعضاء 
البلدي، اليجاد احللول السليمة جلميع املواضيع التي 
طرحت خالل االجتماع، نتيجة ابداء اعضاء البلدي 
جلميع النقاط التي كانت محط اسئلتهم، كما وعد 
بالعمل على حل مشكلة محامي البلدية مع االدارة 
القانونية التي كانت محط العديد من اخلالفات بني 

احملامني ومسؤولي االدارة القانونية.

واصل فريق اإلزالة املكلف 
بإزالة التعدي���الت في منطقة 
جليب الش���يوخ بالتنس���يق 
مع بلدي���ة محافظة الفروانية 

ممثلة مبدير فرع بلدية محافظة 
الفروانية م.احمد الهزمي ومدير 
إدارة الرقابة الهندسية م.سعيد 
العازمي ونائب منسق اعمال 

فرق اإلزالة ورئيس جهاز طوارئ 
الفروانية دعيج السنافي القيام 
التعديات واالستعانة  بإزال��ة 
بآليات جلن���ة اإلزاالت لتنفيذ 

مهماتها إلزالة جميع املخالفات 
والتعديات في تل���ك املنطقة 
وإزالة 27 تعديا من الواجهات 
األمامية ملظالت احملالت التجارية 

املخالفة.
وستستمر هذه اللجنة حلني 
القضاء على جميع املخالفات 

والتعديات.

تساهم في تطوير العمل البلدي والتنمية
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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

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

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

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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري االأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ً


