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كفالة 11 سنة
أو 500000 كم

تأمين شامل 
تأمين ضد الغير

دسك بريك 
تبديل بريك

خدمة المساعدة 
على الطريق

إطارات 
مجانية 4 لوحة 

األرقام المرورية
صيانة 3 سنوات

أو 60000كم

أهاًل بكم فى معرضنا ، لتجربة السيارة

إزالة 1068 إعالنًا مخالفًا
وإخالء 8 بقاالت في العاصمة

كشفت إدارة العالقات 
العامــة فــي البلدية عن 
التــي حققها  اإلجنــازات 
فريــق الطــوارئ بفــرع 
العاصمة  بلدية محافظة 
خالل شهر ابريل املاضي 
والتــي أســفرت عن رفع 

وإزالة ١٠68 إعالنا.
وفــي هذا الصــدد أكد 
رئيــس فريــق الطوارئ 
بفــرع بلديــة محافظــة 
العاصمة زيد العنزي أن 
املفتشني قاموا بتحرير ٢٢ 

مخالفة وتوجيه ١٢6 إنذارا وتنبيها، مؤكدا 
إخالء 8 من البقاالت.

وأضــاف العنــزي أنه قــد مت حترير 
مخالفة بناء طبقــا للقرار الوزاري ٢٠6 
لسنة ٢٠٠٩ باإلضافة إلى حترير مخالفة 
نظافة طبقا للقرار الوزاري ١٩٠ لســنة 
٢٠٠8 إلى جانب حترير ١٩ مخالفة طبقا 
للقرار الوزاري ١7٢ لســنة ٢٠٠6 فضال 
عن مخالفة ســكن عزاب وفق مرســوم 
بالقانون ١٢5 لســنة ١٩٩٢، الفتا إلى أن 
إجمالي الشكاوى التي تــــم اسـتقبالها 
والتعامل معها من خالل اخلط املباشــر 
١855555 التابع لفريق الطوارئ قد بلغت 

78 شكوى. 

ولفت إلى أن املفتشني 
قد قاموا بتوجيه ٢4 إنذارا 
داخل العقار طبقا للقرار 
الوزاري ٢٠6 لسنة ٢٠٠٩ 
و١٩ إنذار تعد على أمالك 
الدولــة طبقا للمرســوم 
بقانون ١٠5 لســنة ١٩8٠ 
و١٢ تنبيــه تعــد علــى 
أمالك الدولة طبقا لالئحة 
الزراعة ١7٢ لســنة ٢٠٠7 
إلــى جانــب توجيــه 7 
إنذارات طبقا للمرســوم 
بقانون ١٢5 لســنة ١٩٩٢ 
في شــأن حظر ســكن غير العائالت في 
الســكن اخلاص والنموذجي »العزاب« 
وانذار طبقا لالئحة النظافة العامة فضال 
عن إخــالء 8 بقاالت طبقا للمادة ٢5 من 

القرار الوزاري ٢٠6 لسنة ٢٠٠٩. 
وأوضح أنه قــد مت توجيه 37 تعهدا 
وفق الئحة احملالت العامة واملقلقة للراحة 
إلى جانب ترحيل 68 مخالفة ملكتب مدير 
الفرع، باإلضافة إلى إزالة ١٠ من تعديات 
على أمالك الدولة، مشيرا إلى التعامل مع 
7 شكاوى لسكن عزاب واتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم، مبينا أن املفتشني قاموا 
برفــع وإزالة ١٠68 اعالنا من الشــوارع 

وامليادين.

زيد العنزي 

رفع 13 كيسًا من املواد اإلنشائية
في »الصليبية الزراعية«

في اطــار اجلهــود املتواصلــة لتطبيق 
القوانــني واللوائح البلديــة واحلفاظ على 
املظاهر اجلمالية في مختلف املناطق، قامت 
النوبــة أ مبراقبة إشــغاالت الطرق التابعة 
إلدارة النظافة العامة واشغاالت الطرق ببلدية 

اجلهراء بحملة على منطقة الصليبية الزراعية 
وسعد العبداهلل وأسفرت عن رفع ١3 كيسا 
من املواد اإلنشــائية باإلضافة الى ٢٢ حبة 
من مواد االخشــاب باإلضافة الى صندوقني 

جانب من املواد املصادرة جلمع التبرعات.

املنفوحي: البلدية تدعم تطوير »سوق احلرمي«
أكــد مدير عــام البلدية م.أحمــد املنفوحي 
االهتمــام باملبادرات الشــبابية، الفتا الى دعم 
وتبني مقترح »مهندسون بال حدود - الكويت« 
لتطوير سوق احلرمي، الفتا الى ان تعديل الئحة 

األسواق يتم اجنازه من قبل البلدية. 
ورحب املنفوحي خالل اســتقباله رئيسة 
»مهندســون بال حــدود - الكويــت« م.زينب 
القراشي مبقترحهم لتطوير السوق والتعاون 
مع البلدية إلمتامه، موجها بالتنسيق مع نائب 
مدير العام البلدية لشــؤون املشاريع م.نادية 
الشريدة.  من جهتها، أشادت القراشي بحرص 
املنفوحي على االستماع وتلقي مقترح تطوير 
سوق احلرمي الذي يعتبر نافذة مهمة من النوافذ 

التاريخية للمرأة الكويتية، الفتة الى التعاون 
السابق معه واتاحته املجال لتدريب املهندسني 
واملهندســات حديثي التخرج مبشروع برايح 

السالم.
وأضافت القراشي: قمنا مبتابعة مقترحنا مع 
م.أحمد املنفوحي بعد أن أبلغنا املجلس البلدي 
بأنه قام بإحالته الــى اجلهاز التنفيذي، وأنه 
من املهم لنا أن يتم تطوير السوق وتشغيله، 
مضيفة أن تعديل الئحة األســواق الذي يقوم 
به مدير البلدية وفريق عمله ســيكون خطوة 
مهمة على طريق تشغيل السوق، ولقد أسعدنا 
اهتمامهــم بهذا األمر واتاحة املجال ألكبر عدد 

من الكويتيات للعمل في هذا السوق.

ناقش املقترح مع رئيس »مهندسون بال حدود«

م.أحمد املنفوحي خالل استقباله م.زينب القراشي 


