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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الشيخ د. محمد الصباح مستقبال السفير املصري طاهر فرحات

»المواصالت«: إصالح الخلل المفاجئ 
لخطوط الهواتف األرضية باألحمدي

عمرو موسى يصل للبالد األحد

فرج ناصر
أكد الوكيل املس����اعد لقطاع اخلدمات الدولية )بالتكليف( بوزارة 
املواصالت م.س����ماح أبوالبنات انه مت إصالح اخللل املفاجئ خلطوط 
الهواتف األرضية التابعة لقس����م األحمدي وذل����ك بعد حدوث عطل 
خطوط الربط األرضية والتي تربط املقاسم فيما بينها وهي اخلطوط 
التي تعمل على ربط املناطق اخلاصة في منطقة الفحيحيل وبالتالي 
ف����إن الربط يكون حلقيا مبعنى انه داخل املنطقة وليس باإلمكان ان 
تنجح املكاملات في هذه املنطقة الى املناطق األخرى في البلد. وعليه مت 
إصالح كروت التحكم املوجودة في نظام الكنترول بشكل عام واخلاصة 

بخطوط الربط وإعادة اخلدمة الى ما كانت عليه في السابق.

اعلنت جامعة الدول العربية امس ان امينها العام عمرو موس����ى 
سيقوم بزيارة للبالد يوم االحد املقبل بدعوة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد. وقال رئيس مكتب االمني العام السفير 
هشام يوس����ف في تصريح ل� »كونا« ان االمني العام تلقى دعوة من 
سمو الشيخ ناصر احملمد للمشاركة في االجتماع التأسيسي ملجلس 
العالقات العربية واخلارجية يومي االحد واالثنني املقبلني في الكويت. 
واضاف يوسف ان االمني العام سيجري خالل زيارته للكويت محادثات 
مع كبار املسؤولني الكويتيني حول آخر تطورات االوضاع في املنطقة 
بشكل عام. واضاف ان موسى سيتابع خالل زيارته تنفيذ قرارات القمة 
العربية االقتصادية التي استضافتها الكويت في يناير املاضي باعتبار 
الكويت الرئيس احلالي للقمة. واشار الى ان مباحثات االمني العام في 
الكويت س����تتضمن التشاور حول القضايا املعروضة على االجتماع 
املقبل لوزراء اخلارجية العرب يومي 9 و10 من ش����هر سبتمبر املقبل 
بالقاهرة واجتماعات اجلمعية العامة لالمم املتحدة الشهر املقبل. ومن 
املقرر ان يتوجه االمني العام الى ليبيا في ختام زيارته الكويت وذلك 

حلضور القمة االفريقية االستثنائية نهاية الشهر اجلاري.

أصدرت وزيرة التربية د.موضي احلمود قرارا بشأن تشكيل اللجنة 
العليا للرقابة واالش����راف على املقاصف املدرس����ية برئاسة الوكيل 
املساعد لالنشطة الطالبية دعيج الدعيج، وتتلخص مهام اللجنة في 
حتديد مواصفات املقصف املدرسي وحتديد نوع ومواصفات الوجبة 
الغذائية التي تقدم للطلبة باملقصف املدرس����ي وكيفية توريد املواد 
الغذائية واسلوب حفظها وقواعد وشروط تأهيل الشركات التي يسمح 
بالتعاقد معها واسلوب اختيار الطالب في ادارة املقصف املدرسي مع 
دراسة تطوير العمل باملقصف املدرسي وحتديث اساليب التعامل مع 
اجلهات املوردة وتلقي تقارير املتابعة من ادارات االنش����طة التربوية 
باملناط����ق التعليمية ووضع احللول املناس����بة للمعوقات ان وجدت 
مع حتديد العقوبات التي تقع من االدارة املدرسية في حال مخالفتها 
للقواعد والشروط الصادرة بتنظيم املقصف والوجبات الغذائية. الى 
ذلك اصدرت وكيل وزارة التربية متاضر السديراوي قرارا بشأن اغالق 
ثانوية عبدالرزاق البصير الكائنة مبنطقة الرميثية والتابعة ملنطقة 
حولي التعليمية للعام الدراسي 2010/2009 ونقل طالبها الى ثانوية 
فلس����طني الكائنة في الرميثية على ان تتولى املنطقة التعليمية نقل 
واعادة توزيع اعضاء الهيئة االشرافية والتعليمية واالدارية وفق النظم 
كما يتولى قطاع االنش����اءات توفير ما يتطلبه مبنى ثانوية فلسطني 

من املرافق االنشائية اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم.

