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إلقاء القبض على 21 بائعًا متجواًل ومخالفًا

تعميق أرصفته من 4 إلى 6.5 أمتار الستقبال سفن بحموالت أكبر

إتالف 4 أطنان من اخلضار والفاكهة و200 كيلو
من األسماك الفاسدة في حملة للبلدية بجليب الشيوخ

اخلضار و200 كيلو من األسماك 
الفاسدة التي مت اتالفها، وكذلك 
كميات من املالب����س واألحذية 
القدمية املستعملة والسكراب، 
ومت تنظيف الش����ارع بعد ذلك 
باجلراف����ات وحمولة نس����اف 
محملة باملخلفات التي أرسلت 
الى موقع ردم النفايات.ش����ارك 
في هذه احلملة كل من: مساعد 
املراقب العام سلطان اجلبري، 
رئيس الفري����ق هزاع املطيري، 
رئيس النوبة فالح مبارك، املفتش 
فهد العنزي، عبداهلل املطيري، 
ش����بيب اجلبري، نايف حمود، 

وحجيالن ماطر.
حمد العنزي  ٭

احلضارية والتي تشوه املنظر 
العام وما تس����ببه من مشكالت 
صحية ونفسية تضر باملواطن 
واملقيم املتواجدين على ارضنا 
الطيبة.وأشار الى ان فريق الباعة 
املتجولني انطلق في بداية احلملة 
التفتيشية على ما يسمى بسوق 
احلرامية مبنطقة جليب الشيوخ 
»احلساوي« وكذلك شارع محمد 
بن القاسم مبا يسمى »السكة«، 
مؤكدا ان احلمالت أس����فرت عن 
مصادرة كميات كبيرة من اخلضار 
والفواكه واألسماك الفاسدة غير 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي، مبينا 
ان الكميات املصادرة من األغذية 
الفاس����دة ش����ملت 4 أطنان من 

شنت بلدية محافظة الفروانية 
حملة تفتيشية واسعة النطاق 
على الباعة املتجولني املنتشرين 
بصورة غير قانونية داخل املناطق 
السكنية بطريقة عشوائية للقضاء 
عليهم وللحد من مخالفاتهم وذلك 
مبشاركة مفتشي البلدية ورجال 
الداخلية الذين سيطروا وألقوا 
القبض على ما ال يقل عن 21 بائعا 
متجوال ومخالفا جرى تسليمهم 
الى اجلهات األمنية والقانونية 
بع����د أن حررت له����م مخالفات 
بحقهم.وق����ال مس����اعد املراقب 
العام لبلدية الفروانية سلطان 
اجلب����ري إن هذه احلملة جاءت 
بناء عل����ى تعليمات مدير ادارة 
النظافة العامة واشغاالت الطرق 
الفروانية  بفرع بلدية محافظة 
د.س����عد اجلالوي وانطالقا من 
الباع����ة املتجولني  رغبة فريق 
في القضاء على انتشار ظاهرة 
الباعة املتجولني تلك الظاهرة غير 

سلطان اجلبري

الشويب: 128 ألف طن واردات
 وصادرات ميناء الدوحة في 2010

العازمي: زيارة لبنان حققت جناحًا كبيرًا 
وعززت مجاالت التعاون بني البلدين

وتشجير شوارع امليناء.
وأشار الشويب الى انه مت 
اجناز العديد من املشاريع خالل 
العام املاضي، حيث مت االنتهاء 
من مش���روع تبليط الشوارع 
داخل املين���اء، وذلك في إطار 
اخلطة اإلستراتيجية لتجديد 
مرافق املؤسسة واحملافظة على 
املناخية  العوامل  أصولها من 
ومؤثرات ظروف العمل. بجانب 
االنتهاء من صيانة مبنى اإلدارة 
بامليناء وعم���ل صيانة كاملة 
ملبنى مراقبة األرصفة وجميع 
املرافق في امليناء، واالنتهاء من 
إنشاء مبنى استراحة بحارة 

السفن.

ان العالقات بني لبنان والكويت 
متمي����زة ولها خصوصية »وان 
الكويتيني في لبنان هم أهل البلد«، 
آمال ان تدوم هذه العالقة واحملبة 

بني الشعبني الى األبد.
وأك����د االعور أهمي����ة تبادل 
الزي����ارات بني البلدي����ن لتبادل 
اآلراء وتوثيق العالقات اكثر في 
مختلف اجلوانب موجها »التحية 
والتقدير والشكر مرة أخرى الى 
صاحب السمو األمير الحتضانه 
ودعمه للبنان والتحية والتقدير 
موصوالن الى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وإلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد وإلى رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي وإلى عموم 

شعب الكويت«.

