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اعداد: بداح العنزي

حتتفل البلدية برعاية وحضور صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر 
مبرور 80 عاما على انشائها، وذلك في متام 
الساعة العاش���رة والنصف صباح 5 ابريل 
بقاعة االحتفاالت مببنى املؤسس���ة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

البلدية تحتفل بمرور 80 عامًا
على إنشائها 5 أبريل

الشايع: نستغرب رفض الوزير تبديل الئحة »الزراعة«
اس���تنكر نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع قرار وزير 
الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر رفضه قرار املجلس البلدي 

اخلاص بالتعديل على بعض مواد الئحة الزراعة.
وقال الشايع في تصريح صحافي ان الوزير صفر هو من طلب من 
األعضاء تعديل املواد التي يرغبون فيها ضمن الئحة الزراعة وقام 
بإرسال عدد من املسؤولني في اجلهاز التنفيذي لورشة العمل التي 
أقامها املجلس البلدي ومت اتخاذ مالحظاتهم بعني االعتبار واملوافقة 

عليها اال ان الوزير أصر على رفضها.
واضاف الشايع ان األعضاء جاءوا خلدمة البلد واملواطنني والئحة 
الزراعة هي إحدى اللوائح التي تهم كل مواطن في هذا البلد والذي 

كان يفترض من الوزي���ر ان يكون عونا لهم ال أن يعمل ضدهم في 
عدم جعلهم يستمتعون بحدائقهم.

وتساءل إذا كان الوزير د.صفر يرفض التعديالت على مقترحاتنا 
فلم���اذا ال يتقدم هو مبقترحات تفيد املواطن ونحن على اس���تعداد 

إلقرارها؟
واتهم الش���ايع الوزير د.صفر بأنه ال يطبق اللوائح التي أقرها 
املجل���س البلدي بأكملها فهناك لوائح مهم���ة لم يتم تطبيقها حتى 
اآلن رغم مرور سنوات على اصدارها قائال »ال نعرف هل هو يطبق 
اللوائح التي تضر املواطن فقط ويترك األخرى التي تضر مبصالح 

الدولة وتخسر املال العام ماليني الدنانير سنويا«.

تبحث جلنة حولي اجتماعها 
في االحد املقبل برئاس���ة محمد 
الهدي���ة طلب وزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل تخصيص 
موقع لديوانية كبار السن مبنطقة 

الساملية.
ويتضمن جدول االعمال التالي: 
االقتراح املقدم من االعضاء صالح 
العسعوسي، د.عبدالكرمي سليم، 

م.هش���ام البغلي، محمد املفرج، 
خالد اخلالد، ماجد املطيري بشأن 
تنظيم القطع السكنية »80، 227، 

66، 12« مبنطقة الساملية.
طلب متديد قرار املجلس البلدي 
ب���رج اتصاالت  اخلاص مبوقع 
ضمن منطقة السالم � قطعة رقم3، 
طلب حتويل لالستعمال للعقار 
الكائن مبنطقة حولي من سكن 

استثماري الى جتاري.
طلب تخصيص موقع إلقامة 
فرع الغاز ضمن ضاحية حطني 
قطعة رقم 2، طلب وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل تخصيص 
موقع لصالة افراح ضمن منطقة 
اجلابري���ة قطعة 2، طلب وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
تخصيص موقع مصلى باملركز 

االداري والتج���اري مبنطق���ة 
اجلابرية، طلب وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل تخصيص 
موق���ع حملطة حتوي���ل ثانوية 
الس���املية لتغذية فرع  مبنطقة 
جمعية الساملية التعاونية الكائن 
بالقطعة 203 بالساملية، اضافة 
مواقف سيارات ملشروع مجمع 

360 مبنطقة جنوب السرة.

