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اعداد: بداح العنزي

العامة  يلتقي وزير االش���غال 
ووزي���ر الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صف���ر ظهر اليوم رئيس 
ال��بل���دي  المج��ل���س  واعض���اء 
لل�ت�باحث ف���ي العديد من األمور 
المشتركة بين »البلدية« والمجلس 

البلدي.

يقوم مفتش���و مراقبة النظافة العامة فرع 
بلدية محافظة العاصمة بحملة تفتيشية على 
ش���واطئ البحر تتعلق مبظاهر الشواء التي 
ميارسها مرتادو الشواطئ وذلك يوم اجلمعة 
املوافق 2010/10/1 الساعة السادسة مساء حيث 
سيكون موقع التجمع لفريق احلملة أمام جمعية 

شرق التعاونية.

صفر يلتقي أعضاء »البلدي« اليوم جولة تفتيشية على الشواطئ

العنزي: موقع لمركز الكويت للقرآن جنوب السرة وآخر لمخازن ومحرقة بصبحان
أكد عدم وجود أي مشاريع تنموية على جدول أعمال اللجنة

)متين غوزال(م.منى بورسلي تتوسط م.عبدالرحمن الدعيج وم.أحمد العدساني وم.احمد الصبيح وم.أحمد املنفوحي خالل املؤمتر الصحافي 

)فريال حماد(د.عبدالكرمي السليم وأحمد املعوشرجي وجسار اجلسارم.عبداهلل العنزي مترئسا اجتماع »الفنية« وبجانبه م.أشواق املضف وأحمد البغيلي وفرز املطيري

جلميع ال���وزارات على اال تزيد 
أمتار،  الكش���ك على 9  مساحة 
شريطة احملافظة على مرور املشاة 
ويكون تشييده من املواد اخلفيفة 
مع مراعاة املنظر اجلمالي عند 
تصميمه ليتالءم مع املوقع العام 

للجهة الطالبة والترخيص.
وأشار الى ان اللجنة أوصت 
باملوافقة على طلب الهيئة العامة 
للبيئة إنش���اء منطقة خضراء 
مبنطقة الري وموقع دركال رمال 
سابق على ان يتم تزويد املجلس 

بدراسة املردود البيئي.
وأضاف ان اللجنة قررت عقد 
اقتراحات  ورش���ة عمل لبحث 
األعضاء بش���أن تعديل لوائح 
وأنظمة البناء في مناطق السكن 
اخلاص واالستثماري والتجاري 

واملعاقني.
وقال ان اللجنة قررت سحب 
اقتراح العض���و احمد البغيلي 
السماح بإقامة املخيمات  بشأن 
الربيعي���ة أمام منازل املواطنني 
وتشكيل فريق من اعضاء اللجنة 
الفنية للتنسيق مع اجلهاز الفني 
لوضع اشتراطات وضوابط اقامة 
املنازل  امام  مثل هذه املخيمات 
على ان يتم إصدارها بالئحة من 

اجل احملافظة على البيئة.

ومرئية.
9 � مخازن ومحرقة.

الرأي الفني: نرى انه ال مانع 
تنظيمي���ا من املوافق���ة على ما 

يلي:
1 � تخصيص موقع مبساحة 
حوالي 16 ألف متر مربع تقريبا 
إلقام���ة مركز الكوي���ت للقرآن 
الك���رمي وعلوم���ه، وذلك ضمن 
منطقة االستعماالت احلكومية 
بجنوب الس���رة واستثناؤه من 

2 � تخصيص موقع مبساحة 
حوالي 5 آالف متر مربع تقريبا 
ضم���ن القطعة رقم 3 بصبحان 
إلقامة مخ���ازن ومحرقة للقرآن 

الكرمي.
وذلك شريطة ما يلي:

أوال: موافق���ة الهيئة العامة 
للبيئة واإلدارة العامة للطيران 

املدني على موقع احملرقة.
ثانيا: التنس���يق مع وزارات 
اخلدمات قبل التثبيت والتسليم 

شرح موجز للموضوع:
صدر املرسوم االميري رقم 
269 لس���نة 2010 بإنشاء مركز 
الكرمي وعلومه  الكويت للقرآن 
بحي���ث يتضمن املش���روع ما 

يلي:
1 � مطبعة املصحف الشريف.

2 � ترجمة معاني القرآن الكرمي 
وتفسيره الى مختلف اللغات.

