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اعداد: بداح العنزي

قدم عض���و املجلس البلدي 
مانع العجمي اقتراحا بتخصيص 
موقع لالس���تعماالت االدارية 

والتجارية في األحمدي.
اقتراحه:  العجمي في  وقال 
بعد موافقة املجلس البلدي على 
تخصيص موقع حراج السيارات 
ومعارض لبيع الس���يارات في 
محافظة األحمدي مبنطقة ميناء 
عبداهلل نطلب من بلدية الكويت 
تنفيذ هذا املشروع بأسرع وقت 
ممكن خاصة انه يخدم شريحة 
كبيرة من الكويتيني واملقيمني 
علما أن الكويت ال يوجد لديها 

حراج رسمي.
ونقترح: أن يكون حراج السيارات حملافظة األحمدي مبنطقة 
ميناء عبداهلل متوافرا لديه استعماالت صحية وإدارية وجتارية 
وإدارات حكومي���ة مرتبطة بالبيع وش���راء الس���يارات ومنتزه 

إقليمي.

ق����دم عضو املجل����س البلدي 
فرز املطيري اقتراحا بتوس����عة 
وإضافة مصلى جنائز ملس����جد 

مقبرة الصليبخات.
وأوضح املطيري في اقتراحه 
نظرا لضيق املساحة في مسجد 
مقبرة الصليبخات والذي يتسبب 
في تدافع العدي����د من املواطنني 
واملقيمني املشيعني ألداء الصلوات 
التي تس����بق صل����وات اجلنائز 
على املوتى، ونظرا لبعد مصلى 
اجلنائز الذي يفتقد سبل الراحة 

للمشيعني.
لذلك اقترح توس����عة املسجد 

الواق����ع بالقرب من مدخل مقب����رة الصليبخات مع 
العم����ل على إضافة مصلى اجلنائز داخل املس����جد 

خدمة املشيعني. 

كما ق����دم اقتراحا آخر تضمن 
التالي: نظرا ملا تش����هده منطقة 
الصليبي����ة احلرفية والقطعتان 
السكنيتان )6، 7( من اختناقات 
مرورية وذلك نتيجة عدم فصل 
اجتاه����ي الطريق وش����به تقابل 
مدخليهما. لذل����ك اقترح تطوير 
وصلة الطريق الواقع بني منطقة 
الصليبي����ة احلرفية والقطعتني 
)6، 7( م����ن املنطقة ذاتها، وذلك 
من خالل فصل الطريق متعاكس 
االجتاهني الرابط للمنطقة بالدائري 
السادس الذي ميتد على قرابة 2كم 
بني املنطقت����ني ليكون كل اجتاه 
مروري منهما على حدة، مع اس����تحداث دوار ينظم 
عملية الدخول ل����كل منهما، وذلك من اجل تخفيف 

احلركة املرورية باملنطقة.

ذك���ر رئيس فريق الطوارئ في بلدية اجلهراء علي القويضي 
ان فريق الطوارئ التابع لبلدية اجلهراء قام بتحرير 161 محضرا 
مما كان لها بالغ األثر في حتقيق األهداف التي يسمو لها الفريق، 
وذلك لفرض هيبة القانون وتطبيق لوائحه على جميع املواطنني، 
خاصة ان املخالفات متنوعة وش���ملت: فتح محل دون ترخيص 
صحي من قبل البلدية، وتش���غيل عمال دون ش���هادات صحية، 
والعمل دون ش���هادة صحية من قبل البلدية، واستغالل مساحة 

خارج حدود احملل، وع���رض وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة، 
وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة.

وقال: هذه املخالفات التي ترتكب هي جتاهل للقانون بحد ذاته 
ويج���ب العمل وبذل قصارى اجلهد للقضاء عليها ألنها ان كبرت 
صعب التغلب عليها وان تركت متادت، فلذا مت تشكيل مجموعات 
من أعضاء الفريق للسيطرة واالنتشار بالشكل الصحيح على كل 

ما هو مخالف ويتم تطبيق القانون عليه.

