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فهد الشعلة مصطفى الشمالي

اعلن رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
عن قيام املكتب الفني لرئيس املجلس بتقدمي 
خدمة التوعية واالرش���اد للمواطنني الذين 
ينوون بناء منازلهم وتزويدهم بثقافة اسكانية 
متكنهم من البن���اء دون اعباء مالية اضافية 

واخطاء في مراحل البناء.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان الهدف 

من تق���دمي خدمات التوعية يتمثل في تالفي 
االخطاء التي قد يقع به���ا املواطن واملقاول 

اثناء البناء.
واوضح انه كلف املستشار م.عبداللطيف 
باستقبال املواطنني كل يوم احد وثالثاء من 
الساعة العاشرة صباحا الى الساعة 12 ظهرا 

في املجلس البلدي للقيام بهذه املهمة.

مكتب رئيس »البلدي« يقدم خدمة التوعية واإلرشاد للمواطنين الذين ينوون البناء

6.28 ماليين دينار الستمالك 16 عقاراً في الجليب وخيطان والمنقف
أقرت جلنة نزع امللكية برئاس���ة وزير املالية مصطفى الشمالي 
امس تثمني 14 عقارا في القطعتني 19 و20 مبنطقة جليب الش���يوخ 

وعقارين في املنقف وخيطان مببلغ 6.28 ماليني دينار.
وقال مدير ادارة نزع امللكية فهد الشعلة انه مت اقرار املنفعة العامة 
لعدد 14 عقارا بالقطعتني 19 و20 بجليب الشيوخ، وذلك تنفيذا ألمر 
صاحب السمو األمير باستمالك القطعتني، وذلك استكماال الستمالك 
عدد 267 والتي انتهت اجراءاتها، فضال عن عقار واحد مبنطقة املنقف 

ضمن القطعة 54 وكذلك عقار واحد مبنطقة خيطان بالقطعة 13.
هذا وقد بلغ اجمالي القيمة التقديرية لهذه العقارات 6.280.105.660 
دنانير، وقال: ستعرض هذه املعامالت على جلنة التثمني الرسمية 

بعد نش���ر قرار وزير املالية باجلريدة الرسمية، لتقدير التعويض 
املناس���ب وفقا لألسعار السائدة، وندعو أصحاب هذه العقارات الى 
مراجع���ة اإلدارة مصطحبني معهم أصل وثائق التملك الس���تكمال 

اجراءات نزع امللكية.
عقارات جليب الشيوخ )سكن خاص(

س���يف محسن فالح املطيري وش���ريكته � ق 19 � 400م2، شيمة 
صالح راشد املطيري وشركائها � ق 19 � 400م2، صنوت فرهود رضا 
وشركاؤها � ق 19 � 400م2، هادي عبدالكرمي نعيم الظفيري وشريكته 
� ق 19 � 400م2، ورثة بنية فرحان السعدي � ق 19 � 400م2، صالح 
حمود مطلق عرادة وشريكته، ق 20 � 387.5م2، سلمى راشد رشيد 

املطيري وشريكتها � ق 20 � 387.5م2، ماجدة موسى سالم وسامية 
حسن عبداحلميد وشركاؤها � ق 20 � 400م2، موضي مريخان عايض 
الديحاني وش���ركاؤها � ق 20 � 400م2، عوض ناصر مزيد املطيري 
وشريكته � ق 20 � 400م2، منيرة سليمان محمد الصغير وشركاؤها 
� ق 20 � 400م2، ورثة عبداهلل س���الم صالح � ق 20 � 400م2، جايز 

عامر مانع احلربي وشريكته � ق 20 � 400م2.
عقار في خيطان )استثماري(

عادل سيف عثمان اخلوالد وشركاه � ق 13 � 640.5م2.
عقار في املنقف )سكن استثماري(

ورثة سعد محمد رميان العجمي � ق 54 � 231م2.

»القانونية« اّطلعت على الحساب الختامي 
للبلدية في السنة المالية 2009/2008

لجنة الفروانية تبحث تحويل القطعة 66 
من سكن خاص لسكن استثماري

اطلع���ت اللجنة القانونية واملالية في املجلس 
البلدي خالل اجتماع امس على مش���روع ميزانية 
البلدية للس���نة املالية 2009/2008. وقال رئيس 
اللجنة فرز املطيري ان اللجنة اطلعت على احلساب 
اخلتامي للبلدية في السنة املالية 2009/2008 كما 
مت احالة كتاب بشأن التعاون مع اجلهات احلكومية 
اخلاص بتحصيل مستحقات الدولة من املستفيدين 

منخدمات الكهرباء واملاء الى االدارة العداد تقرير، 
كذلك مت احالة طلب احدى الشركات بشأن الترخيص 
لوس���يلة اعالن الى االدارة القانونية، اضافة الى 
تأجيل بحث طلب شركات دعاية واعالن تعديل بند 
اعالنات اعمدة االنارة، كما مت احالة التقرير االحصائي 
العمال البلدية عن الس���نة املالية 2009/2008 الى 

مكتب املجلس لعدم االختصاص.

تعق����د جلنة محافظة الفروانية خالل اجتماعها 
صباح اليوم برئاس����ة احمد البغيلي طلب حتويل 
القطعة 66 مبنطقة الفروانية من سكن خاص الى 
استثماري. ويتضمن جدول األعمال: االقتراح املقدم 
من العضو السابق محمد بوردن بشأن اعادة تنظيم 
منطقة جليب الش����يوخ واعتبارها منطقة س����كن 
اس����تثماري، طلب عرض تعديل مسمى موقع على 
اللجنة املختصة باملجلس البلدي، تضرر من موقع 
محول الكهرباء الكائن بالقطعتني »71 و72« قطاع 2 
شارع 140 في منطقة الفروانية، طلب مالك قسائم 

القطعة 48 مبنطق����ة الفروانية والتي مت حتويلها 
من سكن خاص الى استثماري السماح لهم بالبناء، 
االقت����راح املقدم من احمد البغيلي بش����أن حتويل 
القطعة 66 مبنطقة الفروانية من سكن خاص الى 
استثماري، االقتراح املقدم من احمد البغيلي بشأن 
تسمية ش����ارع املطافي في منطقة الفروانية باسم 
املرحوم خالد نزال املعصب، الكتاب املقدم من صاحب 
العالقة بش����أن االحتفاظ باحملالت املرخصة ضمن 
القسيمة رقم 2 قطعة 62 مبنطقة خيطان القدمية 

عند هدمها واعادة بنائها.

إعالن مطاعم مخالفة في »صناعية« الجهراء

العلي: ضبط 150 كيلوغرامًا من اللحوم الفاسدة 
و14 كرتونًا من دجاج منتهي الصالحية

فريق البلدية أمام الدجاج الفاسد

كان���ت محافظ���ة اجلهراء 
على موعد مع إحدى احلمالت 
التفتيش���ية التي نظمتها إدارة 
العالقات العامة ببلدية الكويت 
وشملت مناطق عدة في جميع 

احملافظات.
وكانت حملة بلدية اجلهراء 
ضبط���ت حلوما فاس���دة بأحد 
املطاعم في املنطقة الصناعية 
باجلهراء والتي كان قدرها 150 
كيلوغرام���ا وه���ي من رؤوس 
األغنام والكراعني والدجاج والتي 
تبني عدم صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي فت���م اتالفها على الفور 
واتخاذ االجراءات القانونية لغلق 

احملل إداريا.
ف���رع بلدية  واش���ار مدير 
اجله���راء عبداهلل العلي الى ان 
الرقابية قامت مؤخرا  االجهزة 
بضب���ط 14 كرتونا من الدجاج 
املنتهية صالحيته منذ تاريخ 11 
أبريل املاضي مما استدعى غلقه 
إداريا وحترير محضر مخالفة 
لعرض وبيع مواد غذائية منتهية 

الصالحية.
وكان فريق احلملة قد انطلق 
وترأسه مساعد مراقب االغذية 
واالسواق خالد اجلبريل يرافقه 
املفتش عم���ر العدل والبيطري 
د.ثامر علي بصورة مفاجئة على 
احملال الغذائية واملطاعم وكانت 
احلصيلة حتري���ر 9 مخالفات 

ش���ملت العمل قب���ل احلصول 
على ش���هادة صحية وتشغيل 
عامل من دون ش���هادة صحية 
والعمل بشهادة صحية منتهية 
الصالحية باالضافة إلى تشغيل 
عامل بش���هادة صحية منتهية 
وفتح وتخزين مواد غذائية غير 

صاحلة لالستهالك اآلدمي.

»الفنية« تبحث تخصيص موقع مرفأ 
بحري بمنطقة أبوحليفة

تبح���ث اللجن���ة الفنية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
العنزي  اليوم برئاسة عبداهلل 
طلب ش���ركة النفط تخصيص 
موقع إلنشاء مرفأ بحري خلدمة 
مرافق التصدير اجلديدة مبنطقة 
أبوحليف���ة. ويتضم���ن جدول 

األعمال التالي:
االقتراح املقدم من نائب رئيس 
املجلس البلدي الس���ابق صالح 
العسعوس���ي بشأن الزيادة في 
نس���بة حديد التس���ليح ملباني 

السكن اخلاص.
كتاب مجموعة من أهالي القطع 
السكنية مبنطقة الساملية بشأن 
عرض املوض���وع على املجلس 
البل���دي للتصوي���ت على أحد 
االقتراحني وهو إما حتويلها الى 

استثماري أو استمالكها.
املق���دم من أعضاء  االقتراح 
املجلس البل���دي محمد ابراهيم 
املفرج، م.عادل اخلرافي، م.فاطمة 
الصباح، د.فاضل صفر، محمد 
بوردن، بش���أن دراسة مواقف 
سيارات عمودية ودائرية الشكل. 
االتفاقية االستشارية رقم )أ ه�/ 
ط/ 117( ألج���ل تطوير الطريق 
الدائري الثاني والدائري الثالث 

وشارعي دمشق والقاهرة.
االقتراح املقدم من األعضاء: 
ش���ايع الش���ايع نائ���ب رئيس 
البلدي، مهلهل اخلالد،  املجلس 
أشواق املضف بشأن التوسع في 
املوافقة على األخذ بنظام مواقف 
السيارات اآللي. طلب شركة النظم 
الصناعية واالدارية املتخصصة 
اضافة نشاط ترخيص في السكن 

االستثماري.
االقتراح املق���دم من العضو 
خليفة اخلرافي واخلاص بعمل 
طري���ق علوي اضاف���ي لطريق 

دمشق السريع.

م. عبداهلل العنزي


