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بعد فوزه بعضوية املجلس البلدي بـ 2473 صوتًا

الكندري: ملتزم ببرنامجي االنتخابي والتعاون مع زمالئي لالرتقاء بالعمل البلدي

رأسهم رئيس املجلس زيد العازمي 
وبعض املرشحني املنافسني في 
االنتخابات التكميلية وجموع من 
املهنئني، حيث انطلقت األلعاب 
الفوز  ابتهاج���ا بفرحة  النارية 

بعضوية املجلس البلدي.

في البلدي، موضحا انه سيقيم 
الفوز وسيدعو  حفال مبناسبة 

له جميع أبناء الدائرة.
الى مقره االنتخابي  وحضر 
العديد من ن���واب مجلس األمة 
وأعضاء املجل���س البلدي على 

البلدي والبلدية لصالح الوطن 
واملواطن.

وقال الكندري أش���كر جميع 
الدواوين في الدائرة الذين تشرفت 
بلقائهم والذين لم يسعفني الوقت 
بزيارتهم على اختيارهم لي كعضو 

أعلنه خالل حملته االنتخابية.
وقال الكندري انه س���يعمل 
م���ع اخوانه واخوات���ه اعضاء 
البلدي عل���ى االرتقاء  املجلس 
بالعمل البلدي، متمنيا ان يكون 
هناك تعاون فعال بني املجلس 

البلدي، وكذلك ش���كر  املجلس 
االخوة واألخوات املنافسني في 
االنتخاب���ات البلدية، متمنيا ان 
يكون عند حسن ظن اجلميع فيه 
وسيبقى على العهد، موضحا انه 
سيلتزم ببرنامجه االنتخابي الذي 

بورسلي بعدد أصوات 1285.
وق���ال الكن���دري ف���ي كلمة 
ارجتالي���ة ان���ه يش���كر جميع 
الذين  الناخب���ني والناخب���ات 
صوتوا له وأعطوه الثقة الغالية 
ملواصلة مش���واره كعضو في 

حصل املرش���ح لتكميلية 
الكندري على  البلدي عبداهلل 
املرك���ز األول بع���دد أصوات 
2473، فيما حصل على املركز 
الثاني عبداهلل الغيث ب� 1343 
صوتا يليه املرشح الثالث راشد 

)محمد ماهر(تهنئة إلى عبداهلل الكندري من النائبني محمد الكندري وأسامة الشاهني ورئيس املجلس البلدي زيد العازمي الكندري مع عدد من مهنئيه بعد فوزه باالنتخابات مساء أمس األول  

العنزي: ضرورة دعم األطفال في ماراثون اجلهراء املضف تقترح تعديل نظام البناء في السكن اخلاص

»الفنية« تناقش الئحة أبراج االتصاالت األحد البغيلي لتحويل  ق66  بالفروانية  إلى »استثماري«

التحتية، فمن غير املعقول إمالء 
ش���روط تعجيزية في الس���كن 
اخلاص وحل هذه املشكلة يكمن 
في إعطاء صاحب السكن اخلاص 
احلرية املطلقة ببناء احتياجاته 
كما يرى مناسبا، مع مراعاة احلمل 

االقصى للبنية التحتية.
لذا أقترح اآلتي:

تعديل الئحة البناء والسماح 
ألصحاب القسائم السكنية ببناء 
يتكون م���ن س���رداب وأرضي 
وأول وث���ان، عل���ى أال يتعدى 
االرتفاع في املنطقة واالحتفاظ 
املعم���ول بها في  باالرت���دادات 

اللوائح احلالية.

وطني من أجل تنشئتهم التنشئة 
االسالمية والوطنية احلقة، وهذا 
واج����ب كل مواطن غي����ور، وإذا 
اس����تطعنا تكييف 20% من العدد 
املشارك، فنحن نتحدث عن قرابة 
ال� 120 طفال سيكونون شباب الغد 
ورجال املستقبل مبا نقدم لهم من 
اهتمام، خاص����ة أن هذا املهرجان 
الرياضي يتخلله أنشطة مصاحبة 
كاملس����ابقات احلركي����ة وتوزيع 
الكوبونات والهدايا باالضافة الى 
جوائز الفائزي����ن باملراكز الثالثة 
االولى لكل فئة عمرية كما قرأنا في 
البروشورات التي أعدتها اللجنة 

املنظمة للمهرجان.

التعديات على  إزالة  تنوي جلنة 
أمالك الدولة القيام بها وتخصيص 
موقع للمدينة الصناعية غرب البالد 
)منطقة الساملي( ومبساحة 100 
كيل����و متر مربع. وقال ان اللجنة 
ستستعرض الشكوى املقدمة من 
محمد الصالل مالك قسيمة 126 من 
املخطط املساحي م/38710 ق1 بنيد 
القار، بخصوص عدم وجود شارع 
تخدميي واالقتراح املقدم من العضو 
فرز املطيري بشأن تطوير املصليات 
على الطرق الس����ريعة ومشروع 
املخيمات الربيعية وفق نظام ال� 
»B.O.T« مشروع الربيع للسياحة 
والفنادق ومشروع السوق املركزي 

للخضار والفاكهة بالصليبية(.