القويضي: إغالق 9 محالت وإزالة 607 إعالنات

البغيلي يقترح إنهاء إجراءات زيادة نسب 
البناء دون الرجوع للمكاتب الهندسية

العنزي: نزّف البشرى ألهالي »سعد العبداهلل« 
بقرب تنفيذ عدة مشاريع تخفف معاناتهم

هن����أ عضو املجل����س البلدي 
اهالي منطقة  العنزي  م.عبداهلل 
العبداهلل بق����رب تنفيذ  س����عد 
تقاطعات الدائري السادس بجنوب 
اجلهراء، وكذلك تنفيذ تكملة جسر 
امغرة وانش����اء 4 جسور علوية 
ومداخل ومخارج جسر النسيم.

وقال م.عب����داهلل العنزي في 
تصريح صحافي بهذه املناسبة: 
»نزف البشرى الخواننا واهلنا في 
منطقة سعد العبداهلل بقرب تنفيذ 
هذه املشاريع التي طال انتظارها، 
والت����ي بذلنا جهودا كبيرة حتى 
ترى هذه املشاريع النور وتخفف 

من معاناة اهالي منطقة سعد العبداهلل«.
واضاف ان هذه املشروعات طال انتظارها، وحال 
تنفيذها ستسهل عملية الدخول واخلروج الى هذه 
املنطقة لت����ي اصبحت مكتظة بالس����كان، كما انها 

ستساهم في حل االختناقات التي 
تعاني منها منطقة سعد العبداهلل، 
حيث انه ال يوجد سوى مدخلني 
لهذه املنطقة حاليا، الفتا الى ان 
هذه املشاريع طال انتظارها منذ 

عام 2003.
الفتا الى نقل مزارع الدواجن 
احمليط���ة باملنطقة وربط منفذ 
سعد العبداهلل بطريق اجلهراء 
الس���ريع ع���ن طري���ق مداخل 
ومخ���ارج من طري���ق اجلهراء 
السريع الى الطريق املؤدي بني 

قطعة 4 وقطعة 9.
واضاف ان���ه »كان لتجاوب 
وزير االشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر 
مع مطالبتنا احلثيثة باالس���راع في تنفيذ هذه 
املشروعات بالغ االثر في التعجيل بهذا املشروع 

احليوي.

نظير انهاء اج���راءات معاملته 
عند املكاتب الهندسية والتي قد 
تصل في بعض األحيان من 400 
الى 500 دينار وذلك فقط نظير 
تلك االضافة البس���يطة التي ال 
حتتاج الى مكتب هندسي، مع 
العلم ان هذه االضافة ليس���ت 
ترخيصا جديدا فهي مجرد اضافة 
وليست رخصة بناء مع العلم 
ان هذه التوس���عة ال تتعدى ال� 

150م2.
وتفاديا منا الضطرار املواطن 
لدفع هذا املبلغ املالي، وحرصا 
منا على راحة املواطن لذا أقترح: 
البلدي���ة بالترخيص  ان تقوم 
املباش���ر كما في السابق بإنهاء 
اجراءات ترخيص اضافة البناء 
والس���ماح للمواطن مبراجعة 
البلدية مباشرة عند اضافة البناء 
في حدود ال� 150م2 وذلك دون 
الرجوع الى املكاتب الهندسية أو 
معاناة املواطن بالتردد عليها، او 

تكليفه بدفع أي مبلغ اضافي.

أو العارضية أو خيطان او أي 
منطقة من مناطق الكويت األخرى 
وتكون هذه االضافة بنسبة من 
100م2 إلى 150م2 فانه يتوجب 
عليه أوال الذه���اب الى املكاتب 
الهندسية، األمر الذي يضيع معه 
وقت املواطن ف���ي التردد على 
هذه املكاتب، فضال عن التكلفة 
الت���ي يتكلفها املواطن  املادية 

اقترح عضو املجلس البلدي 
احم���د البغيلي ان يت���م انهاء 
اج���راءات ترخيص البناء دون 

