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اعداد: بداح العنزي

أحال وزير األشـــغـال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر قـــرار المجلس البلدي المتعلق 
باســـــتـمـالك 395 قســـيمـة في منــطـقة الـســـالمية 
والـمرحـلـة األخيرة من مشـــروع األڤنيوز إلى مجلس 

الوزراء.
وكان الوزير اعترض على تلك القرارات اال ان المجلس 

البلدي استخدم المادة 14 وتمسك بقراره.

ثمن عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة حولي 
م.الهدية توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بإيجاد مساكن بديلة للمتضررين 
من حريق مجمع الصوابر، معتبرا ان قرار سموه 
ليس غريبا عليـــه، حيث كانت لديه املبادرات 
االولى في تلمس احتياجات ومعاناة املواطنني 

والعمل على حلها.

وقال الهدية ان هناك اقتراحا سيقوم بتقدميه 
للمجلس البلدي بشـــأن تثمني املجمع، متمنيا 
ان يتم البت فيه بأقصى ســـرعة، خصوصا ان 
هناك اقتراحات سابقة لم تر النور ووقوع كارثة 
احلريق تؤكد ان تثمني املجمع هو احلل االمثل 
على ان يتم توفير قسائم جديدة لالهالي قاطني 

املجمع.

إحالة قرار استمالك السالمية إلى مجلس الوزراء الهدية يطالب بتثمين الصوابر

الشايع والخالد يدعوان إلى إيجاد مواقع
بديلة للمحوالت المالصقة للمنازل

العجمي: االنتهاء من تقرير تقصي الحقائق 
لعقارات منطقة فهد األحمد األسبوع المقبل

عدم وصول األسئلة المقدمة من بعض أعضاء اللجنة المختصة

طاَلَبا بتخصيص محوالت في سراديب تحت األرض

مهلهل اخلالد شايع الشايع

م.أحمد الصبيح

مانع العجميمحمد العتيبي خالل االجتماع

حّذر نائب رئيس المجلس 
الــشـــايع  البلـــدي شـــــايع 
الخالد من  والعــضو مهــلهل 
وجـــود محـــوالت الكـــهرباء 
بجانـــب منـــــازل الــســـــكن 
الـخاص في ظل كثرة احــتراقها 
نـتيجة الحرارة الزائــدة فــي 

الطقس.
وقال العضــوان ان سالمة 
المواطنين والــمـقيمــين تعتبر 
القضــايـــا لديـــنا،  اهـــم  من 
والبـــــد مـــن ســـرعة ايــجاد 
مــواقع بديلة لجميع المحاوالت 
الـــمالصقة أو التي تقع بالقــرب 
من المنازل السكنية تخـــوفا 
من حدوث حـــوادث ال تحـمد 

عقباها.
وتمنيا من زمالئهما االعضاء 
الغـــاء قرار  البلدية  وجهـــاز 
المجلس الــبلدي الخاص بوقف 
نقـــل المحـــوالت حفاظا على 

عام جديد مبســـاحة 200 ألف 
متر مربع ضمن حدود محافظة 
الفروانية وذلك وفق توصيات 

أكد رئيـس لجـنة تقـصـي الحقـائق فــي المــجـلس الـبـلـدي 
مــانـع العـجـمي ان اجتـماع االســـبوع المقبل سيـشـــهد تقديم 
التوصية النهائية لمشـــكلة العقـــارات المخالفة في منطقة فهد 

األحمد.
وقال العجمي بعد االجتماع امس تم استكمال المناقشة حيث 
اوضح بعض المســـؤولين المشـــاركين باالجتماع عدم وصول 
األســـئلة المقدمة مـــن اعضاء اللجنة وفيها بيـــان عدد االحكام 

القضائية ودور البلدية في استئناف بعض االحكام.
وأشـــار الى ان المسؤولين تسلموا األسئلة من قبل األعضاء 
حيث أكدوا أنهم سيردون على جميع المالحظات وتقديم تقرير 
نهائي خالل االجتماع المقبل، مستدركا بان القطاع الوحيد الذي 

تسلم األسئلة هو قطاع الشؤون الهندسية.
وأكد التعاون مع القياديين إلنهاء مخالفات البناء وعدم وجودها 

في المشاريع االسكانية المقبلة.

المواطنين والمقيمين  أرواح 
من احتـــراق هذه المحــوالت، 
مؤكدين ضرورة عمل دراسة 
جديـــدة لجــميـــع المحوالت 
المنازل  المقامة حاليا بجانب 
والمـــدارس لنقلهـــا لمواقـــع 

اخرى.

الشايع  وناشـــد العضوان 
والخالد المسؤولين في وزارة 
الكهرباء عدم تخصيــص مواقع 
لمحوالت كهربائيــة في المناطق 
الجديـــدة تكـــون بالقرب من 
المنازل، بل وضعها في سراديب 

تحت االرض.

 البلدية ترفض تخصيص موقع لمستشفى
بمساحة 200 ألف متر في الفروانية

وبناء علـــى ما أوصى به 
املخطط الهيكلي واملوافق عليه 
باملرسوم األميري رقم 255 
لسنة 2008 تبني أن محافظة 
الفروانية تكتفي باخلدمات 

الصحية القائمة.
هـــذا ونـــود اإلحاطة بأن 
دراســـات املخطـــط اخلطط 
الهيكلـــي للخدمات الصحية 
يشـــارك فيها ممثـــل وزارة 
الصحـــة، وبناء على ما جاء 
بدراسة مستشـــار املخطط 
الثالـــث للكويت  الهيكلـــي 
يتعذر تخصيص موقع لوزارة 
الصحة مبساحة 200 ألف متر 
مربع إلقامة مستشـــفى عام 

ضمن محافظة الفروانية.

املخطط الهيكلي احلديث للكويت 
وكذلك موافاتنا بأي مخاطبات 
متت مع وزارة الصحة بشـــأن 
احتياجاتها املستقبلية من مواقع 
يتم تخصيصها كخدمات صحية، 
وأفادت ادارة املخطط الهيكلي 
بأنه بناء على التوزيع اجلغرافي 
للخدمات الصحية تبني وجود 
منطقتني غير مخدمتني بشكل 
جيد ومـــا املنطقة الشـــمالية 
الغربية واملنطقـــة اجلنوبية 
وهي مناطق بعيدة عن محافظة 
الفروانية، حيث ان هذا يعني 
حاجة تلك املنطقتني خلدمات 
صحية ومستشـــفيات جديدة 
وذلك للحصـــول على توزيع 

متوازن للخدمات الصحية.

ألف متر مربع. ويوجد مبحافظة 
الفروانية ثالثة مستشـــفيات 
حكوميـــة وهـــي مستشـــفى 
الفروانيـــة، مستشـــفى الطب 
الطبيعي، مستشفى األمراض 
السارية، باالضافة الى انه جار 
حاليـــا تخصيص مستشـــفى 
 91000 للشـــرطة مبســـاحة 
متر مربع تقريبا. وبدراســـة 
التنظيمية ملناطق  املخططات 
محافظـــة الفروانية تبني عدم 
وجود مواقع مناسبة وباملساحة 
املطلوبة إلقامة مستشفى عام 

ضمن نطاق احملافظة.
وتابع بأنه متت مخاطبة ادارة 
املخطط الهيكلي في 2008/11/20 
لدراسة امكانية اقتراح مستشفى 

رفضت البلدية طلب وزارة 
الصحـــة تخصيـــص موقـــع 
مبســـاحة 200 ألف متر مربع 

إلقامة مستشفى عام.
البلدية  وقـــال مدير عـــام 
م.أحمـــد الصبيح فـــي كتابه: 
الى  أشـــارت وزارة الصحـــة 
حاجة محافظة الفروانية إلنشاء 
مستشفى عام جديد اضافة الى 
مستشفى الفروانية القائم حاليا 
وذلك نظرا ألن الكثافة السكنية 
قد زادت زيـــادة كبيرة خالل 
األعوام املاضية مما اســـتدعى 
زيادة وتطوير مستوى اخلدمات 
الصحية باحملافظـــة وتطلب 
تخصيص موقع إلقامة مستشفى 
يسع 600 سرير ومبساحة 200 

أكدت أن المحافظة تكتفي بالخدمات الصحية القائمة بناء على توصية المخطط الهيكلي

العتيبي: منع أي منتج يحوي مواد ضارة على الصحة
أكد مســـاعد املدير العام لشـــؤون قطاع اخلدمات 
ورئيس جلنة ســـالمة األغذية محمد العتيبي منع أي 
منتج يحتوي على مواد فيها ضرر على صحة اإلنسان 
بغض النظر عن الدول املنتجة له سواء كانت خليجية 

أو غيرها ردا على منع بعض املنتجات العمانية.
وقال العتيبي خالل افتتاح االجتماع اخلامس عشر 
لســـالمة األغذية الذي يترأس دورته الكويت ان ابرز 
االعمال التي متت مناقشتها واملدرجة على جدول االعمال 
هي: مناقشة ما انتهى إليه االجتماع اخلاص مبراجعة 
دليل اجراءات الرقابة على االغذية عبر منافذ دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي والذي عقد في ابوظبي ديســـمبر 
2009 ومناقشة ما ورد من وزير البيئة واملياه بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة بشأن املقترح املتعلق بدمج 
جلنتي سالمة األغذية وجلنة التعاون الزراعي حتت 
قطاع واحد. وأوضح العتيبي ان االجتماع سيستعرض 
خطاب مدير دائـــرة الرقابة الغذائية بوزارة البلديات 

االقليمية وموارد املياه في ســـلطنة عمان واملتضمن 
عرض املوضوعني: قيام بعض اجلهات املعنية ومنها 
الرقابية بدول مجلس التعاون اخلليجي بنشر بعض 
التحذيرات واالحاديث الصحافية بشأن سحب بعض 
املنتجات العمانية من األسواق اخلليجية ومنها مياه 
سلسبيل بســـبب زيادة نسبة البرومات فيها واغذية 
االطفال بسبب وجود بكتيريا ساكازاكي، وخطر تسويقها 
ببعض الدول اخلليجية دون اشـــعار ضابط االتصال 
ممثل الدولة املعنية. وتابع باإلضافة الى مناقشة عدم 
وجود تشـــريع ينص على اجـــراء بعض االختبارات 
لبعض تلك السلع مت اتخاذ قرارات مبنع احلظر دون 
االستناد الى تشريعات خليجية او دولية مما يساهم 
في تقليل االقبال من قبل املستهلكني على هذه املنتجات 
مما يعزا الى عدم تفعيل الدور التنسيقي بني األجهزة 
الرقابية اخلليجية فيما يخص التحذيرات عبر اللجنة 

اخلليجية لسالمة األغذية.

بغض النظر عن الدول المنتجة خليجية أو غيرها
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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(

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

سيـــــدتيللإيجار في ال�سالمية
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز


