
المجلسالبلدي
الجمعة

29  اكتوبر 2010

10
اعداد: بداح العنزي

أصدر وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة د.فاضل صفر قرارا بإيفاد كل من مدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح وم.عبداهلل العمادي، وم.فيصل 
اجلمعة للمشاركة في مؤمتر حتديات التغيير ضمن 
متطلبات خطة التنمية احلكومية للقياديني وأصحاب 
الق���رار املقرر عقدها في اململكة املتحدة خالل الفترة 

من 1 � 5 نوفمبر املقبل.

اقترح عضو املجلس البلدي فرز املطيري اطالق 
اس����م املرحوم غويزي العويد احلميدي املطيري، 
رحمه اهلل، على ش����ارع املدارس الواقع في منطقة 
جليب الشيوخ تخليدا لذكراه، مبينا ان الشارع ذاته 
اشتهر باسم املرحوم في املنطقة، وذلك الن ديوانه 

يطل على الشارع.
واوضح املطيري خالل اقتراحه ان املرحوم كان 

من اوائل الكويتيني الذين اس����تخرجوا النفط في 
البالد، وعني مسؤوال عن العمال نظرا الخالصه في 
املنطقة، كما اوضح ان املرحوم كان وسيطا البناء 
املنطقة في الدوائر احلكومية، ناهيك عن اخلدمات 
التي كان يقدمها في املنطقة، مطالبا مبا تقدم به من 
اقتراح بالعمل على تخليد اس����م املرحوم من خالل 

اطالق اسمه على الشارع املذكور.

إيفاد الصبيح والعمادي والجمعة إلنجلترا المطيري إلطالق اسم غويزي العويد المطيري على شارع المدارس في الجليب

الشايع إليجاد موقع بديل لمكتبة العديلية
ناش����د نائب رئيس املجلس 
الش����ايع وزيرة  البلدي ش����ايع 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موض����ي احلم����ود االيعاز الى 
املس����ؤولني لديها اليق����اف بناء 
املكتبة العامة في منطقة العديلية 
حلني ايجاد موقع بديل لها. وقال 
الشايع في تصريح صحافي ان 
موقع املكتبة احلالي يعوق عمل 
اجلمعي����ة التعاونية مما يتطلب 
ايج����اد موقع بدي����ل لها من اجل 
راحة روادها واجلمعية، مشيرا 
الى ضرورة االهتمام بهذه املكتبة 

باعتبارها تساهم في نشر العلم 
والثقافة جلميع مرتاديها من الطلبة 
وغيرهم من الذين يستفيدون من 
االطالع على ما ينفعهم من كتب 
املعرفة. واكد ان اعضاء املجلس 
البلدي سيعملون على سرعة ايجاد 
موقع بديل للمكتبة احلالية لتكون 
في موقع مميز ومبساحة كبيرة 
لكي يتم االستفادة منها في عمل 
صاالت االطالع واالرشفة وغرف 
العاملني وصاالت لعمل احملاضرات 
وغيرها من االنش����طة التي تفيد 

شايع الشايعكل روادها.
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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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694
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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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز 97121226
97121224

�صاليهات املهنا
عر�س خا�س جدا

اإبتــداء مــن 29 د.ك لالأيــام 

العادية و59 د.ك لعطلة الأ�سبوع

تاأثيـث ملـكـي وبحـر وم�سـبـح 

ومـمـيـزات كثــيــرة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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تحرير 371 مخالفة ورفع  173 سيارة بالفروانية
أعلن مدير فرع بلدية الفروانية 
م.أحمد الهزمي عن قيام األجهزة 
الرقابية بف����رع البلدية بتحقيق 
العديد من االجنازات امللموس����ة 
الرقابة الصحية  على مس����توى 
البلدية  وتراخي����ص اخلدم����ات 
وجميع املجاالت املتعلقة بالنظافة 
العامة والرقابة الغذائية واملتابعة 
الهندسية خالل ش����هر سبتمبر 

املاضي.
الذي  التقرير  جاء ذلك خالل 
العامة  العالق����ات  ادارة  أعدت����ه 
بالبلدية عن النشاط الذي تقوم 
الرقابية  به مختل����ف األجه����زة 
بالبلدي����ة حرصا على س����المة 
املواطنني واملقيمني واتخاذ ما يلزم 
بحق املتجاوزين لقوانني وأنظمة 
البلدية. وفي هذا الس����ياق، قال 
الهزمي في تصريح صحافي لقد 
بلغ عدد احملالت التي مت التفتيش 
عليها من قبل املفتشني الصحيني 
مبراقبة األغذية واألسواق التابعة 
إلدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 