الرجوع للمكاتب الهندسية.
اقتراحه:  البغيلي في  وقال 
املعل���وم ان راحة املواطن  من 
وتخفيف األعب���اء عنه هي من 
ضروريات العمل احلكومي، ومن 
هذا املنطلق كان لزاما علينا ان 
نس���عى جاهدين لتوفير سبل 
الراحة لكل مواطن، ومش���كلة 
اضافة البناء من املشكالت التي 
حتتاج منا إلى وقفة نستطيع 
معها تخفيف العبء على املواطن 
الكويتي سواء من ناحية انفاق 
امل���ال او م���ن ناحي���ة التردد 
على املكاتب الهندس���ية، حيث 
كانت البلدية في السابق تقوم 

بترخيص هذه االضافة.
وعندما يق���وم املواطن اآلن 
بإضافة نسبة بنائه سواء من 
أو  الف���ردوس  س���كان منطقة 
الفروانية أو الرابية أو الرحاب 

أحمد البغيلي

م.عبداهلل العنزي

فرز املطيري
مانع العجمي

المطيري يقترح توسعة وإضافة مصلى 
جنائز لمسجد مقبرة الصليبخات

أكد أن الوزارة قامت بعدة مشاريع لتطوير شبكة الطرق والنقل العام واإلدارة المرورية الذكية

الرجيب: تنسيق مستمر بين »الداخلية« و»البلدية« 
لعمل نظام متكامل لإلدارة الذكية

 أوضح وكي���ل وزارة الداخلي���ة الفريق أحم���د الرجيب انه 
يتم التنس���يق حاليا م���ع البلدية لعمل نظ���ام متكامل لإلدارة 

الذكية.
وقال في كتابه الذي س���يعرض على المجلس البلدي بش���أن 
مشروع اإلدارة المرورية الذكية: باإلشارة لكتابكم بتاريخ 2010/6/15 
والخاص بالبند رقم 2 تجديد ورشة عمل خاصة لعرض وشرح 
مشاريع تطوير ش���بكة الطرق والنقل العام واإلدارة المرورية 

الذكية، وتزويدكم بجميع المستجدات المتعلقة بشأنه.
نفيدكم ب���أن وزارة الداخلية ممثلة ب���اإلدارة العامة للمرور 
قامت بعدة مشاريع لتطوير شبكة الطرق والنقل العام واإلدارة 

المرورية الذكية وهي كاآلتي:
1- تزويد ش���بكة الطرق بمنظمات حديثة متطورة )2070( 
األميركية الصنع وس���يتم تعميم هذه المنظمات مستقبال على 
ش���بكة الطرق وربطها بنظام التحكم المركزي )On Line( الذي 

يتم حاليا إعداد مواصفات خاصة بها بالتنسيق مع جامعة الكويت.
2- تم تزويد ش���بكة الطرق بكاميرات خاصة للعد المروري، وكذلك تم عمل 

محطات ثابتة للعد المروري لعمل اإلحصائيات ومعرفة األحجام 
المرورية بجميع األوقات.

3- تم تزويد ش����بكة الطرق بلوحات إرش����ادية )V.M.S( للرسائل 
المتغيرة وربطها بغرفة التحكم المركزي وقد تم تركيب عدد 18 لوحة 

وجار تركيب ما يقارب 3 لوحات جديدة.
4- تزويد ش����بكة الط����رق بكاميرات مراقبة وذل����ك لمراقبة الطرق 

والتقاطعات وتم ربط هذه الكاميرات بغرفة التحكم المركزي.
5- تم تركيب كاميرات للضبط المروري لمتجاوزي اإلشارة الضوئية 
الحمراء ولمتجاوزي السرعة على مختلف أنواع الطرق والتقاطعات بالكويت 

وهناك خطة للتوسع في ذلك عند النقاط التي تكثر بها الحوادث.
6- جار تركيب نظام )Power Back( لتقاطعات اإلش����ارات الضوئية 

والتي تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.
7- يتم التنسيق حاليا مع بلدية الكويت )إدارة المخطط الهيكلي( 
لعمل نظام متكامل لإلدارة الذكية تتضمن جميع األنظمة السابقة باإلضافة 
لألنظم����ة األخرى لتحديد الحوادث ونظام األولوي����ة وغيرها حتى يتم تنفيذها من غرفة 

التحكم المركزي بشكل متكامل.

الفريق أحمد الرجيب

العجمي لتخصيص موقع لالستعماالت 
التجارية بحراج األحمدي
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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 يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

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


