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اعداد: بداح العنزي

تعقد اللجنة الفنية ورش���ة عمل االثنني املقبل 
ملناقش���ة املبادرة املقدمة من التجمع »الش���بابي 
مبادرات« لوضع تصورات ملنطقة جليب الشيوخ 

وتطويرها مبا يحقق املصلحة العامة.
وقد وجهت الدعوات الى جمعيات النفع العام 

وعدد من أعضاء مجلس األمة.

ورشة لمناقشة مبادرة 
تطوير جليب الشيوخ االثنين

العنزي يسأل عن ميزانية 
مؤتمر العمل البلدي الخامس

توصيات المؤتمر البلدي تعزز الترابط الخليجي

التعاون؟
6 - هل مت تخصيص غرف 
خاصة ملوظفني في البلدية في 
الذي اقيم فيه املؤمتر،  الفندق 
ف���إذا كان اجلواب بنعم فأرجو 
تزويدي بأسماء املوظفني الذين 
حصلوا على هذه الغرف؟ وما 

اسباب منحهم هذه الغرف؟
7 - هل مت استئجار سيارات 
خاصة للوفود املشاركة باملؤمتر، 
فإذا كان اجل���واب بنعم أرجو 
تزويدي ببيان عروض الشركات 
التي تقدمت بأسعارها لتوفير 
هذه السيارات، وهل مت االعالن 
في الصحف احمللية أو اجلريدة 
الرس���مية عن حاج���ة البلدية 
الستئجار السيارات؟ مع تزويدي 
بأس���ماء الذين حصل���وا على 
التابعني  سيارات من املوظفني 

للبلدية خالل فترة املؤمتر.
8 - من قام بإعداد وجتهيز 
التصريحات االعالمية وإرسالها 
للصحف هل هي الشركة أم ادارة 

العالقات العامة بالبلدية؟

ق���ال نائب املدي���ر العام لش���ؤون التخطيط 
والتطوير االداري م.أحمد املنفوحي ان طموحنا 
وأحالمنا تفوق كل التوصيات الصادرة عن مؤمتر 
العمل البلدي املشترك اخلامس، مشيرا الى ان مثل 
هذه املؤمترات دائما تخرج بتوصيات تهدف الى 

تعزيز الترابط بني الشعوب اخلليجية.
واضاف املنفوحي: اننا وفقنا بأوراق عمل مميزة 
أشاد بها جميع الوفود واملختصني املشاركني في 

املؤمتر، مؤكدا ان هذه االوراق س���يتم أرشفتها 
وطباعتها بكتاب خاص ويتم توزيعه على جميع 
املشاركني واملهتمني في مجال تطوير العمل البلدي 

الى جانب التواصل الدائم معهم.
وأوضح املنفوحي ان اجتماع كبار مسؤولي 
البلدية في دول مجلس التعاون اخلليجي تبّنى 
مقترح الكويت اخل���اص بتوحيد االجراءات بني 

دول املجلس.

البل���دي لالس���تعانة ببعض 
املوظفني للعم���ل ضمن جلان 

املؤمتر؟
4 - أرجو تزويدي بأسماء 
جمي���ع العاملني بلجان املؤمتر 
ومس���مياتهم املختلف���ة وقرار 

تشكيل جلان العمل؟
5 - ما أس���باب عدم دعوة 
رؤساء وبعض اعضاء مجالس 
البلدي���ة ف���ي دول مجل���س 

قدم عض���و املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي سؤاال يطلب 
فيه بي���ان امليزانية املخصصة 
ملؤمت���ر العمل البلدي اخلامس 

وأوجه الصرف.
وقال العنزي في سؤاله: مما ال 
شك فيه ان وجود انشطة املؤمتر 
اخلامس للعمل البلدي املشترك 
في الكويت هو فخر واعزاز لكل 
املختصني في مجال العمل البلدي 

بالكويت.
وباالشارة الى املوضوع أعاله 
يرجى التكرم بالرد على االسئلة 
اآلتية، وذلك خالل املدة احملددة 

للرد قانونا حسب الالئحة:
1 - ك���م تبل���غ امليزاني���ة 
املخصصة ملؤمتر العمل البلدي 

اخلليجي اخلامس؟
2 - ما االج���راءات املتعلقة 
بترسية احلملة االعالمية لهذا 
املؤمتر وما اسم الشركة الفائزة؟ 
مع تزويدنا بأس���ماء وعروض 

الشركات املنافسة.
3 - هل متت مخاطبة املجلس 

م.عبداهلل العنزي

العمادي: تخصيص مواقع إلنشاء مدارس أهلية في أم الهيمان
صفر والس�ديراوي بحثا الزيادة المتوقع�ة في عدد الطلبة الجامعيين م�ن 70 ألفاً إلى  140 ألفاً

التربية من  طلب���ت وزارة 
البلدي���ة تخصي���ص مواقع 
للجامعات واملدارس اخلاصة.

وقال نائب املدير العام لشؤون 
قطاع املساحة م.عبداهلل العمادي 
بعد االجتماع الذي ترأسه وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
مع وكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي ومدير ادارة التعليم 

اخلاص فهد الغيص وعدد من 
املس���ؤولني في وزارة التربية 
ووزارة التعليم العالي، ان هناك 
قرارا بعدم تخصيص اي مواقع 
للمدارس اخلاصة في مناطق 
السكن اخلاص، مشيرا الى ان 
القرار يحتوي على نقل املدارس 
احلالي���ة ملناطق اس���تثمارية 

وجتارية.
واضاف ان الطلب جاء بعد 

الزيادة املتوقعة في عدد الطلبة 
اجلامعيني من 70 الفا الى 140 
الفا حتى العام 2030. وذكر ان 
املسؤولني بينو وجود حوالي 
150 موقعا للمدارس اخلاصة 
تعمل جميعها حاليا في انحاء 
الب���الد، اال انه���ا ال تفي العدد 
املطل���وب، مؤكدي���ن ضرورة 
االس���راع بتخصي���ص مواقع 

للمدارس اخلاصة. 

ان  الى  العم���ادي  واش���ار 
املس���ؤولني بالتربي���ة طلبوا 
تخصيص مواق���ع للمدارس 
االهلية في منطقة ام الهيمان، 
حيث سيتم تخصيص مواقع 
له���ذه املدارس ف���ي جنوب ام 
الهيمان من خالل احالة املوضوع 
للمجلس البلدي للموافقة على 
تخصيص املواقع املقترحة بعد 

عمل الدراسة املرورية.

تحرير 235 مخالفة وإتالف 16 رأسًا
من المذبوحات لعدم صالحيتها لالستهالك

كشف مراقب االغذية واالسواق بادارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
بفرع بلدييية محافظة حولي ضيدان العدواني ان فريق املفتشيين مبراقبة 
االغذية واالسواق متكن من حترير 235 مخالفة وغلق 4 محالت غلقا اداريا 
واتييالف 12 كيلوغراما من املواد الغذائية غير الصاحلة لالسييتهالك اآلدمي 
خالل اجلوالت التفتيشييية التي مت تنفيذها والتي شييملت 141 محال خالل 

شهر مارس املاضي.
وقال العدواني، في تصريح صحافي: لقد اشتملت املخالفات على العمل 
قبل احلصول على شهادة صحية او كونها منتهية الصالحية وتشغيل عامل 
قبل احلصول على شهادة صحية او انها منتهية الصالحية وفتح محل من 
دون ترخيص او كونه منتهي الصالحية ولعدم االلتزام بقواعد النظافة العامة 
ومخالفييات عرض مواد غذائية ضارة بالصحة الى جانب ايقاف 7 عمال عن 

العمل نتيجة احلاالت املرضية وحترير 23 تعهدا بتنفيذ االشتراطات.
وفي احملور املتعلق باجنازات املسييلخ التابع لفرع بلدية محافظة حولي، 
قال العدواني: لقد بلغ عدد املذبوحات من اخلراف العربية واالسترالي واملاعز 
والعجول 12229 رأسا الى جانب اتالف 16 رأسا لعدم صالحيتها لالستهالك 

اآلدمي فيما متكن مفتشو النوبات من حترير 10 مخالفات.

استعراض المخالفات الهندسية 
في ورشة البلدية

في اطار احلرص على تطوير القوى البشرية وتنميتها عقدت اجللسة الثانية من ورشة 
العمل الثانية والتي افتتحها اخلميس وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر حيث 

حضر هذه اجللسة مراقبو املخالفات من مختلف التخصصات الهندسية في البلدية.
وقد حتدث في اجللسة كل من املستشار احمد القطاونة مستشار مراقبة التحقيقات 
حيث أكد في بداية اجللس����ة على ضرورة إي����الء محضر املخالفة العناية الالزمة بحيث 
يك����ون محضر املخالفة صورة فوتوغرافية للواقعة مح����ل املخالفة، اي أن تنقل وقائع 
املخالفة مبنتهى األمانة واملصداقية على محضر املخالفة، وأن يقوم املراقب محرر املخالفة 
بالتعريف عن نفس����ه لصاحب احملل املخالف، من خالل إبراز الضبطية القضائية التي 

بحوزته واملمنوحة له وفقا ألحكام املادة 36 من قانون البلدية 2005/5.
وش����دد املستشار القطاونة على ضرورة التقيد بأحكام اللوائح الصادرة من البلدية 
ثم حتدثت املستشارة شاهة الفقعان رئيسة قسم املخالفات الهندسية حيث استعرضت 
نش����أة محضر املخالفة وكيفية تعبئة احملضر والبيان����ات الضرورية الالزمة العتباره 

مستندا رسميا ال يطعن فيه إال بالتزوير.
وردت املستشارة الفقعان على أسئلة املراقبني املتعلقة مبخالفات السالمة العامة حيث 
مت التركيز على كيفية حس����اب املس����احات املخالفة في إقامة التشوينات دون ترخيص 
من البلدية ومتت التفرقة بني املس����احة املستغلة ذات الشكل الواضح )املنبسطة( وبني 
املس����احات التي ال يتم حتديد معاملها بس����هولة حيث يتطلب هذا األمر أن يقوم مساح 
البلدية باحتساب هذه املساحات بش����كل دقيق وباالستعانة باألجهزة التقنية احلديثة 

كلما أمكن ذلك.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

با�ســـــــــــــــم/ 

ح�سن حممد نور الدين �سالم

رقم اجلواز / 1386692

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

99218448 - 24747521

مفقود جواز �سفر م�سري

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

م.عبداهلل العمادي