البلدية 851 محال والتي أسفرت 
عن حتري����ر 96 مخالفة وإتالف 
73 طنا من امل����واد الغذائية غير 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي فيما 
بلغ عدد العينات التي مت ارسالها 
للفحص املخبري 64 عينة تبني 
صالحية 12 منه����ا. وأضاف: لقد 
بلغ عدد املذبوحات باملسلخ التابع 
لفرع بلدية احملافظة من اخلراف 
العربي����ة واألس����ترالية واملاعز 
واألبقار واجلمال 24712 رأس����ا 
وإتالف 200 رأس لعدم صالحيتها 

لالستهالك اآلدمي.
وقال: لقد قامت مراقبة احملالت 
واإلعالنات بإزالة 714 اعالنا مخالفا 
وحترير 4 مخالف����ات، الفتا الى 
اهمية التقيد باللوائح واألنظمة 
التي نصت عليها الئحة االعالنات، 
فيم����ا قامت ادارة النظافة العامة 
واش����غاالت الطرق بتوجيه 358 
إنذارا و228 تعهدا ورفع 173 سيارة 
مهملة وحترير 90 مخالفة ورفع 
3625 نقل����ة من املخلفات ش����به 

الصلبة و4048 نقلة من النفايات 
السكانية والقمامة الى جانب 3564 
من السكراب واألثاث واألشجار.

فيما قامت مراقبة تراخيص 
اشغاالت الطرق باجناز 9 تراخيص 
جديدة وجتديد 8 تراخيص برسوم 

قدرها 5990 دينارا.
وعن اجنازات فريق الطوارئ 
الهزمي: لقد متكن  باحملافظة قال 
الفريق من حتري����ر 179 مخالفة 
وغلق 20 محال غلقا اداريا، مشيرا 
الى ان املخالفات ش����ملت الباعة 
املتجولني وتش����غيل عمال قبل 
احلص����ول على ش����هادة صحية 
وفتح محل بترخيص صحي منتهي 
الصالحية والعمل قبل احلصول 
على شهادة صحية وعرض وبيع 
مواد غذائية ضارة بالصحة العامة 
النظافة  االلت����زام بقواعد  وعدم 
العامة واستغالل مساحة خارج 
الى جانب مصادرة  حدود احملل 
160 اس����طوانة سي دي وأشرطة 

ڤيديو.

لجنة الجهراء تخصص موقعين
إلقامة صالتي أفراح في منطقة الجهراء

لجنة األحمدي ترفض تخصيص موقع
للكنيسة الكاثوليكية في المهبولة

أيضا على طلب وزارة الكهرباء 
وامل���اء ترخيص س���كن عمال 
مبنطقة الصبية، وتخصيص 
موقع مسجد مقابل القطعة 3 

بضاحية العيون.
وأشار الى ان اللجنة أجلت 
بحث اقتراح العضو م.عبداهلل 
العنزي بشأن ضم شارع اخلدمة 
أمام البيوت املقابلة ملش���روع 
القومي واحتس���ابه  املنت���زه 
البيوت  كارتداد خلدمة ه���ذه 
وذلك ملزيد من الدراسة، اضافة 
العنزي  اقتراح م.عبداهلل  الى 
بش���أن ضم حارة من الطريق 
املك���ون من ثالث ح���ارات في 
منطقة القصر قطعة 3، وذلك 

ملزيد من الدراسة.

مسؤولية تأخير إحالة املعامالت 
اخلاصة بتل���ك الصاالت ملدة 
سنة، مما يدل على أن اجلهاز 
التنفيذي هو من يقوم بتعطيل 

املشاريع وليس املجلس.
وأشار العنزي الى ان اللجنة 
أوصت بفتح حتقيق بعد بحث 
طلب بإلغاء تخصيص موقع 
مبن���ى خدمات عل���ى طريق 
العبدلي وذلك بشأن املسؤول 
عن تسليم تلك األرض الى إحدى 
الش���ركات دون موافقة وزارة 
النفط التي أكدت أنها لم تفوض 
أي شركة للقيام باستغالل تلك 
األرض، مشيرا الى ان مساحة 

املوقع 5 آالف متر مربع.
وأشار الى أن اللجنة وافقت 

الدكاك���ني املخص���ص )وغير 
القائم( مبسافة 40م.

وقال العنزي: نحمل البلدية 

السمو األمير حفظه اهلل ورعاه( 
مبس���احة 1000م2 ومواق���ف 
للسيارات مبساحة 2634.2م2 
تقريبا خلدمة الصالة واملسجد 

شريطة اآلتي:
التنسيق واألخذ بعني   - 1
االعتبار ردود وزارات خدمات 
التنفيذ،  البدء في  الدولة قبل 
املياه(  خصوصا )رد دائ���رة 

بوزارة الكهرباء واملاء.
2 - أن يت���م التنفيذ حتت 

إشراف الديوان األميري.
3 - تسلم املواقع بعد التنفيذ 
الش���ؤون االجتماعية  لوزارة 
والعم���ل إلدارتها واإلش���راف 

عليها.
4 - زحزح���ة موق���ع فرع 

أوصت جلنة محافظة اجلهراء 
خالل اجتماعها أمس برئاسة 
م.عبداهلل العنزي بتخصيص 
موقع���ني إلقامة صالتي أفراح 

في منطقة اجلهراء.
وكان تقرير البلدية يتضمن 

التالي:
الصال���ة االول���ى تقع في 
منطقة العيون شمال املدرسة 
االبتدائية للبنني ق1 للمتبرع 
)أس���رة الصباح( ومبساحة 
1000م2 ومواقف للس���يارات 
خلدمة الصالة املقترحة مبساحة 

2400م2.
واملوقع اآلخر يقع بالقرب 
من طريق اجلهراء شمال القطعة 
76 باجلهراء لصالة )صاحب 

اوصت جلنة االحمدي خالل اجتماعها امس 
برئاس����ة مانع العجمي برف����ض طلب وزارة 
اخلارجية تخصيص موقع كنيسة لطائفة الروم 

الكاثوليكية في الكويت في منطقة املهبولة.
وق���ال العجمي انه متت احالة مش���روع 
مركز الفنطاس االداري والتجاري الى االدارة 
القانونية لالفادة بالرأي القانوني حول الغاء 
عقد املش���روع املبرم مع الشركة املستثمرة 

لتعارضه مع بنود القانون 7 لسنة 2008.
واضاف انه متت املوافقة على طلب وزارة 
الداخلية تخصيص موقع القامة مبنى مختارية 
بصف���ة مؤقتة مبنطقة املهبولة قطعة )28(، 
وطل���ب لرب���ط املداخل واملخ���ارج اخلاصة 
مبش���روع مجموعة مباني االمن والس���المة 

ومكافحة احلريق للقط���اع النفطي مبنطقة 
جنوب االحمدي، وطلب وزارة االشغال العامة 
استحداث جس���ر مشاة في املوقع )2(، وبني 
منطق���ة هدية وجمعية الرق���ة، طلب وزارة 
الكهرب���اء واملاء تخصيص عدد 5 آبار للمياه 
قليلة امللوح���ة مبنطقة م���زارع الوفرة مع 
تخصيص مسارين لتجميع ونقل تلك املياه 
من اآلبار ال���ى موقع خزانات الوفرة القائمة 
بطول احدها 5 كيلو واآلخر 7 كيلو، وطلب 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية توسعة 
موقع سكن االمام واملؤذن ملسجد عبداهلل بن 

بشير مبنطقة الظهر قطعة 3.
وقال انه مت االط���الع على اقتراح رئيس 
املجلس زيد العازمي بشأن تخصيص قطعة 

ارض القامة حديقة عامة خلدمة اهالي منطقة 
الظهر.

واضاف ان اللجنة احال���ت اقتراح مانع 
العجمي بشأن تخصيص موقع القامة مدينة 
طبي���ة متكاملة حملافظة مب���ارك الكبير الى 
جلنة احملافظة، كما متت التوصية باستدعاء 
املسؤولني في وزارة االشغال لبحث اقتراح 
مانع العجمي استحداث مدخل ملنطقة املنقف 

على طريق امللك عبدالعزيز آل سعود.
كما مت تأجيل طلب املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية تخصيص مس���احة اضافية ملوقع 
مش���روع الوفرة االسكاني، كذلك متت احالة 
طلب نشاط جتاري ملعهد االميان الشرعي الى 

االدارة العداد تقرير.

رئيس اللجنة حمّل البلدية تأخير إرسال المعامالت الخاصة بهما إلى المجلس

م.عبداهلل العنزي

مانع العجمي

إزالة 690 إعالنًا مخالفًا في الجهراء
ونفذت بلدية محافظة اجلهراء حمالت مكثفة 
إلزالة اإلعالنات غير املرخصة خالل شهر سبتمبر 
املاضي، حيث متكن فريق الطوارئ من إزالة 607 
إعالنات مخالفة متت إقامتها على امالك الدولة 

فيما قامت إدارة التدقي���ق ومتابعة اخلدمات 
البلدية بإزالة 83 اعالنا مخالفا من الطرق العامة 
وذلك من مختلف املناط���ق الواقعة في نطاق 

محافظة اجلهراء.