واضاف ان مرسوم املخطط 
الهيكل���ي نص على عدم حتويل 
مناط���ق الس���كن اخل���اص الى 
اس���تثماري او جت���اري، اال ان 
القطعة 66 في منطقة الفروانية 
ال ينطبق عليها هذا املرس���وم، 
وذل���ك الحتوائه���ا عل���ى قطع 
استثمارية وجتارية، مما يضر 
بالسكان احلاليني، خصوصا انها 
القطعة الوحيدة في املنطقة التي 
تقع بني العمارات االس���تثمارية 

والتجارية.  
وختم البغيلي: يجب االسراع 
في انش���اء مدن خاصة بالعزاب 
وحتويل القطعة 66 في الفروانية 

من خاص الى استثماري.

قدم العضو م.أشواق املضف 
البناء  اقتراحا بتعدي���ل الئحة 
والسماح ببناء سرداب وأرضي 

وأول وثان للقسائم السكنية
اقتراحها:  وقالت املضف في 
نظرا للمش���اكل التي حتدث مع 
نسب البناء في السكن اخلاص 
وعدم مراعاة احتياجات املواطنني 
والتعسف في تطبيق لوائح البناء 
والتدخل في احتياجات رب االسرة 
حني يقوم ببناء سكنه اخلاص.
كما ن���رى أن التوجه إللغاء 
نسب البناء في السكن اخلاص 
أصبح ضرورة من منظور انساني 
وهندسي، وأيضا مراعاة للبنية 

البلدي  ش����دد عضو املجلس 
عب����داهلل العنزي عل����ى ضرورة 
االهتمام بأطفال الروضة وتنشئتهم 
التنش����ئة االس����المية والبدنية 
الصحيحة من خالل احلرص على 
مشاركتهم في املسابقات، وهذا ما 
دفعن����ي لرعاية ماراثون س����مية 
الذي سيش����ارك  الثاني لالطفال 
فيه أكثر م����ن 600 طفل تتراوح 
أعمارهم بني سن الثالثة واخلامسة، 
وس����تقام أنش����طة املاراثون في 
منتجع سليل يوم السبت املقبل 
العاشر من ش����هر مارس اجلاري 
من الساعة 2 وحتى 6 مساء. وأكد 
ان االهتمام بهذه الشريحة واجب 

تبحث اللجنة الفنية في املجلس 
املقبل برئاسة  البلدي يوم األحد 
رئي����س اللجنة فرز املطيري عدة 
مواضيع مدرجة على جدول أعمال 
اجتماعها رقم )2012/2( وأبرزها 
الئحة أبراج االتصاالت. وأوضح 
ف����رز املطيري ان  اللجنة  رئيس 
اللجنة س����تناقش عدة مواضيع 
مهمة أيضا وهي: اقتراح العضو 
أحمد البغيلي بشأن إنشاء شارع 
فرعي جديد مبنطقة الرابية بدال من 
الشارع املوجود امام املنازل بحيث 
يكون موازيا للش����ارع الرئيسي 
واالقتراح املقدم من العضو مانع 
العجمي بشأن وقف إزالة الساللم 
اخلارجية للقسائم السكنية التي 

البلدي  طالب عضو املجلس 
ورئيس جلن���ة الفروانية احمد 
البغيلي، رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املبارك فااللتفات 
املواطنني  التي تواجه  للمشاكل 
قاطن���ي قطعة 66 ف���ي منطقة 
الفروانية عبر حتويل السكن في 
القطعة 66 مبنطقة الفروانية من 
سكن خاص الى استثماري، مشيرا 
الى ان الكثير من املناطق قد تغير 
فيها السكن اخلاص الى استثماري 
مثل خيطان والساملية، حيث كانت 
اعداد املنازل كثيرة، مطالبا بان 
يتم حتويل السكن في القطعة 66 
اسوة بتلك املناطق، خصوصا ان 

اعداد املنازل فيها قليلة.