موضحا أنه س���يتم طرح 
مشاريع لتحديث أرصفة امليناء 
وتزويدها بنظام حماية مطاطية 
حديثه وزيادة أعماقها من 4 متر 
إلى 6.5 امتار الستقبال سفن 
بحموالت أكبر. باإلضافة إلى 
استبدال البالطات اخلرسانية 
احلالية املتضررة نتيجة مرور 
أكثر من 30 عاما عليها ببالطات 
خرسانية ذات حمولة عالية 
لتمكني املعدات احلديثة للعمل 
عليها، كما س���يضم املشروع 
أيضا زيادة مس���احة ساحات 
املين���اء بحوالي 65 ألف متر. 
بجانب مناقصة إلعادة تأهيل 
وجتديد أنظمة اإلنارة بامليناء، 

وكرم الضيافة ال����ذي قوبل به 
والوفد املرافق له، مشيدا بالدور 
واجلهد الكبير الذي قام به نائب 
رئيس احتاد بلديات املنت األعلى 
ورئيس بلدي����ة القلعة العميد 
رياض االعور.كما أشاد العازمي 
بدور السفارة والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادي����ة العربية 
ووكالة األنباء الكويتية )كونا( 
في لبنان واملؤسسات الكويتية 
األخرى العاملة هنا على الدور 
الكبير الذي يقومون به من خالل 
حرصهم واهتمامهم برفع اسم 

الكويت كل من موقع عمله.
من جهته، أعرب رئيس بلدية 
القلعة العميد رياض االعور ل� 
»كونا« ع����ن س����روره بنتائج 
الزيارة والتي آتت ثمارها، مؤكدا 

الدوحة  كشف مدير ميناء 
عادل الشويب عن عزم مؤسسة 
املوانئ الكويتية طرح مشاريع 
مستقبلية لتطوير ميناء الدوحة 
في ظل زيادة احلركة املالحية 
إذ بلغ إجمالي عدد  املتوقعة، 
الدوحة  القادمة مليناء  السفن 
خالل العام املاضي نحو 6040 

سفينة.
وقال الشويب في تصريح 
صحاف���ي ان إجمالي واردات 
امليناء بلغت حوالي 110 آالف 
طن وبلغت ص���ادرات امليناء 
حوالي 18 ألف طن مبتوس���ط 
شهري للحركة بلغ حوالي 11 

ألف طن شهريا. 

بيروت � كون����ا: أكد رئيس 
املجل����س البلدي زي����د العازمي 
أمس ان زيارة وفد املجلس للبنان 
حقق����ت جناحا كبي����را وعززت 
مجاالت التعاون بني البلدين في 
اجلوانب ذات االهتمام املشترك.

وقال العازم����ي في تصريح 
ل� »كونا« ف����ي ختام الزيارة ان 
هذه الزيارة أرست قاعدة انطالق 
نحو املزيد من التعاون بني النظام 
البلدي في الكويت ومجلس بلدية 
القلعة مبا يس����هم في االرتقاء 
باخلدمات املقدمة فضال عن أهمية 
ما مت االتفاق عليه من اقامة شراكة 

توأمة بني البلديتني.
وأعرب عن خالص ش����كره 
وتقديره للبنان قيادة وحكومة 
وشعبا للحفاوة وحسن االستقبال 

عادل الشويب

زيد العازمي

أحد الباعة املتجولني بصورة غير قانونية

حتى ال يسقط عنهم بدل اإليجار

»السكنية« تدعو أصحاب طلبات السكن احلكومي
ملراجعتها لتسّلم مستحقاتهم املالية املتأخرة

أكد مدي����ر إدارة بدل اإليجار 
يوسف الكندري أن صدور القانون 
رقم 2006/26 الذي تناول تعديل 
املادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 
1993 واملتعلقة ببدل اإليجار، حيث 
نصت املادة 19 املشار إليها على 
أنه »يستحق رب األسرة اعتبارا 
من أول الش����هر التالي النقضاء 
ش����هر من تاريخ تقدميه طلب 
احلصول على الرعاية السكنية 
إيجارا شهريا مقداره 150 دينارا 
حتى تاريخ حصوله على الرعاية 

السكنية..«.وحيث إن القانون 
السالف ذكره قد مت العمل به من 
تاريخ 2006/6/1 وانه في حالة 
التأخر في تقدمي طلب احلصول 
على بدل االيجار ومضي خمس 
سنوات فإنه يس����قط حقه في 
املالية اس����تنادا الى املادة 1/149 
من القانون املدني التي تنص على 
أنه »ال تسمع عند االنكار الدعوى 
مبضي خمس سنوات إذا كانت 

بحق دوري يتجدد..«.
وحيث إن بدل اإليجار يعد حقا 

دوريا متجددا شهريا فإن إدارة 
بدل االيجار ستباشر في تطبيق 
مدة س����قوط هذا البدل )خمس 
سنوات( ابتداء من 2011/6/1 وال 
يحق ألي مواطن لديه طلب سكن 
حكومي ول����م يتقدم إلدارة بدل 
اإليجار منذ صدور القانون رقم 
2006/26 املطالبة ببدل اإليجار بعد 
مضي خمس سنوات من العمل 
بهذا القانون.وعليه فإن املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية واملتمثلة 
ف����ي إدارة بدل اإليجار تناش����د 

أصحاب طلبات السكن احلكومي 
املسجل لديها، واملستحقني لبدل 
االيجار ولم يتقدموا للمؤسسة 
للحصول عليه، ضرورة مراجعة 
� إدارة خدمة املواطن  املؤسسة 
مبقره����ا الكائن مبنطقة جنوب 
الس����رة منطقة الوزارات بجوار 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
لتسلم مستحقاتهم املالية املتأخرة.
وذلك اثناء الدوام الرسمي وقبل 
نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 
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