رحب���ت وزارة االعالم بقرار قناة الوط���ن بايقاف برنامج »حقك ما 
يضيع« مثمنة اخلطوة الكبيرة التي اقدمت عليها القناة والقائمون عليها 
»والتي تعكس روح املسؤولية الكبيرة لديهم«. واشادت الوزارة في بيان 
صحافي امس بالدور االعالمي املميز للقناة »في التفاعل مع مؤسسات 
الدولة وشرائح املجتمع« محيية روح املسؤولية العالية لدى املسؤولني 
في مؤسسة الوطن االعالمية. ودعت كل املؤسسات االعالمية والصحافية 
واملرئية واملسموعة الى االقتداء بتلك القناة »في االبتعاد عن كل ما من 
شأنه االساءة الى مؤسسات الدولة وااللتزام بالقوانني املنظمة«. واعربت 
الوزارة عن استعدادها بكل اجهزتها لتقدمي كل التسهيالت املمكنة لتطوير 

العالقات االعالمية والفنية بني كل االجهزة االعالمية.

»التربية«: تجديد مواصفات المقصف 
المدرسي والوجبات المقدمة للطلبة

اإلعالم ترحب بقرار »الوطن«
بايقاف برنامج »حقك ما يضيع«

صاحب السمو تلقى برقيات تعازي من رؤساء 
أميركا ومصر والسودان بضحايا حريق الجهراء

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
االحمد وجه تعليمات سامية للحكومة لنقل اجلرحى 
واملصابني العراقيني م����ن انفجارات بغداد االخيرة 

الستكمال عالجهم في الكويت.
واضاف الروضان في تصريح ل� »كونا« ان صاحب 
الس����مو األمير أمر بتقدمي كل التس����هيالت الطبية 
والرعاية الصحية لهؤالء اجلرحى الى حني شفائهم 

واالطمئنان على أوضاعهم الصحية.
وأكد ان مبادرة صاحب السمو األمير بنقل اجلرحى 
العراقيني وعالجهم في الكويت تأتي مس����اهمة من 
الكويت في تخفيف معاناة أش����قائنا ابناء الشعب 
العراقي بعد حوادث التفجيرات االخيرة التي تعرضت 
لها بغداد. وكانت العاصمة العراقية تعرضت األربعاء 
املاضي لتفجيرات دامية راح ضحيتها اكثر من 100 

قتيل اضافة الى مئات اجلرحى.
وإلى ذلك، تلقى صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح االحمد برقية تعزية من الرئيس باراك اوباما 
رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة، أعرب 
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 

حادث حريق اجلهراء املؤسف.
وقد بعث صاحب الس����مو األمير ببرقية ش����كر 
جوابية له ضمنها خالص ش����كره وتقديره على ما 
أبداه من صادق التعازي واملواساة بهذا املصاب األليم، 

متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.
وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية تعزية من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية الش����قيقة أعرب فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواس����اته بضحايا حادث 
حريق اجلهراء املؤس����ف. وقد بعث صاحب السمو 
األمير ببرقية ش����كر جوابية ضمنها خالص شكره 
وتقديره على ما أبداه من صادق التعازي واملواساة 
بهذا املصاب األليم، متمنيا س����موه موفور الصحة 
والعافية. كما تلقى صاحب الس����مو األمير الشيخ 

صباح األحمد برقية تعزية من الرئيس عمر حسن 
البش����ير رئيس جمهورية السودان أعرب فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواس����اته بضحايا حادث 

حريق اجلهراء املؤسف.
وقد بعث صاحب الس����مو األمير ببرقية ش����كر 
جوابيه ضمنها خالص شكره وتقديره على ما أبداه 
من صادق التعازي واملواس����اة بهذا املصاب األليم، 

متمنيا سموه موفور الصحة والعافية.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس فالدميير فورونني رئيس 
جمهورية مالدوفا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية ولبلده الصديق كل التقدم 
واالزدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس����مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

األمير أمر بنقل جرحى انفجارات بغداد إلى الكويت الستكمال عالجهم محمد الصباح تلقى رسالتين خطيتين من نظرائه في اليمن ومصر

وزراء خارجية »التعاون« يبحثون الثالثاء قضايا العراق وإيران 
ولبنان والربط الكهربائي الخليجي ومكافحة اإلرهاب

سيقدمه األمني العام ملجلس التعاون 
عن اخلطوات التي مت اتخاذها بشأن 
الدراس����ة اخلاصة باستخدامات 
الطاقة النووية لألغراض السلمية 

بصورة جماعية.
العطي����ة أن املجلس  وأضاف 
الوزاري سيطلع أيضا على مذكرة 
األمانة العامة بشأن مكافحة انفلونزا 
اخلنازير من قبل اجلهات املختصة 
في دول املجلس كما سيتم اطالع 
وزراء اخلارجية على تقارير حول 
دراستني أعدتهما الهيئة االستشارية 
اخلليجية ع����ن موضوعي األمن 
املالية  الغذائي واملائ����ي واألزمة 
العاملية للتوصية بشأنهما للقمة 

املقبلة في الكويت«.
وف����ي املجال األمن����ي، أوضح 
العطية أن اجتماع وزراء اخلارجية 
سيطلع على تقرير عن اإلجراءات 
التي اتخذتها  األمنية االستباقية 
دول مجلس التعاون، خاصة في 
اململكة العربية السعودية والكويت 
والبحرين والتي أدت لضبط خاليا 
إرهابية كانت تستعد للقيام بأعمال 
إرهابية. وأكد األمني العام ملجلس 
التعاون أن املجلس الوزاري لدول 
مجل����س التعاون س����يطلع على 
املفاوضات مع  تقرير حول سير 
املجموعات االقتصادية الصديقة 
وآليات العمل حول تنفيذ برامج 
العمل بشأن احلوار االستراتيجي 

مع تركيا ودول اآلسيان.

العراق والصومال. وقال األمني العام 
ملجلس التعاون، »إن وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون سيتدارسون 
اليمن  أيضا تطورات الوضع في 
في ظل أحداث صعدة، إضافة إلى 
طلب قدمته اليمن لالنضمام إلى 
اللجنة الوزارية للبريد واالتصاالت، 
وكذلك بشأن االنضمام إلى احتاد 
غرف التجارة والصناعة في مجلس 
إلى أن  العطية  التعاون«. وأشار 
وزراء اخلارجية سيطلعون خالل 
إجتماعهم على تقارير جلان وزارية 
أنهت أعماله����ا في مجال التعاون 
االقتصادي والتخطيط والتنمية 
والزراعة وتقنية املعلومات والربط 
الكهربائي واالط����الع على تقرير 

االنتخابات األخيرة وموضوع اجلزر 
اإلماراتية الثالث التي حتتلها إيران 
واألوضاع في السودان في ضوء 
املبادرة القطرية الهادفة ملساعدة 
التوصل حلل  الس����ودانيني على 
ألزمة دارفور والوضع في لبنان 
والتطورات والتفاعالت اخلاصة 
باجلهود الهادفة لتشكيل حكومة 

لبنانية جديدة.
وأشار العطية في هذا السياق 
إلى اتف����اق الدوحة ب����ني الفرقاء 
اللبنانيني، الذي فتح آفاق التوافق 
بني مختلف ألوان الطيف اللبناني، 
وساهم في تهيئة األجواء في لبنان 
البرملانية  إلج����راء االنتخاب����ات 
األخيرة، إضافة إلى األوضاع في 

احملمد ومدير ادارة املراسم السفير 
ضاري العجران.

