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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

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(

�صيانة 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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�صالمية

للبيع ار�ش بال�صليبخات
على البحر مبا�سرة زاوية 1000م2

للبيع بيت ا�صتثماري
مدخول 2600د.ك - م�ساحة 750م2 - 3 اأدوار

للبيع اأر�ش
يف اأ�صبيليه500م2

للبيع �صقة بال�صاملية
مدخول 250 د.ك

للبيع بيت
يف غرب اجلليب
 موقع زاوية 125.000 د.ك
66264573  - 90099075  - 99139003

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

مفقود 4 جوازات �صفر �صعودية
في�ســـــــل �ســـــــعد را�ســـــــد املـــــــري

حممـــــــد �ســـــــعد را�ســـــــد املـــــــري

ـــــــزام �ســـــــعد را�ســـــــد املـــــــري عــــــــــ

فاطمـــــــة �ســـــــعد را�ســـــــد املـــــــري

باأ�سماء:

على من يجدهم ت�سليمهم لل�سفارة ال�سعودية اأو االت�سال على: 97750589

خالل ورشة عمل للبلدية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الصبيح: المراصد الحضرية توفر المعلومات للقطاعات التنموية

»طوارئ العاصمة« يحبط محاولة تصريف كمية من الهريس المنتهي الصالحية في الري
بعد أن أوقف فريق الط���وارئ باألحمدي محاولة تصريف 
حلوم اجلمل الناف���ق كان فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
العاصمة على موعد مع الهري���س اإليراني املنتهي الصالحية 
منذ ش���هر ابريل املاضي بوزن ط���ن و600 كلغ حيث مت ضبط 
الكمية بأحد املخ���ازن غير املرخصة مبنطقة الري بعد مراقبة 
استمرت يومني، ومت مصادرة الكمية وهي عبارة عن 40 كيسا 
زن���ة الواحد 40 كلغ إنتاج ابريل 2008 وصالحيته منتهية في 

ابريل 2010 ومت إتالفها وغلق املخزن غلقا إداريا.
وتأتي احلملة التي انطلقت عند الس���اعة السادس���ة مساء 
واستمرت ملدة 3 س���اعات وقادها رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدي���ة محافظة العاصمة طارق القط���ان وضم فريقها رئيس 
النوبة »أ« زيد العنزي واملفتش���ني ولي���د املجرن وأحمد كرم 
ونايف الصواغ بهدف تش���ديد الرقابة عل���ى مختلف املخازن 
الغذائية التي تقع حتت مسؤولية بلدية احملافظة التي تعتبر 
نقطة االنطالقة لتوزيع املواد الغذائية لألسواق ومراكز البيع 

املختلفة ومنها الى موائد املستهلكني.
وفي هذا الس���ياق قال رئيس فريق الط���وارئ بفرع بلدية 

محافظة العاصمة طارق القطان ان كمية الهريس التي مت ضبطها 
بوزن بلغ قدره طن و600 كلغ منتهية الصالحية منذ شهر ابريل 
املاضي مت الكشف عنها خالل احلمالت التفتيشية املكثفة على 
املخازن الغذائية، مش���يرا الى ان مفتشي فريق الطوارئ قاموا 
مبصادرة وإتالف الكمية بالكامل الى جانب حترير 9 مخالفات 

وغلق املخزن غلقا إداريا.
وأوضح ان املخالفات التي مت حتريرها ش���ملت فتح مخزن 
دون احلصول على ترخيص من البلدية والعمل قبل احلصول 
على شهادات صحية وتشغيل عمال قبل احلصول على شهادات 

صحية الى جانب مخالفة إعادة التعبئة.
مشيرا الى ان العمال مت ضبطهم وهم يقومون بإعادة تعبئة 
الهريس ف���ي أكياس صغيرة، متهيدا لتصريفها في اجلمعيات 
واألس���واق املركزية، إال ان يقظة مفتشي فريق الطوارئ كانت 

لهم باملرصاد.
واوضح ان احلمالت التفتيشية سيتم تصعيدها على جميع 
املخازن واألسواق املركزية الغذائية في جميع املناطق التي تقع 

حتت مسؤولية بلدية احملافظة.

م.أحمد الصبيح

عادل الشنان
أكد مدير عام بلدية الكويت 
م.أحمد الصبيح أن البلدية تقوم 
بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة 
البشرية إلنشاء  للمستوطنات 

املرصد احلضري للكويت.
واضاف الصبيح خالل ورشة 
املراصد احلضرية  عمل انشاء 
)املتطلب����ات والتجهي����ز( في 
مبن����ى االمم املتح����دة مبنطقة 
مش����رف صباح امس أن املدن 
احلديثة تأخذ حيويتها وتقدمها 
ومنوها م����ن تلبية احتياجات 
ومتطلبات سكانها كما يعكس 
سكان هذه املدن فعالية ما تقدمه 
الدولة لهم ويؤثر في حياتهم 
من جمي����ع النواحي لذلك فإن 
املراص����د احلضرية تعمل على 
توفير املعلومات االساسية لكل 
القطاع����ات التنموية في املدن 
وقياس حسن االداء كما تساهم 
في استنتاج املؤشرات التنموية 
املختلفة وكل ذلك يساهم بشكل 
فاعل ف����ي إدخ����ال التغييرات 

التنموية  وعمل اإلصالح����ات 
احلضرية، والسيما اننا نتطلع 
ملا ستشاركونه وتساهمون به 
في هذه الورشة متمنيا الوصول 

لنتائج وتوصيات ايجابية.
وبني الصبيح انه من االولويات 
استكشاف ومعرفة االحتياجات 
التنموية للس���اكنني واستباقها 
آليات والطرق املختلفة  بوضع 
للتعرف عليها لتلبيتها، ولعل 
أبرز هذه الوسائل فعالية إنشاء 
نظام مراقبة ورصد ملا يدور فعليا 
الدولة مبفهوم قياس األداء  في 
واستكشاف احلاجات املستقبلية 
للس���كان والعمل على توفيرها 
وفق خطط مستقبلية، مشيرا إلى 
أن انشاء مراصد احلضرية على 
الصعي���د احمللي او الوطني هو 
اخلطوة العلمية والفعالة األولى 
الستكش���اف ورصد احتياجات 

الدولة والعمل على توفيرها.
ومن جهته، قال رئيس برنامج 
املتح���دة للمس���توطنات  األمم 
البش���رية طارق الشيخ ان هذه 

بوشهري: قرار االنسحاب من لجنة 
اإلصالح والتطوير أو عدمه بعد رمضان

عادل الشنان
قالت عضو املجلس البلدي م.جنان بوش���هري ل� »األنباء« ان 
ما نشر حول انسحابي من جلنة االصالح والتطوير لم يكن على 
لس���اني بل كتب بناء على مصادر، وبعد رمضان ستتضح االمور 
وال اري���د نفي اخلبر او تأكيده بل س���أترك االجابة لاليام القليلة 
املقبلة التي ستكشف عن دقة اخلبر ومدى مصداقيته، مؤكدة ان 
هناك الكثير من االفكار التي جتول في خلدها حول العمل البلدي 

وتطويره من مختلف اجلوانب.

الورش���ة تأتي في سلس���ة من 
االنش���طة التي ق���ام البرنامج 
بتنفيذها مع بلدية الكويت وذلك 
في إطار س���عى بلدية الكويت 
التخاذ خط���وات جادة وفورية 
لتنفيذ برنام���ج عمل احلكومة 
خاصة مش���روع انشاء املرصد 
احلضري لبلدية الكويت، مشيرا 
إلى انه قد ق���ام البرنامج بعدة 
انش���طة حتضيري���ة بالتعاون 

والتنسيق مع بلدية الكويت ومن 
اهمها البدء في اعداد مستندات 
مش���روع التعاون م���ع البلدية 
والشروط املرجعية النشاء مرصد 
التنمية احلضرية لبلدية الكويت 
بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة 
االمنائي، وكذلك قيام برنامج االمم 
البشرية  املتحدة للمستوطنات 
بإعداد دراسة الرصد احلضري 
السريع ملدينة الكويت )العاصمة( 
التحدي���ات احلضرية  لتحديد 
بأسلوب تشاركي في اطار برنامج 

عمل احلكومة.
ب���ني رئيس فريق  وبدوره، 
املرصد احلضري لبلدية الكويت 
فيصل اجلهيم ان اهداف مشروع 
املرصد احلضري لدولة الكويت 
استحداث قاعدة معلومات متكاملة 
تعمل كمرجع استشاري في إعداد 
سياس���ات التنمي���ة احلضرية 
والعمراني���ة وتطوير اخلدمات 
في اطار املخطط الهيكلي للدولة، 
وتفعيل اس���تخدام املؤش���رات 
احلضري���ة في عملي���ات اتخاذ 

الق���رارات ومتابعتها وتقييمها 
ضم���ن إط���ار عملي���ة التنمية 
العمراني���ة املس���تدامة، إضافة 
إلى رصد األوضاع والتوجهات 
والظواهر احلضرية والبيئية، 
وتقدمي الدع���م املعرفي لصناع 
القرار بشكل دوري منتظم عن 
واقعها وتطورها، ووضع إطار 
مؤسسي ومنهجي لتنظيم العمل 
مع الش���ركاء � إدارات حكومية، 
قط���اع خاص، مجتم���ع مدني � 
إلنتاج املؤشرات واالستفادة من 
املخرج���ات، ناهيك عن التوافق 
بني السياسات االمنائية والتنمية 
احلضري���ة والبرامج العمرانية 
الرصد  وعالج اغفال عملي���ات 
واملتابع���ة والتقيي���م لتوفير 
التغذية العكسية لتطوير اعداد 
العمرانية  السياسات واخلطط 
نوعيا وتطوير جودة اخلدمات، 
من خالل تكريس اس���تمرارية 
عملية اعداد السياسات كعمليات 
مس���تدامة، في حلقات متداخلة 

ومترابطة ببعضها.

افاد مدير ادارة اخلدمات العامة علي عابدين بأن استخدام مواقف 
س���يارات البلدية مقيد بتعاميم ادارية منظمة لها والتي تشير الى 
ان املس���موح لهم بالدخول رئيس قس���م وما عاله اما فيما يتعلق 
باملواقف التي كان يقف فيها الصحافيون فهي باألس���اس مخصصة 
لكبار الزوار، كما يس���مح للصحافيني بالدخول الى مواقف البلدية 
ايام جلس���ات املجلس البلدي فقط اما خالف ايام اجللسات فيسمح 

لهم بالدخول الى مواقف ادارة اخلدمات العامة.

السماح للصحافيين بالدخول إلى مواقف البلدية أيام الجلسات

تاريخ الصالحية ينتهي في 2010/4 حتميل الهريس

م.جنان بوشهري

فهد املسبحي

المسبحي: 557 متوفى خالل يونيو
اعلن مدير ادارة شؤون اجلنائز ببلدية الكويت فهد املسبحي 
ان عدد الوفيات التي مت جتهيزها ودفنها في مقابر الكويت خالل 
يونيو املاضي بلغ 481 متوفى الى جانب جتهيز وتسفير 76 جثمانا 

الى خارج البالد.
وق���ال: بلغ عدد املتوفني من الرجال والنس���اء واالطفال الذين 
مت جتهيزه���م ودفنهم ف���ي مقبرة الصليبخ���ات 290 متوفى الى 
جانب جتهيز وتس���فير 65 جثمانا فيم���ا بلغ عدد املتوفني الذين 
مت جتهيزه���م ودفنهم في املقبرة اجلعفري���ة 59 متوفى وجتهيز 

وتسفير 11 جثمانا.
وأضاف: أما عدد املتوفني الذين مت جتهيزهم ودفنهم في مقبرة 
اجلهراء فبل���غ 46 متوفى فيما بلغ عددهم في مقبرة صبحان 75 

متوفى الى جانب دفن 11 متوفى في مقبرة غير املسلمني.


