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أعالم الكويت ترفرف في »القلعة« اللبنانية والنشيد الوطني حاضر
حيث ميتلك الكويتيون 400 وحدة 

سكنية من أصل 600 وحدة.
من جهته، أشاد سفيرنا لدى 
لبنان عبدالعال القناعي بافتتاح 
بلدة »القلعة« ف���ي جبل لبنان 

شارعا رئيسيا باسم الكويت.
 وأك���د القناعي ف���ي تصريح

ل� »كونا« ان وجود الكويتيني في 
مناطق اجلبل الى جانب اخوانهم 
اللبنانيني أدى الى حتريك العجلة 
االقتصادية في تلك املنطقة من 
خالل اقامة العديد من املشاريع 

االمنائية واخلدماتية.
وقال ان االحتفال الذي شهدته 
بلدة القلعة الليلة املاضية بحضور 
رئيس بلدية الكويت زيد العازمي 
وأعضاء املجلس ورئيس بلدية 
القلعة العميد رياض األعور وحشد 
من فعالي���ات املنطقة واألهالي 
يؤكد عمق العالقات التي تربط 
بني الدولتني والشعبني اللبناني 

والكويتي الشقيقني.

على محبة جميع الكويتيني لبلدهم 
الثاني لبنان ودعمهم له«.

وقال عض���و املجلس البلدي 
احمد البغيلي في تصريح مماثل 
ل� »كونا« ان الكويتيني يشعرون 
عندما يزورون لبنان بانهم من 
أهل البلد، مؤكدا ان تبادل زيارة 
املسؤولني بني البلدين من شأنه 
تعزيز العالقات وتبادل اخلبرات 

مبا يخدم مصلحة البلدين.
وأضاف البغيلي ان املصطافني 
والس���ياح الكويتيني في لبنان 
عموما واجلبل خصوصا يشعرون 
باالطمئن���ان واالرتي���اح خالل 

اقامتهم.
يذكر ان بل���دة القلعة تعتبر 
مركز قرى االصطياف »حمانا« 
و»فالوغا« و»قرنايل« و»بتخنيه« 
في منطقة أعالي قضاء »بعبدا« 
في جبل لبنان وتش���كل نسبة 
الكويتيني فيه���ا ثلثي أصحاب 
القلعة  الس���كنية في  الوحدات 

وقال رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي الذي رأس وفد الكويت ان 
بلدية الكويت تسعى للتعاون مع 
البلديات في الدول العربية لتبادل 
اخلبرات في العمل البلدي، مشيرا 
الى ان فكرة اتفاقية التوأمة بني 

البلديتني بدأت انطالقتها.
وأض���اف العازم���ي ان���ه مت 
التنس���يق حول آلي���ات العمل 
املبدئية للتوأمة وستكون هناك 
زيارة قريبة من املس���ؤولني في 

بلدية القلعة الى الكويت.
من جانبه، أشاد عضو املجلس 
البلدي فرز الديحاني في تصريح 
ل���� »كونا« مبس���توى التعاون 
القائم بني لبن���ان والكويت في 
مختلف املجاالت، مشيرا الى انها 
تعكس حرص قيادة البلدين على 
تعزيز العالقات مبا يخدم مصالح 

الشعبني الشقيقني.
الديحان���ي ان »وجود  وأكد 
الكويتيني في لبنان دليل قاطع 

»ان عطاءه���م م���ازال في تدفق 
مستمر وأن الشعب الكويتي في 

قلوبهم وهم أهل البلد«.
من جهته، قال نائب رئيس 
احتاد بلديات املنت األعلى ورئيس 
بلدية »القلع���ة« العميد رياض 
األع���ور ل� »كونا« ان مش���اريع 
الكويت ومساهماتها الالمحدودة 
سواء على مستوى احلكومة او 
األهالي أصبح���ت محل اعتزاز 
وافتخار للكويتيني واللبنانيني 

معا.
واعتب���ر األع���ور أن اطالق 
اس���م الكويت على أطول شارع 
في البلدة عربون محبة من أهل 
البلدة للكويت وشعبها، مشيرا 
الى ان دعم الكويت حكومة وشعبا 
وبتوجيهات من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد هو 
دعم غير مستغرب نظرا الى محبة 
الكويتيني للبن���ان واللبنانيني 

للكويت.

رفرفت أعالم الكويت خفاقة 
بل���دة »القلعة« والنش���يد  في 
الوطني الكويت���ي كان حاضرا 
وسط حضور حاش���د لوجهاء 
واعيان وأهالي البلدة مبناسبة 
االحتفال بافتتاح ش���ارع باسم 

الكويت.
وأعرب لفيف من أهالي بلدة 
القلع���ة الواقعة في جبل لبنان 
ممن التقتهم »كونا« مبناس���بة 
االحتفال بإطالق اس���م الكويت 
على الشارع الرئيسي في البلدة 
بحضور رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي عن شكرهم العميق 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د على دعم لبنان 

الالمحدود.
وأشاد أهالي البلدة بالكويت 
أميرا وحكومة وشعبا ملا قدموه 
للبلدة ومختلف املناطق اللبنانية 
عبر مساهمتهم الدائمة واملستمرة 
وفد البلدي أمام لوحة كتب عليها شارع الكويتمنذ القدم وحتى اآلن، مضيفني 

قدم نائب رئيس املجلس البلدي اقتراحا بتسمية أحد الشوارع 
باسم العم فهد اخلليفة، جاء فيه: عرفانا منا بتكرمي الرواد من 
ابناء بلدنا احلبيب الكويت ملا قاموا به من خدمات جليلة للوطن 
ومنهم العم فهد اخلليفة فهو من اس����رة كرمية سكنت الكويت 
منذ اواسط القرن الثالث عشر للهجرة، اي صار لها في الكويت 
ما يربو على املائة وخمسني سنة 
وقد كان موطنها في محلة العيوني 
وسط بلد املبرز في األحساء، وأول 
ما نزلت في الكويت سكنت املنطقة 
الوسطى حيث ما يعرف بالسوق 
الداخلي، ث����م انتقلت الى منطقة 
املرقاب، أما جتارة وحرفة العائلة 
فكانت شراء وبيع األغنام وذبحها، 
لذلك اشتهرت بني األسر الكويتية 
قدميا بالقول الدارج »بيت اخلليفة.. 
القصاصيب« وكانت عائلة اخلليفة 
توص����ف بأنها املتصدرة ش����هرة 
وثروة في هذه التجارة، والتي كان 
ال يطيقها عامة أهل الكويت لغالء سعر اللحوم مقارنة بالدخل 
املتواضع ألغلب األسر، وكان من اشهر التجار مالك هذه احملال 
هم املرحوم الشيخ محمد عبداللطيف اخلليفة وشقيقه املرحوم 
احلاج فهد عبداللطيف اخلليفة. لذا اقترح اطالق اسم العم فهد 

عبداللطيف اخلليفة على احد شوارع الكويت.

قدم عض����و المجلس البلدي مانع العجمي اقتراحا قال 
فيه: نظرا لعدم اإلقبال على المحافظة على التراث القديم 
وباألخص القرى القديمة في الكويت والمباني المنش����أة 

فيها والشكل القديم.
لذلك نطلب من البلدية والجهات الحكومية المختصة بهذا 

الخصوص المحافظة على قرية 
»ملح« خاصة انه ما بقي منها اال 
مبنى المستوصف القديم وبعض 
القرية  القديمة، وهذه  البيوت 
لها تاريخ في الكويت وحدثت 
فيها غزوات ومعارك كثيرة ولها 
مشاهد تاريخية مذكورة في عدد 

من كتب التاريخ.
ونطالب شركة نفط الكويت 
بالمحافظة على ما تبقى من قرية 
»ملح« ومشاركة إعادة ترميمها 

مرة اخرى.

اكد مش���رف لجنة ازالة التعدي���ات على امالك الدولة 
والمظاهر غير المرخصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية والتابعة لمجلس الوزراء عبدالعزيز 
الج���ري التعامل مع جميع مخالفات القس���ائم الزراعية 

وتربية الثروة الحيوانية وفقا للقوانين.
وق��ال ال�ج����ري ف�ي ندوة نظ�متها اله�ي�ئة ب�ش����أن 
)التعدي���ات على ام���الك ال�دولة في المناط���ق الزراعية 
وقسائم تربية الماش���ية( ان ج�مي�ع االح�كام ال�صادرة 
ضد بعض القس���ائم الزراعية المخالف���ة قد تم تطبيقها 

على المخالفين.
واضاف ان بعض مستغلي تلك القسائم قد ابتعد عن 
الهدف الرئيس���ي من توزيع تلك القسائم اذ تحولت الى 
سكن للعمالة ومنشآت صناعية وتجارية ومخازن االمر 
الذي ادى الى اتالف التربة وجعلها غير صالحة مما يكلف 

الدولة الكثير لتهيئة تلك التربة من جديد.
وذكر ان التعديات تمثلت بمستويات تكون فوق االرض 
مثل المباني ومنشآت متحركة وعلى مستوى االرض مثل 
االس���يجة الزراعية والحواجز الترابية وتحت مستوى 
االرض مثل حفر التربة وسكب مخلفات صناعية ورمي 

االنقاض.
وافاد بان االجراءات المتخذة تتضمن اخطار المخالف 
واعطاءه الوقت الكافي لإلزالة وتتدرج الى ان تصل الى 
التحويل الى جهات االختصاص لتنفيذ القوانين، مؤكدا 
ان للدول���ة ان تزيل اي تعد بالط���رق االدارية على نفقة 

المخالف دون ان يمنح حق التعويض.
واس���ت��عرض الج�ري بع�ض االح�كام الصادرة ضد 
بعض الحيازات المخالف���ة ونوع وقيمة تلك المخالفات 

المالية.
واكد تع�اون هيئ���ة الزراعة من خالل الفرق الخاصة 
بها والتفت�يش على جميع القس���ائم وااللتزام باستغالل 
الق��س����ي�م�ة في الغ����رض الخاص ب�ه���ا وع�دم وج�ود 
م�خ�ال�ف�ات في داخل وخارج القسيمة وفي نسب البناء 
منع���ا ل�تط�بي�ق االج�راءات ال�ق�انوني���ة ف�ي ح�ال عدم 

االلتزام.
واضاف ان من تلك االجراءات عدم منح الدعم المادي 
واخطار الجهات المسؤولة بالدولة ذات العالقة بالقسائم 
بعدم التعامل مع المخالف وفي حاالت المخالفات الجسيمة 

للشروط قد يلغى العقد.

مانع العجميشايع الشايع

الشايع لتسمية شارع
باسم فهد اخلليفة

العجمي للمحافظة
على التراث القدمي

»إزالة التعديات«: التعامل
مع مخالفات القسائم الزراعية 

وفقًا للقانون حملة على اإلعالنات املخالفة 
والسيارات املهملة

إزالة 268 إعالنًا مخالفًا خالل يناير

6 مخالفات في الفروانية

كونا: اكد مدير عام بلدية الكويت م.احمد الصبيح ان البلدية 
تنفذ حاليا في جميع احملافظات حمالت واسعة على االعالنات 
غير املرخصة والسيارات املهملة والسيارات املعروضة للبيع 
عل����ى الطرقات. وقال م.الصبيح ل� »كونا« امس انه بالنس����بة 
لالعالنات غير املرخصة سواء كانت حكومية او غيرها او حتى 
ارشادية او اس����تداللية او دعائية يكون وضعها عشوائيا من 
دون توجيهات البلدية، ما ينتج عنه حجب الرؤية عن قائدي 
املركبات ومستخدمي الطريق وفي االلتفافات والدوارات وعلى 

اجلسور ومحوالت الكهرباء.

نفذت بلدية محافظة العاصمة حمالت مكثفة إلزالة اإلعالنات 
غير املرخصة خالل شهر ابريل املاضي، حيث متكنت إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية من إزالة 268 اعالنا مخالفا 
متت إقامتها عل���ى امالك الدولة من الطرق العامة وذلك من 
مختلف املناطق الواقعة في نطاق احملافظة كان منها 12 اعالنا 

تعود للجهات احلكومية، و256 كانت لألفراد والشركات.

كش����ف مدير فرع بلدية الفروانية م.احم����د الهزمي ان عدد 
املخالفات التي حررها قس����م متابعة اخلدمات الهندسية التابع 
إلدارة التدقيق واملتابعة الهندسية بلغ 6 مخالفات جاءت ما بني 
مخالفات داخل العقار ومحاضر مخالفات وش����كاوى، مبينا ان 
عدد املعامالت في السكن اخلاص التي مت تنفيذها من قبل مراقبة 
البناء التابع الى االدارة ذاتها وصل الى 311 معاملة جاء منها 52 
معاملة ايصال تيار كهربائي و43 معاملة تعهد واشراف مكتب 
هندسي و93 معاملة حتديد اوصاف و28 توكيل مقاول الى جانب 

انهاء 14 معاملة حتديد أوصاف في السكن االستثماري.

»الفنية«: ضم بنيد القار والشويخ السكنية
والصناعية ملشروع دراسة تطوير املدينة

تخصص لهم قسائم في منطقة 
خيطان اجلنوبي املزمع بيعها 

باملزاد العلني.
وقال انه تق��رر املوافقة على 
استحداث قس���يمتني للسكن 
االستثماري لل�دولة بالتنسيق 
م���ع وزارات اخلدم���ات حول 
بالتقرير  ال���واردة  التعديالت 
على ش���بكات الطرق واملرافق 
العامة من مدارس  واخلدمات 

ومحوالت قائمة وحدائق.
وب���نينّ ان األعضاء رفضوا 
اس���تحداث 145 قسيمة سكن 
خ���اص باجلزء الش���مالي من 
املنطقة تخوفا من تسببها في 
خلق مشكلة مرورية مستقبال 

وزيادة الكثافات في املنطقة.
وكش�����ف م.العن���زي ان 
القسائم التي سيتم استحداثها 
وفقا للدراسة �والتطوير النهائي 
24 قسيمة سك�ن خاص مبساحة 
10800 متر مربع، و28 قسيمة 
سكن اس���تثماري مبس��احة 
21440 مت���را مربع���ا، ومبنى 
جتاري مبس����احة 1062 مترا 

مربعا.

ضم هذه املناط���ق او يختلف 
املفهوم باعادة التطوير للمدينة، 
كان لزاما على األعضاء تضمني 
هذه املناطق ملشروع الدراسة 
ال���ذي مت توقيع عق���ده قبل 
عدة ش���هور في ادارة املخطط 

الهيكلي.
اعادة  وقال م.العنزي: بعد 
دراسة تطوير قطاعات )5 و6 
و10( ف���ي منطقة خيطان فإن 
اجلهاز قام بإعداد دراسة تشمل 
ش���كاوى املواطنني ورأينا ان 
هناك نفسا اصالحيا في عملية 
التطوي���ر ويحق���ق املصلحة 

للجميع.
وأضاف انه متت املوافقة من 
حيث املبدأ على تعديالت تطوير 
النهائي  التقرير  املنطقة وفق 
للدراس���ة واملخططات املرفقة 
على ان يقوم اجلهاز التنفيذي 
التفصيلية  بإعداد املخططات 

للقسائم.
وأوضح ان األعضاء أوصوا 
باملوافقة على تخصيص القسائم 
القس���ائم  املقترحة ألصحاب 
املتأثرة بهذه الدراسة على ان 

أوصت اللجن���ة الفنية في 
املجلس البل���دي بضم منطقة 
بنيد القار الى مشروع دراسة 
تطوير املدينة والذي مت توقيع 
عقد دراس���ته قبل عدة شهور 
الهيكلي في  ادارة املخطط  مع 

البلدية.
وقال رئي�س اللجنة م.عبداهلل 
العنزي في تصريح صحافي 
ان اللجنة بحثت اعادة تنظيم 
منطق���ة بنيد الق���ار بحضور 
عدد من املسؤولني في وزارات 
األش�����غال والكهرب���اء واملاء 
والداخلية وجمعية املهندسني 
انه تقرر ضم منطقة الشويخ 
الس���كنية والصناعية ضمن 
تطوير منطقة املدينة وتفعيل 
وتطبيق توصي���ات املخطط 
الهيكلي املق���ررة ملنطقة بنيد 

القار.
وأوضح م.العنزي ان القرار 
جاء بناء على تخوف األعضاء 
من ان يكون تطوير العاصمة 
بعيدا عن ه���ذه املناطق التي 
تعتبر امتدادا طبيعيا للعاصمة 
وحتى ال تنتهي الدراسة دون 

م.عبداهلل العنزي

ضبط 3.5 أطنان من اخلضراوات والفواكه واملعلبات 
واحللويات منتهية الصالحية واألسماك الفاسدة

االدارة وهم يتابعون أعمالهم 
الع���ام وفي أوقات  على مدار 
العمل الرسمية وغير الرسمية، 
مبينا أن تكثيف الجهود يأتي 
في موسم تزايد هذه الظاهرة 
التي تتنامى في بعض أوقات 

العام.
من جانبه، قال رئيس فريق 
الباعة المتجولين التابع لبلدية 
الفروانية س���لطان الجبري: 
ت���م ضبط أكثر م���ن 3 أطنان 
م���ن الخض���راوات والفواكه 
المعروضة في الطرقات للبيع، 
باالضافة ال���ى ضبط 11 بائعا 
الى  متجوال تم���ت إحالته���م 
جهات االختصاص التخاذ ما 
يلزم بحقهم، كما شارك في هذه 
الحملة عدد كبير من المفتشين 
الذين سيطروا على تحركات 
بعض الباعة المتجولين، مما 
ساهم في ضبطهم، مشيرا الى ان 
الجولة جابت طرقات وشوارع 
منطقة الجليب، وداهمت الباعة 
أمام المس���اجد والمستوصف 
وركزن على ش���ارع محمد بن 

القاسم رغم صعوبة الوضع.
حمد العنزي  ٭

المساجد الرئيسية ومستوصف 
الجليب وشارع محمد بن القاسم 
)السكة( وغيره من الشوارع 
الفرعية التي كانت تتركز فيها 
بعض الجالي���ات وخلقوا لهم 

أسواقا موازية.
النظافة  ادارة  وقال مدي���ر 
العامة وإشغاالت الطرق د.سعد 
الج���الوي: ان ه���ذه الجوالت 
ليس���ت مس���تحدثة، بل هي 
جوالت مستمرة لفريق الباعة 
المتجولين المش���كل من قبل 

الفروانية  نظم���ت بلدي���ة 
حملة تفتيشية أول من أمس، 
الثاني���ة خالل  وهي تعتب���ر 
أسبوع متواصل، وأسفرت عن 
ضبطيات تجاوزت 3 أطنان من 
الخضراوات والفواكه، باالضافة 
الى ما يقارب النصف طن من 
المعلبات والحلويات المنتهية 
الصالحية واالسماك الفاسدة، 
باالضاف���ة الى رف���ع عدد من 
الت���ي اس���تغلت  الس���يارات 
الس���احات الترابي���ة ومداخل 
المعروض���ة للبيع،  المنطقة 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 
11 بائعا متجوال من جنسيات 
مختلفة وبعضهم منتهي االقامة 
ال���ى جهات  وتم���ت احالتهم 

االختصاص.
الثانية  الحمل���ة  وانطلقت 
لفريق الباعة المتجولين التابع 
لبلدية الفروانية بالتعاون مع 
وزارة الداخلية أول من أمس في 
منطقة جليب الشيوخ، حيث 
بدأت التحركات في تمام الساعة 
ال� 3 عصرا واستمرت ألكثر من 
أربع ساعات شملت عدة شوارع 
رئيسية في منطقة الجليب منها 

أسماك فاسدة

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش

ال�سال�سل الذهبية

فك ، نقل ، تركيب

99470372

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

ق�ســم التنـظـيف

لالت�صال : 22621953 - نقال : 99906886

شركة أوبال ليمتد للمقاوالت العامة للمباني

> تنظيف وحماية كافة أنواع السّجاد واألثاث.
> جلي وتلميع كافة أنواع الرخام والسيرامي�ك.
> تنظيف وحماية فرش السيارات )خدمة منازل(.

جمـانــًا

معاينـة

وعّينــة

مفقود جواز �سفر لبناين

97404806/97371999
97723000

كرم �أحمد �سمهون

RL0616227 :رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده 

ت�صليمه لل�صفارة اللبنانية  اأو االت�صال

مطلوب
يف م�صرف بيت

750 م اأو 1000م
ت : 65011800

22272749 - 22272748إعالنات الدليل