الى ذلك يعقد وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية اجتماعهم الدوري ال� 112 في 
مدينة جدة الثالثاء املقبل برئاسة 
الوزير املس����ؤول عن الش����ؤون 
اخلارجية في سلطنة عمان رئيس 
الدورة احلالية للمجلس الوزاري 

يوسف بن علوي.
وق����ال األمني الع����ام للمجلس 
العطية في تصريح  عبدالرحمن 
له امس االجتماع � الذي يس����تمر 
يوم����ني � س����يتدارس ع����ددا من 
السياسية وفي مقدمتها  القضايا 
األوضاع في فلسطني وإيران بعد 

تلق����ى نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزير خارجية اجلمهورية اليمنية 
د.أبوبكر القربي تتعلق بالعالقات 
الش����قيقني  البلدين  الثنائية بني 

وآفاق التعاون املشترك.
كما تسلم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية رسالة 
من وزير خارجية جمهورية مصر 
العربية أحم����د أبوالغيط تتعلق 
باملواضيع محل االهتمام املشترك 
بني البلدين الش����قيقني، جاء ذلك 
خالل استقباله لسفير جمهورية 
مصر العربية لدى الكويت السفير 

طاهر فرحات.
اللق����اء وكي����ل وزارة  حضر 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
ومدي����ر ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومدير 
ادارة الوطن العربي السفير جاسم 

املباركي.
واستقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح صباح امس طارق 
عزمي الذي ق����دم أوراق اعتماده 
كرئيس ملكتب برنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البشرية.
حضر اللقاء مدير ادارة مكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.أحمد ناصر 

صفر: فصل المجلس عن الجهاز التنفيذي يحتاج إلى تشريع قانون
ألتقى أعضاء المجلس البلدي وأكد أن ميزانية مبنى المجلس الجديد 5 ماليين دينار ستنفذها األشغال

الش�ايع: ضرورة إيج�اد ميزاني�ة لالس�تعانة بالمستش�ارين والمختصي�ن للعمل في لج�ان البلدي

الفارس: التزام أصحاب العمارات المهجورة واآليلة للسقوط بإزالتها أو ترميمها
استقبل محافظ حولي الفريق املتقاعد عبداهلل 
الفارس وفدا من بلدية محافظة حولي برئاسة 
نائب املدير العام لشؤون افرع البلدية مبحافظتي 

حولي ومبارك الكبير م.اسامة الدعيج.
وبحث اجلانبان آلية تفعيل القرارات اللزام 
اصحاب العمارات املهجورة واآليلة للس���قوط 
اما بازالتها او ترميمها والنظافة العامة بجميع 
املناطق التي تتبع احملافظة ومنع الباعة املتجولني 

واالعالنات املخالفة.
وتأتي زيارة وف���د البلدية الذي ضم مدير 
فرع بلدية محافظة حول���ي بالوكالة م.صالح 
عباس ومدير ادارة التدقيق واملتابعة الهندسية 
س���عود العنزي ومدير ادارة التدقيق ومتابعة 
اخلدم���ات البلدية صالح الكندري ومدير ادارة 
التراخيص واخلدمات عبداللطيف الش���رهان 
ومدير ادارة النظافة العامة بدر القطان ورئيس 

فريق الطوارئ طارق القطان ومدير مكتب نائب 
املدير العام حبيب فاضل ومدير مكتب مدير فرع 
بلدية احملافظة يوس���ف املطوع بهدف تسليط 
الضوء على مختلف السلبيات التي تقع في نطاق 

احملافظة ووضع احللول املناسبة بشأنها.
واس���تعرض محافظ حولي الفريق متقاعد 
عبداهلل الفارس جملة املواضيع والقضايا ذات 
اجلوانب الس���لبية، منها ما يتعلق بالعمارات 
املهجورة واآليلة للسقوط وغيرها من املواضيع 
املهمة املتعلقة بجوانب النظافة العامة واالعالنات 
املخالفة والباعة املتجول���ني نظرا لورود عدة 

شكاوى من املواطنني.
في هذا السياق، اشار نائب املدير العام لشؤون 
افرع البلدية مبحافظتي حولي ومبارك الكبير 
م.اسامة الدعيج الى ضرورة تطبيق خطة ملعاجلة 
جميع املباني القدمية، مستدركا بالقول: لقد طبقنا 

هذه احلملة عام 1988 لترميم املباني املهجورة 
واآليلة للسقوط والتي اسفرت عن ترميم اكثر 

من 600 عمارة من قبل اصحابها.
وفيما يتعلق بالنظاف���ة العامة، افاد مدير 
ادارة النظافة العامة بدر القطان بأنه قد مت خالل 
الستة اشهر االولى من العام احلالي خصم مبلغ 
52 الفا من شركات النظافة العامة في احملافظة 
كعقوبات خصما من التأمني، مشيرا الى انه مت 
تشديد الرقابة على جميع شركات النظافة بهدف 
احملافظة على جميع املناطق التي تتبع بلدية 
احملافظة مع اتخاذ جميع االجراءات القانونية 

بحق الشركات املقصرة في عملها.
من جهة اخرى، اش���ار مدير ادارة التدقيق 
واملتابعة على اخلدمات البلدية صالح الكندري 
الى انه قد مت وضع آلية الزالة جميع االعالنات 
املخالفة من خالل توفير مفتشني وسيارات الزالة 

جميع االعالنات املخالفة وبصورة منتظمة ووفق 
جدول يشمل جميع املناطق في اطار يهدف الى 
تطبيق الئحة االعالنات م���ع اتخاذ االجراءات 

القانونية بحق املتجاوزين للنظم واللوائح.
وفيما يتعلق بالباعة املتجولني، اشار رئيس 
فريق الطوارئ طارق القطان الى ان مديرية االمن 
في احملافظة قامت مشكورة بتوفير ثالث دوريات 
ملرافقة فرق التفتيش ملالحقة الباعة املتجولني 
والتي اس���فرت عن القبض على العديد منهم، 
مشيرا الى ان االيام املقبلة ستشهد تفعيال لهذه 
احلمالت ضد الباعة املتجولني حتى يتم القضاء 

على هذه الظاهرة غير احلضارية.
حضر اللقاء مدير مكتب احملافظ جمال اجليماز 
ومدير ادارة الشؤون االدارية واملالية احمد العبود 
ومن ادارة العالقات العامة بالبلدية متوز املنادي 

وجراح املطيري وازهار فاروقي.

بداح العنزي
أكد وزير األش���غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
أنه مت تش���كيل فريق عمل محايد من 
خارج وزارة األشغال ملعرفة ومراجعة 
املتعلقة  املناقصة  اجراءات ترس���ية 
مبحطة الصرف الصحي في مشرف 

والتي متت منذ سنوات.
وقال صفر ان هناك جلنة حتقيق 
لبيان االخطاء املوجودة ومعاجلتها فنيا 

وإداريا خالل املشاريع اجلديدة.
واكد صفر امكانية حتقيق املجلس 
البلدي احلالي للكثير من االجنازات 
واملشاريع التنموية التي يطالب بها، 
مشيرا لتمتعه بكفاءات وعقول متمكنة 

وعالية تعد موضع فخر للمجلس.
وقال في تصري���ح صحافي عقب 
اجتماعه مع اعضاء املجلس البلدي انه 
مت وضع جميع االمكانيات والطاقات 
في اجلهاز خلدمة املجلس البلدي من 
اجل الوصول لقرارات صائبة وسليمة 
وقانونية، مضيفا ان االعضاء قدموا 
العديد م���ن املطالب والتش���ريعات 

التي كنت طالبت مس���بقا بها عندما 
كنت عضوا في املجلس ومنها ما هو 
مستطاع وقيد النظام العملي ومنها 
ما ميكن دراس���ته وبحثه ومخاطبة 
اجلهات املعني���ة مثل صرف مرتبات 
املستشارين وتزويد املجلس بخبرات 
عدد جديد منهم، مشيرا الى انه مؤيد 
لعدد من تل���ك املطالبات وانها تعني 
على العمل كي تكون له نتائج افضل 
وفيما يتعلق مببنى املجلس البلدي 
اوضح صفر ان هناك عقودا في ادارة 
االنشاءات سيتم من خاللها حث املقاول 
بطيء العمل على اجنازها على ان تتم 

