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وزير البلدية: 20 مليون دينار لتطوير وتجميل األسواق في العاصمة

اجتمع وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر مع رئيس فريق 
جتميل وتطوي���ر العاصمة من 
ادارة االنشاءات في بلدية الكويت 
م.حمود الضاغن، حيث استعرض 
البالغة  العاصمة  معه مشاريع 
قيمتها حوالي 20 مليون دينار، 
حيث مت توقيع خمسة عقود منها 
بقيمة 10 مالي���ن دينار متثلت 
في مش���روع جتمي���ل وتطوير 
الساحات واالسواق في محافظة 
العاصمة ال���ذي تضمن كال من 
عقد املنطقة احملصورة بن شارع 
عبدالعزيز الصقر وش���ارع فهد 
السالم  الس���الم وش���ارع علي 
 Q3 وشارع الصاحلية، ومنطقة
وهي املنطقة احملصورة بن كل 

من شارع علي السالم وعبداهلل 
السالم وشارع اجلزائر، ومنطقة 
Q4 وهي املنطقة احملصورة بن كل 
من شارع املباركية وشارع علي 
السالم  السالم وشارع عبداهلل 
وشارع فلس���طن )الغربللي(، 

فلس���طن )الغربللي( وشارع 
املبارك وش���ارع احمد  عبداهلل 
اجلابر وشارع عبداهلل السالم، 
كما أن هناك عدد 4 عقود بقيمة 
10 مالين دينار وجار ترس���ية 
وطرح هذه العقود التي متثلت في 

االجتماع على ضرورة االهتمام 
بحركة املعاقن وسهولة تنقالتهم 
في العاصمة واس���واقها، حيث 
مت عمل التسهيالت بعد اجلولة 
التي قام بها الوزير مع اللجنة 
الكويت بيئة  الوطنية جلع���ل 

اضاف���ة الى منطق���ة Q5  وهي 
املنطقة احملص���ورة بن كل من 
ش���ارع مبارك الكبير وش���ارع 
عمان وشارع علي السالم وشارع 
املباركية، منطقة Q7 هي املنطقة 
احملص���ورة بن كل من ش���ارع 

مدينة الكويت، إضافة الى صيانة 
الشواطئ والساحات واالسواق في 
جميع مناطق الكويت، فضال عن 
مشروع جتهيز وتطوير الشواطئ 

العامة في البالد.
وأك���د د.فاض���ل صفر خالل 

مشروع جتميل وتطوير اسواق 
املباركية منطقة Q6 وهي املنطقة 
احملصورة بن كل من شارع علي 
السالم وشارع اجلزائر وشارع 
عبداهلل السالم، الى جانب مشروع 
جتميل وتطوير ساحات وأسواق 

صاحلة للمعاقن، خامتا اجتماعه 
بالثناء على جهود الفريق الذي 
متنى له التق���دم والنجاح، كما 
تقدم د.صفر بالشكر الى م.حمود 
الضاعن جراء اهتمامه ومتابعته 

املستمرة ملشاريع العاصمة.

استعرض مع فريق العمل مشاريع التطوير والعقود المتبقية

جتميل الساحات مشروع جتميل العاصمة

د.فاضل صفر

جهود كبيرة يقوم بها موظفو إدارة 
الفترة املسائية  العامة خالل  العالقات 
بالتنس���يق مع فريق الطوارئ مبراكز 
اف���رع البلدي���ات باحملافظ���ات للقيام 
بجوالت تفتيشية على املطاعم ومحالت 

االغذية.

جهود كبيرة للعالقات العامة بالبلدية

رفض استحداث مخرج للمسيلة على طريق الفحيحيل

 ختام الدورة الرياضية بين الجهاز التنفيذي
والمجلس البلدي غدًا  الخميس

أوض����ح مدير عام البلدية م.أحم����د الصبيح أنه ال 
ميكن استحداث مخرج من منطقة املسيلة على طريق 
الفحيحيل السريع. وقال الصبيح في رده على سؤال 
عضو املجلس البلدي م.اشواق املضف، إنه بعد دراسة 
املقترح نفيدكم بعدم املوافقة على اس����تحداث املخرج 

املقترح والواقع ما بن تقاطع طريق صباح السالم مع 
طريق الفحيحيل السريع وتقاطع الدائري السادس مع 
طريق الفحيحيل السريع وذلك لعدم توافر مسافات األمان 
الكافية الستحداث املخرج املقترح بن التقاطعن املذكورين 

اعاله مما يخالف االنظمة الهندسية املعمول بها.

أوضح مدير ادارة العالقات العامة بالوكالة في البلدية 
عل���ي عابدين اقامة نهائي دورة كرة القدم الرمضانية 
الثانية عشرة واملباراة االستعراضية بن فريقي اجلهاز 
التنفيذي للبلدية واعضاء املجلس البلدي واملقامة حتت 

رعاية وحضور وزير االش���غال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر سيكون يوم اخلميس 
املوافق 2010/8/19، وذلك في متام الساعة التاسعة مساء 

بقسم النشاط الرياضي الكائن بالساملية.

الصبيح خالل توقيع العقد

الصبيح: »Focus« لمراقبة مفتشي البلدية
وق���ع مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح العقد 
الخاص بأعمال ترميم وصيانة واألعمال اإلنشائية 
الصغيرة في المرافق والمنشآت التابعة لبلديتي 
حولي والفروانية مع ش���ركة المنتهى للعقارات 

والمقاوالت اإلنشائية.
وقال الصبيح خالل توقيع العقد بحضور مساعد 
المدير العام لشؤون الخدمات والشؤون المالية 
بالوكالة محمد العتيبي ونائب المدير العام لقطاع 
المشاريع م.يوسف المناور، ان العقد تبلغ قيمته 
1.650.000 دينار ويس���تمر لمدة سنتين تبدأ من 
تاريخ مباشرة العمل الفعلية، منوها الى ان للبلدية 
الحق في تمديد العقد سنة إضافية بنفس شروط 

وأسعار العقد.
وأوضح انه سيتم افتتاح مبنى فرع بلدية حولي 

الجديد قريبا بعد إيصال التيار الكهربائي.
وأش���ار الى ان عملية تدوير المديرين مازالت 
قائم���ة وبعد ان يتم أخذ رأي رؤس���اء القطاعات 

ومديري المحافظات بشأن هؤالء المديرين.
وقال ان التدوير ال يخضع لألهواء الشخصية 
وانما يتم بعد االستشارات من قبل المسؤولين في 
المحافظات خاصة في ظل الحرص على ضرورة ان 

يكون هناك تنسيق واتفاق بين المسؤولين.
وردا على س���ؤال بشأن المستش���ار الذي تم 
إنهاء خدماته، أوضح الصبيح أن القرار يرجع له 
وان عملية انه���اء ندبه لالطالع على ملف قضية 

أبوفطيرة.

وكش���ف الصبيح عن انه تم إنهاء خدمات ما 
يقارب 9 مستشارين كويتيين وذلك لعدم وجودهم 

في مقار أعمالهم.
وبين انه تم التنبيه على جميع المستشارين 
بعدم العمل خارج الدوام الرس���مي س���واء كانوا 

كويتيين أو وافدين.
وذكر الصبيح انه خالل االجتماع األخير للجنة 
العليا تم التأكيد على ضرورة أال يتم تعيين أي 
وافد إال بعد أن يحضر ش���هادة معتمدة ومصدقة 

من السفارة الكويتية في ذلك البلد.
وحول الجوالت التفتيش���ية، أكد الصبيح ان 
الحمالت مس���تمرة لتش���مل المخازن والمطاعم 
والفنادق، مش���يرا الى انه تت���م مصادرة جميع 
المواد الغذائية غير الصالحة لالستهالك أو منتهية 
الصالحية، إضافة الى إغالق المحالت، داعيا أصحاب 
المحالت والتجار الى االلتزام بش���روط البلدية 
الخاص���ة بصالحية األغذي���ة حفاظا على صحة 

المواطن والمقيم.
وبين ان هناك تشديدا على الموظفين المقصرين 
حيث تم���ت إحالة عدد منهم س���ابقا الى النيابة 
نظرا الستغاللهم وظيفتهم، مستدركا بأن عملية 
المحاس���بة مستمرة سواء لمفتش���ي األغذية أو 
لمراقبي المحالت واألسواق وان هناك »فوكس« 
على جميع الموظفين وتتم متابعتهم، مؤكدا انه 
تم التأكيد على ضرورة لبس الواقي على ان يتم 

خالل فحص األغذية.

خالل توقيعه عقد ترميم وصيانة مرافق بلديتي حولي والفروانية بمبلغ 1.650 مليون دينار

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

�أ - 1932 م.

ب - 1934 م.

جـ- 1937 م.

متى تاأ�ش�شت �شركة �لكهرباء �لأهلية ؟

كــــــــوبون اليــــــوم الثامــــــن

�ختار �لإجابة �ل�شحيحة من بني �لأجوبة �لثالثة:

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

�سع علمة )3( اأمام العبارة ال�سحيحة 

املوقوف عليه هو الذي ي�ستحق منفعة الوقف

❏

❏

❏

❏

❏

1- ي�سح الوقف على املعدوم كامليت

2- ل ي�سح الوقف على املولود الذي �سيولد م�ستقباًل

3- ل ي�سح الوقف على احليوان

4- ي�سح اأن يوقف على نف�سه  فقط

5- ل ي�سح الوقف على املحرمات كمن يوقف على ن�سر اللهو املحرم

املـ�سـابـقـة  الـثـامــنـة

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

  عائلة القحطاين الكرام

لـــوفـاة فقيدهم �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

علي �سم�سان القحطاين

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن


