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اعداد: بداح العنزي

أوصت جلنة اجلهراء خالل 
اجتماعها امس برئاسة م.عبداهلل 
العنزي باملوافقة على اقتراحه 
بش���أن نقل م���زارع الدواجن 
احمليطة مبنطقة اجلهراء الى 
جوار مزارع الدواجن الواقعة 
على طريق الساملي وكذلك نقل 
موقع مضخة املياه باملنطقة من 
موقعها احلالي الى آخر بديل 
بجانب مدينة احلجاج وتكليف 
جهاز البلدية ملخاطبة اجلهات 

املختصة.
ق���ال العن���زي ان اللجنة 
رفضت نقل موقع الس���كراب 

الى منطقة الشقايا بصفة مؤقتة، اال ان االعضاء 
قرروا تفعيل قرار املجلس البلدي بش���أن نقل 
س���كراب مواد البناء فورا الى املوقع الدائم في 
منطقة الشقايا وتخصيص موقع لوزارة العدل 
مبس���احة 200 الف متر مربع ووزارة الداخلية 
مبساحة 200 الف متر مربع والبلدية مبساحة 

471540 مترا مربعا كمواقع للمحجوزات.
واض���اف العنزي ان اللجن���ة قررت الطلب 

من جهاز البلدية حتديد موقع 
بديل حراج الس���يارات يكون 
نزوال من جسر النسيم باجتاه 
منطقة كبد، مشيرا الى املوافقة 
على تخصيص 4 مواقع لليداف 
الواقعة  البيئي���ة  بالفراغات 
بعماير االخش���اب في منطقة 
الدوحة وتسليمها الى املؤسسة 
العامة للموانئ بدال من الهيئة 

العامة للصناعة.
واوضح ان اللجنة اوصت 
باملوافقة على طلب املؤسسة 
العام���ة للرعاي���ة الس���كنية 
تخصي���ص موق���ع مبنطقة 
النهضة بديل عن املوقع احلالي ملكاتب رئاسة 
املنطقة االولى في منطقة العارضية، واملوافقة 
على طلب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
توسعة املسجد القائم في منطقة اجلهراء قطعة 

.5
واضاف ان اللجنة رفضت طلب الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع 

حراج لبيع االبل جنوب الدائري السادس.

حال عدم اكتمال النصاب دون عقد اجتماع جلنة تقصي احلقائق والتي 
كانت مقررة امس. وقال رئيس اللجنة مانع العجمي: كان متوقعا خالل هذا 
االجتماع اغالق ملف منطقة الشهيد فهد األحمد اضافة الى مشكلة النظافة 
بناء على قرار من املجلس البلدي، حيث تتم مناقشة املوضوع خالل دور 
االنعقاد املقبل. وأشار الى ان اللجنة توصلت خالل عدة اجتماعات الى نتائج 
مهمة، حيث مت اجن����از 90% من عملها، متهيدا للخروج بتوصية ايجابية 
للمجلس البلدي تخدم أهالي منطقة الشهيد فهد األحمد اضافة الى خدمة 

البلدية والصالح العام، مستدركا بأن انهاء املشكلة جاء من خالل تعاون 
اجلهاز مع اللجنة. من جهة اخرى، اش����اد العجمي بجهود وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر وكذلك املسؤولون 
في وزارة االش����غال النتهائهم من توقيع العقود اخلاصة بصيانة البنية 
التحتية ملناطق صباح السالم والرقة وهدية، باالضافة الى صيانة الطرق 
والس����احات. معربا عن ش����كره ملدير ادارة الصيانة م.عايد العازمي على 

اجلهود الكبيرة وامللموسة لتطوير املرافق واظهارها بالشكل املطلوب.

نتائج تقرير تقصي الحقائق لمخالفات منطقة الشهيد فهد األحمد بعد العطلة

مهلهل اخلالد

محمد العتيبي م.جنان بوشهري

م.عبداهلل العنزي

مانع العجمي

نقل مزارع الدواجن إلى السالمي
وموقع لسكراب دائم في الشقايا

لجنة سالمة األغذية توصي بحظر استيراد 
لحوم الطيور والبيض من بلغاريا

أعلن رئيس جلنة س���المة االغذي���ة البلدية محمد العتيبي 
ان���ه مت اعتم��اد توصيات جلن�����ة الث��روة احليوانية ورفعت 
الى جلنة التع���اون الزراع��ي إلص��دار ق���رار رفع احلظر عن 
اس���تيراد االبقار واللحوم مع بعض ال���دول االوروبية، كما مت 
تكلي���ف ممثل وزارة التجارة والصناعة مبتابعة إصدار القرار 
الوزاري القاضي ب� »حظر اس���تيراد حلوم الطيور )املصنعة � 
الطازجة � املبردة � املجمدة( بكل أنواعها ومش���تقاتها وبيض 

املائدة من دولة بلغاريا.

موقع بديل لمضخة المياه بجانب مدينة الحجاج

لجنة العاصمة ترفض إعادة بناء الشقق بالدوحة وكيفان
أقرت مبنى إدارياً للتطبيقي بـ 22 طابقاً في الشويخ

تساهم في رقي العمل بالمجلس وتطوير »األمانة«

رفضت جلنة العاصمة خالل 
اجتماعها أمس طلبا بشأن اعادة 
بناء الشقق االميرية في منطقتي 

الدوحة وكيفان.
وقال رئيس اللجنة مهلهل 
اللجنة وافقت على  ان  اخلالد 
اقتراح نائب  التالية  الطلبات 
رئيس املجلس البلدي ش���ايع 
الشايع بشأن استحداث فتحة 
الراب�����ع م��ن  الدائ���ري  على 
معارض الس���يارات، ومتدي��د 
البل��دي بش��أن  قرار املجلس 
تخصيص موقع ملبنى احملاكم 
ومكاتب ادارية ومواقف سيارات 
متع���ددة األدوار ف���ي اجلزء 
املقابل لقصر العدل من اجلهة 

احدى الش���ركات باس���تمالك 
عق��ار مبنطق��ة الشرق قطعة 
3 من خ��الل استب��دال املوق��ع 
املقت��رح بش��رط االحتساب من 
األرض حس�����ب االستخ��دام، 
طلب وزارة الداخلي��ة بش���أن 
املخط���ط الهيكل���ي املع�����دل 
ملواقعه��ا ضم��ن منطقة جيوان 
االلت�����زام مبواقف  ش���ريطة 
س���يارات عدد 7 آالف سيارة، 
طلب جامعة الكويت الترخيص 
لفتح فرع البنك امللحق ضمن 
مقر اجلامعة مبنطقة اخلالدية، 
طلب الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب انش���اء 
مبن���ى اداري ضم���ن املوق���ع 

وطلب اعادة تنظيم املنطقة 
احمليطة باملستشفى األميري 
املق���دم من  الش���رق  مبنطقة 

الشرقية بالقطعة 15 مبنطقة 
القبلة وطلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص 
موقع جلمعية السرة التعاونية 
لنقل الدرج الداخلي ومحوالت 
الكهرباء مبشروع توسعة سوق 
السرة املركزي قطعة 5 مبركز 

الضاحية.
طلب جمعية الهالل األحمر 
جتدي�����د العق�����د اخل�����اص 
باملوق��ع وكذلك استثمار جزء 
م���ن الطاب��ق الثال���ث ألعمال 

احلكومة.
كذلك طلب صاحب العالقة 
ترخيص ديوان على قسيمة في 

منطقة الروضة قطعة 5.

العائد لهم مبنطقة الش���ويخ 
التعليمية بارتفاع أرضي 22 
طابقا وبارتفاع 115 مترا مربعا، 
على ان تكون املساحة االجمالية 
املدمجة تساوي اجمالي مساحة 
الدمج واالرتداد  القسائم قبل 
اخلاص يصبح مواقف سيارات 

عامة.
اللجنة  ب���أن  وذكر اخلالد 
أجلت بح���ث االقتراح املتعلق 
امتداد شارع عبداهلل  بتمويل 
األحمد الى االستعمال التجاري، 
مع احالة طلب تخصيص موقع 
لليداف بالفراغات من العماير 
الى منطقة الدوحة عشيرج الى 

»االدارية«.

»اإلصالح« توصي بتشكيل لجنة شؤون الموظفين في »البلدي«
أوصت جلنة اإلصالح والتطوير في املجلس البلدي أمس بتش����كيل 
جلنة شؤون املوظفني في األمانة العامة للمجلس البلدي برئاسة األمني 
العام وعضوية األمناء املساعدين ومدير ادارة الشؤون اإلدارية والقانونية 

واملالية في املجلس البلدي.
وأوضحت رئيسة جلنة اإلصالح والتطوير م.جنان بوشهري ان هذه 
اللجنة املقترح استحداثها سترفع توصياتها الى وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية العتمادها، مؤكدة ان الهدف األساسي من 
اس����تحداثها جاء بعد ان الحظنا ان الهيكل التنظيمي لألمانة اعتمد من 
ديوان اخلدمة املدنية في سنة 2007 وحتى هذه اللحظة ال يوجد تسكني 

للوظائف املعتمدة منذ ثالثة سنوات.
وأكدت ان عدم وجود هذه اللجنة يترك القرار منفردا وفي ظل وجود 
هذه اللجنة ميكننا اتخاذ العديد من التوصيات ملزيد من الشفافية في 
العمل، موضحة ان هذا ما نسعى العتماده وتطويره في األمانة العامة 

للمجلس البلدي. وأشارت الى انه مت تخصيص هذه اللجنة واستحداثها 
ستستطيع األمانة العامة اعطاء دافع للمجلس البلدي إلعطاء املزيد من 
العمل حتى تكون األمانة مبنية على قرارات ذات قاعدة كبيرة وصلبة، 

الفتة الى ان هذه اللجنة ستكون ذراعا قويا للمجلس البلدي.
وبينت بوشهري ان اللجنة أجلت النظر في الهيكل التنظيمي الذي 
اعتمد س����نة 2007 خصوصا ان هناك ادارات غير فاعلة وذلك ملزيد من 
الدراسة وعدم األخذ بأي تعديل حلني االنتهاء من دراسته من قبل ادارة 
التدريب والتطوير في البلدية وكذلك األمانة العامة في املجلس البلدي. 
واختتمت بوشهري ان نظام ديوان اخلدمة ال ميانع من انشاء او استحداث 
هذه اللجنة خصوصا ان هناك جزئية تقول انه ال مانع من اس����تحداث 
أكثر من جلنة خاصة لشؤون املوظفني، الفتة الى ان هذه اللجنة تختص 
بالعديد من األمور اخلاصة باملوظفني كالوظائف االشرافية واملسميات 

والدرجات والعديد من األمور التي تختص باملوظفني.
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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 

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
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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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

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

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

با�ســـــــــــــــم/ 

عاطف عو�ض �شحاته رزق

رقم اجلواز / 1747967

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

99815068

مفقود جواز �سفر م�سري

حتتـــوي عـــــلى:

پ هويات �سوؤون وجوازات  با�سم/ لطيف عو�س �سحاته

پ مـــ�سـتــنــدات واأوراق

    با�سم/ �سركة اأولد عبدالرحمن ما ح�سني و�سركاوؤهم

الرجاء ممن يجدهم الت�سال ت: 99815068  وله مكافاأة مالية

مفـقــود �سنـطـة مـنـدوب