محاسبة املقصر ايا كان.
وقال مت تدوين عدد من املالحظات 
على اللوائح وتبني ان تعديلها يرجع 
للمجلس البلدي مبديا استعداده التام 
للتعاون مع االعضاء من اجل الرقي 
بالعمل ككل، مشيرا الجناز البلدية الكثر 
من 95% من ردود املعامالت ومقترحات 
االعضاء السابقني وان ما تأخر منها 
كان بسبب الدورة املستندية، وشدد 
صفر على حضور االجتماعات واللجان 

وان من ال يحضر ستتم معاقبته في 
البلدية مشيرا الس���تقاللية املجلس 
البلدي وانه كيان مس���تقل ووجوده 
قانوني  وقراراته مؤثرة متمنيا مزيدا 

من التعاون بني املجلس واجلهاز.
وحول االنتقادات املوجهة للجهاز 
التنفيذي اكد صفر انها خاضعة للوائح 
والنظم وان اجلهاز يصدر اآلالف من 
التراخيص واملعامالت ويتفاعل بشكل 
جل���ي مع اجهزة الدولة االخرى وردا 
على سؤال حول امكانية فصل املجلس 
عن اجلهاز ماليا واداريا قال ان الفصل 
االداري واقع عمليا وان الفصل املالي 
يحتاج لتش���ريعات جديدة ودراسة 
اخ���رى تبحث من جديد عبر عدد من 

اللجان املتخصصة.
وعن محطة مش���رف أكد صفر ان 
الوضع حتت السيطرة وال توجد أي 
غازات س���امة وخطرة داخل احملطة، 
مؤكدا انه مت تش���كيل جلنة حتقيق 
للوقوف على أس���باب تلك املشكلة، 
مضيفا انه يتم حاليا معاجلة صرف 
املي���اه قبل توجهها للبحر وان املكان 

الذي تصب في���ه املياه ليس اجلون، 
وامنا في الواجهة امت���دادا من رأس 
الساملية الى منطقة املسيلة حيث تكثر 
التيارات املائية في تلك املنطقة التي 
تخدم سير املاء واملعاجلة الصحية، 
مشيرا الى انه مخاطبة مسؤولي محطة 
الش���عيبة لتحلية املياه الذين أكدوا 
ان املياه الت���ي مت فحصها خالية من 
جميع امللوثات كما ان العوامل اجلوية 
ساهمت مع املعاجلات في حتلل املواد 

الكيميائية اخلطرة.
من جانبه، أوض���ح نائب رئيس 
املجلس البلدي شايع الشايع انه مت 
تقدمي بعض االحتياجات الى الوزير 
تتضمن ض���رورة توفي���ر ميزانية 
خاصة لالس���تعانة باملستشارية في 
جلان املجلس. كذلك مت مناقشة اعمال 
جتهيز املبنى اجلديد للمجلس البلدي، 
مشيرا إلى أن الوزير أوضح انه سيرسل 
األمر الى وزارة األشغال للتنفيذ نظرا 
لتخصيص ميزانية تقدر ب� 5 ماليني 

دينار.
وذكر الشايع انهم طالبوا بسرعة 

تسكني درجات األمناء املساعدين في 
املجلس البلدي حيث وعدهم الوزير 
مبناقش���ة املوضوع مع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 

وذلك للبت في هذا األمر.
وحول درجات الوكالء املساعدين في 
البلدية بني أن األمر يتعلق به شخصيا، 
كما مت الطلب بضرورة ان تكون هناك 
عقود سنوية ألعمال الصيانة الدائمة 
للمباني، وكذلك لشركات النظافة مع 
تخصيص اجهزة كمبيوتر والب توب 
سنويا ومساح ضوئي مع توفير عقود 
على بن���د االس���تعانة بخدمات عدد 
من املوظف���ني التي يحتاجها املجلس 
الرسام(، اضافة  تشمل )املصورين، 
الى توفير كاميرات للجان للتصوير 
امليداني وعرض سينمائي لالستفادة 

منه في اللجان.
واختتم بأنه مت بحث امكانية السماح 
باستثناءات البناء في السكن اخلاص 
في املناطق القدمية، مش���يرا الى انه 
وعد بدراسة جميع املطالب مع اجلهاز 

التنفيذي.

)سعود سالم(أعضاء املجلس البلدي خالل االجتماع الوزير صفر خالل اجتماعه مع أعضاء املجلس البلدي