لجنة حولي تبحث تخصيص موقع لديوانية كبار السن بالسالمية

شايع الشايع

محمد الهدية

عبدالعزيز احلبيب

زيد العازمي

م. عبداهلل العنزي

العازمي يقترح إطالق اسم المرحوم
سعود السهلي على أحد شوارع هدية

السماح للبنوك بالتعاقد مع الجمعيات مباشرة
أوص���ت اللجن���ة القانونية 
البلدي  واملالي���ة في املجل���س 
بتعدي���ل الفقرة )أ( ليكون عقد 
االيجار للبن���وك مع اجلمعيات 
التعاونية مباشرة في املواقع التي 

سيتم تخصيصها مستقبال.
وق���ال رئي���س اللجنة فرز 
املطيري ان اللجنة وافقت على 
اقتراح نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع بشأن شمول الكادر 
اخلاص املقرر لشاغلي الوظائف 
القانوني���ة للبلدية أقرانهم من 
شاغلي ذات الوظائف باملجلس 

البلدي، كذلك طلب شركة مؤسسة محمد الساير 
وأوالده ترخيص بناء مخازن سيارات على االرض 

مبنطقة مخازن العارضية.
وقال ان اللجنة أجلت بحث اقتراح العضو محمد 
املفرج بشأن ايجاد آلية اللزام من يهدم عقاره بدفع 

كفالة وتعهد بنقل مخلفات الهدم 
والبناء االنشائية الى املواقع التي 

حددتها الدولة.
كما متت احالة كتاب رئيس 
جلنة تصنيف املقاولني بش���أن 
االجراءات الت���ي يجب اتخاذها 
جتاه املقاولني املصنفني من قبل 

جلنة املناقصات املركزية.
وأضاف انه متت احالة القرار 
البلدي  الصادر م���ن املجل���س 
بشأن طلب وزارة الصحة اعادة 
تخصي���ص االراضي احلكومية 
واملخصصة لبناء مستشفيات 
أهلية ومت سحبها أو الغاء تخصيصها للوزارة، 
كما مت تأجيل اقتراح العضو مانع العجمي بشأن 
تعديل البند العاشر من املادة 4 من قرار املجلس 
البلدي بش���أن نظام الزراعة في مناطق السكن 

اخلاص والنموذجي.

اقترح رئيس املجلس البلدي زيد العازمي إطالق اسم املرحوم 
سعود اجلالل السهلي على احد شوارع هدية.

وقال العازمي: سعيا ورغبة في تخليد اسم املغفور له بإذن اهلل 
تعالى س���عود اجلالل السهلي، حيث انه من الرجال الذين عملوا، 
وقد وأعطى الكثير من وقته وجهده في سبيل الوطن، وكان احد 
مؤسس���ي منطقة العقيلة وهو احد وجهاء شيوخ قبيلة السهول 

بالكويت.
فإننا نقترح اآلتي: تس���مية احد ش���وارع ضاحية هدية باسم 

املغفور له بإذن اهلل تعالى املرحوم سعود اجلالل السهلي.

قدم عض���و املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي اقتراحا بتوفير 
اخلدمات لرواد البر ومرتادي اسطبالت اخليل مبنطقة الساملي.

وقال العنزي في اقتراحه: نظرا لكثرة مرتادي البر ومستعملي 
الطريق السريع مبنطقة الساملي وكذلك رواد نادي الصيد والفروسية، 
وحي���ث ان هذه املنطقة تكثر فيها البقاالت املتنقلة غير املرخصة 
وللقضاء على هذه الظاهرة السلبية، فإنني أقترح اآلتي: تخصيص 
موقع إلنش���اء فرع جمعية للمواد الغذائي���ة وفرع لوازم العائلة 
ومطعم، باالضافة الى أدوات كهربائية وفرع بنشر وتبديل زيوت 
السيارات على ان يكون املوقع خارج حدود نادي الصيد والفروسية 
مبنطقة الساملي ليخدم رواد البر ومستغلي طريق السفر السريع 

وكذلك رواد نادي الصيد والفروسية.

العنزي لتوفير خدمات لرواد البر

فرز املطيري

الحبيب: 31 الجاري آخر يوم الستقبال طلبات 
المستحقات المالية لموظفي البلدية

دع���ا نائب املدي���ر العام للش������ؤون 
املالي���ة واإلدارية عبدالعزيز احلبيب ف���ي 
ت�عي���م رؤساء اللجان واملوظفني من له���م 
مستحق���ات التقدم بها قبل نهاية الشهر 

اجلاري.
وقال احلبيب في التعميم: نظرا ملشارفة 
الس���نة املالي���ة 2010/2009 على االنتهاء 
بتاريخ 2010/3/30 لذا، على ك���ل رؤساء 
اللجان العامل���ة بالبلدية واملصنفة طبقا 
لقرار مجل������س اخلدم����ة املدنية رق����م 
1 لس���نة 83 وتعديالته، وك���ذلك جم���يع 
املوظفني الذي����ن له����م مستحقات مالية 
)مكافآت أعمال إضافي���ة � أعمال أخرى( 

بشرط موافقة ديوان اخلدمة املدنية عليها او 
اي مكافأة اخرى مثل العالوات االجتماعية 
او اي بدالت تخص السنة املالية احلالي����ة، 
مخاطبة إدارة ش���ؤون املوظف����ني قب����ل 
انتهاء السنة املالية احلالية، علما انه لن 
ينظر الى اي مكافآت مالية ترد بعد تاريخ 

.2010/3/31
وعل���ى كل قطاع���ات وإدارات وأفرع 
البلدية باحملافظات التقي���د مبا جاء بهذا 

التعميم.
كم���ا أص���در املدير العام للش������ؤون 
املالي������ة واإلداري���ة عبدالعزيز احلبيب 
التعميم التال����ي: نظ���را العتبار تاري���خ 

2010/3/31 هو نهاي���ة الس���ن���ة املالي���ة 
لعام 2010/2009 وحي���ث انها ش���ارف���ت 
عل���ى االنتهاء، لذا نهيب بجميع املوظفني 
الكويتي������ني العاملني ف���ي البلدية ممن 
لديهم مطالبات مالي���ة تتعلق بحالته���م 
االجتماعي������ة )زواج، اضافة مول���ود او 
سوى ذلك..( املب���ادرة بتقدمي املستندات 
والبيانات املطلوبة الى ادارة شؤون املوظفني 
� شعبة الع���الوة االجتماعية، قبل بداية 
الس���نة املالي���ة اجلدي���دة في 2010/4/1، 

وذلك لضمان حقوقه���م املالي���ة.
ودون ان تتحمل البلدية أدنى مسؤولية 

بعد هذا التاريخ.

دعا العاملين لتقديم المطالبات المتعلقة بحالتهم االجتماعية 

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�ســـــــنان االأمامية. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلوف من عالج االأ�ســـــــنان. پ عالج و�ســـــــد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

هــل تــعــاين مـــن؟ پ الــقــلــق پ الــو�ــســوا�ــص الــقــهــري پ �ــســغــوط احلــيــاة والــعــمــل پ املـــخـــاوف املر�سية

پ اخلجل االجتماعي پ اخلالفات الزوجية پ االكتئاب پ �سرعة الغ�سب  پ وحدة خا�سة مل�سكالت 

الطفولة پ التبول الــالاإرادي پ العناد والتمرد پ التاأخر الدرا�سي پ اخلوف پ قيا�ص درجة الذكاء

الــكــالم پ �ــســعــوبــات التعلم والدي�سلك�سيا پ رفــ�ــص املدر�سة الــتــخــاطــب وا�ــســطــرابــات  اإمـــرا�ـــص  پ  

ا�ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــارات هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة جمــــــــــانــــــــــيــــــــــة.  املـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز: پ  ميـــــــــــــــتـــــــــــــــاز 

الـــــــــــــــــــــــــــــزواج.  لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــبـــــــلـــــــن عــــــــــلــــــــــى  ا�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــارات مـــــــتـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــ�ـــــــســـــــة  پ 

اأول مـــركــــــــــــــــز مــــن نــــوعـــــــــــــه باملنـــطــقـــــــــــــــة الــــعــــا�ســـــــــــــــرة

للحجز وال�ستعالم.. تلفون: 23717997   نقال: 99868288       فاك�س: 23716996
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لالإ�ست�سارات النف�سية واالجتماعية والتدريب

مـركــز الأ�شـــرة �شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�سلــــل )كال�سلــل الن�سفــي ـــ الرعــا�ص ــ الوجــه ـــ �سلــل االأطفال( 

پ االإ�سابات الريا�سية   پ االإ�سابات الع�سلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�سن وذوي 

االحتيــــاجات اخلا�سة   پ عناية خــا�ســـــة لطريــحـي الفــرا�ص واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �ساملة ملر�سى ال�سكر واإعطاء حقن االن�سولن پ رعاية االأمهات وحديثي الوالدة

لدينا فريق طبي متخ�س�ص

ومرخ�ص من وزارة ال�سحة

نقدم اأف�شل اخلدم�ت العالجية للعن�ية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرعــ�يـــــة  خــدم�ت 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

املـ�شـ�ج الطـبـي )التدليك(

الطبيــعــي الـــــعــــالج  خــدمـــ�ت 