م.عبداهلل العنزي

فرز املطيري
أعلن مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.شريدة 
املطيري ان فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية احملافظة 
متكن من حتقيق العديد من اإلجنازات في مجاالت الرقابة 
الغذائي����ة وعلى صعيد الباع����ة املتجولني واإلعالنات 
املخالفة، وذلك خالل ش����هر فبراي����ر املاضي. جاء ذلك 
خالل التقرير الشهري الذي أعدته إدارة العالقات العامة 
بالبلدية بش����أن اإلجنازات التي حققتها بلدية مبارك 
الكبير وقيام األجهزة املعنية بالرقابة البلدية بالتصدي 
جلميع التج����اوزات واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
املخالفني للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية. وقال: 
لقد تلقى الفريق 55 ش����كوى م����ن املواطنني واملقيمني 
والعمل على إجنازها طبقا للوائح وأنظمة البلدية، فيما 
أسفرت احلمالت التفتيش����ية التي نفذها الفريق على 
احملالت الغذائي����ة واملطاعم عن حترير 13 مخالفة الى 
جانب إرسال 6 عينات من املواد الغذائية الى املختبرات 
للتأكد من صالحيتها لالستهالك اآلدمي. وأضاف: لقد 
بلغ عدد املخالفات التي مت حتريرها للباعة املتجولني 
24 مخالفة الى جانب مصادرة عدد 4600 سي دي، وذلك 
خالل احلمالت التفتيش����ية املكثفة التي نفذها الفريق 
على مواقعهم بعدد من املناطق التي تقع حتت مسؤولية 
بلدية احملافظة، فيما متت إزالة 800 إعالن و70 ملصقا 
مخالفا من الش����وارع، الفتا ال����ى أهمية التقيد بلوائح 

وأنظمة البلدية جتنبا للمساءلة القانونية.

إزالة اإلعالنات املخالفة

حترير 37 مخالفة ومصادرة 
4600 سي دي خالل فبراير

م.أشواق املضف

احمد البغيلي

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

60767653

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�صيانة

تركيب �صتاند

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�صركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

5 �صنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �صهادة  على  حا�صلة 

للمياه+ �صهادة الهيئة الوطنية ال�صحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـور 
 97390457اأحمد  -(24732009

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

اإعــالن
تقدم : 

1- بــدر حممــد الف�ضلــي

2- عـــــــــمـــــر بـدر الف�ضلــي

2- مــحمد بـدر الف�ضلــي

4- عـــــايــــــد بـدر الف�ضلــي

اأ�ضـــــــحاب �ضـــــــركة بدر حممد الف�ضـــــــلي للتجـــــــارة العامة 

واملقاوالت/ ت.ب

 بطلب اإىل اإدارة ال�ضركات بوزارة التجارة:

- تعديـــــــل الكيـــــــان القانـــــــوين من: تو�ضـــــــية ب�ضـــــــيطة اىل 

ت�ضامنية.

- تعديل بند االإدارة لتتوالها/ �ضـــــــويلحه زامل املطوطح 

)منفردة(.

يرجى ممن لـــــــه اعرتا�ض اأن يتقدم لالإدارة املذكورة خالل 

�ضـــــــتني يومًا مـــــــن تاريخ ن�ضـــــــر االعـــــــالن باعرتا�ض خطي 

مرفقًا به �ضند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

كـــــويتيــــو اجلن�ضيــــة

اإعــالن
تقدم : 

1- مـــــنيـــــرة عـــبـــداهلل ال�ضبيعــي

2- نــــا�ضـــــــر عـــبـــداهلل ال�ضبيعــي

اأ�ضحاب �ضركة التني للتجارة العامة واملقاوالت/ت.

 بطلب اإىل اإدارة ال�ضركات بوزارة التجارة:

- تعديـــــــل الكيان القانوين من: ت�ضـــــــامنية ذات 

م�ضئولية حمدودة.

- تعديل بنـــــــد االإدارة ليتوالهـــــــا/ تركي عبداهلل 

حممد ال�ضبيعي )منفردا(

يرجـــــــى ممن لـــــــه اعرتا�ـــــــض اأن يتقدم لـــــــالإدارة 

املذكـــــــورة خالل �ضـــــــتني يومـــــــًا من تاريخ ن�ضـــــــر 

االعـــــــالن باعرتا�ـــــــض خطـــــــي مرفقـــــــًا به �ضـــــــند 

املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

كويتيا اجلن�ضية

99611530

�صقق جديدة
تـ�صلـح �صالونات ومكاتب جتارية

ال�صـامليــة، قطعـــة 12

�صــــارع اأبـوذر الــغفــاري

بجانب ماكدونالدز

لالإيجــــار

> صناعة سعودية

من 100 إلى 6360 جالون

)أسعار خاصة(

اإعــالن
تقدم : 

1- عبدالعظيم تقي ع�ضكر ال�ضفار

2- زكية ح�ضن ال�ضيد الدالل

اأ�ضحاب �ضـــــــركة ع�ضكر وم�ضـــــــعل لتجليد الكتب 

وال�ضجالت والقرطا�ضية واللوازم املكتبية/ ذ.م.م.

بطلب اإىل اإدارة ال�ضركات بوزارة التجارة:

- تعديـــــــل الكيـــــــان القانـــــــوين لل�ضـــــــركة مـــــــن ذات 

م�ضئولية حمدودة اىل ت�ضامنية

يرجـــــــى ممـــــــن لـــــــه اعرتا�ـــــــض اأن يتقدم لـــــــالإدارة 

املذكورة خالل �ضتني يومًا من تاريخ ن�ضر االعالن 

باعرتا�ض خطـــــــي مرفقًا به �ضـــــــند املديونية واإال 

فلن يوؤخذ بعني االعتبار.