3 � اجراء الدراسات والبحوث 
الكرمي  القرآن  املتعلقة بعل���وم 

وفي حال���ة وجود تعارض يتم 
ترحيل اخلدمات على نفقة اجلهات 
املستفيدة وفق شروط وضوابط 

الوزارة املعنية.
ثالثا: توفير مواقف السيارات 

الكافية ضمن حدود كل موقع.
اللجنة وافقت على  ان  وبني 
طلب بعض اجلهات واملؤسسات 
احلكومية ترخيص أكشاك إرشادية 
لألمن والسالمة وحتصيل العائد 
من املواقف للمباني الرئيس���ية 

واصدار مجلة علمية اسالمية.
4 � انشاء مركز معلومات.

5 � تبادل الزيارات والبحوث 
مع اجلهات املختص���ة احمللية 

والدولية.
6 � تنظيم الندوات واملؤمترات 

العلمية.
7 � انش���اء متح���ف للقرآن 

الكرمي.
8 � انش���اء مكتب���ة قرآني���ة 
متخصصة مقروءة ومسموعة 

البلدي رقم م.ب/ قرار املجلس 
م.أ/ل.ح2010/11/240/5 املتخ���ذ 
ف���ي 2010/6/14 وال���ذي يقضي 
بإيق���اف تخصي���ص أي مواقع 
جديدة جلهات حكومية مبنطقة 
االستعماالت احلكومية جنوب 
السرة، وذلك لعدم وجود كثافة 
مرورية تتولد نتيجة تخصيص 
املوقع لكون املوقع ال يحتوي على 
اي مراجعني ولقلة عدد موظفي 

املركز.

الفنية  اللجن���ة  ذكر رئيس 
انه ال توجد  العنزي  م.عبداهلل 
اي مشاريع تنموية مدرجة على 

جدول اعمال اللجنة.
ودعا م.العنزي، بعد اجتماع 
الفني  ام���س، اجله���از  اللجنة 
املتش���دق باجناز 70% من هذه 
اخلطة الى ان تتم موافاة املجلس 

بهذه املشاريع املنجزة.
واض���اف ان اللجنة اوصت 
باملوافقة على طلب وزارة االوقاف 
الكويت  تخصيص موقع ملركز 
للقرآن وعلومه مبساحة 16 الف 
متر مربع جنوب السرة، اضافة 
الى تخصيص موقع مبساحة 5 
آالف متر مربع ضمن القطعة 3 
بصبحان القامة مخازن ومحرقة 

للقرآن الكرمي.
واوض���ح كتاب مدي���ر عام 

البلدية التالي:
اقت���راح تخصي���ص  � مت   1
موقع مبساحة حوالي 16000م2 
وبأبعاد 80م × 200م ضمن منطقة 
االستعماالت احلكومية جنوب 

السرة القامة املشروع املذكور.
2 � مت اقتراح تخصيص موقع 
مبساحة حوالي 5000م2 ضمن 
القطعة رقم 3 مبنطقة صبحان 

وذلك القامة املخازن واحملرقة.

على هذه املساندة التي تعكس 
القناعة التامة بنجاح مس����يرة 

املنظمة وأهمية دورها.

كوادر وخبرات

وق����ال م.الصبي����ح اننا في 
البلدية لم نأل جهدا في التعاون 
مع املنظمة في سبيل جناح املؤمتر 
من خالل تسخير كافة الكوادر 
واخلبرات واملشاركة في تنظيم 
املؤمتر وأنشطته ومشاركة وزير 
االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية ألمني ع����ام املنظمة في 
توجيه الدعوة لضيوف املؤمتر 
ال����ى تواجده ومدير  باإلضافة 
عام البلدية وقي����ادات املنظمة 
في اس����تقبالهم والترحيب بهم 
ومن ثم توديعه����م بعد انتهاء 
انش����طة املؤمتر، كذلك سوف 
تشارك البلدية في مناقشة بعض 
محاور املؤمتر العلمية وعرض 
جتاربها واالستفادة في الوقت 
نفسه من جتارب املدن واخلبراء 
واملتخصصني وضيوف املؤمتر 
كما سيكون للبلدية معرض في 
اطار املعارض التي ستقام على 
هامش املؤمتر. ان بلدية الكويت 
ستبقى حريصة جدا على تقدمي 
منوذج لتعاون املدينة العربية مع 
منظمة املدن العربية التي باتت 
تضم في عضويتها اكثر من 400 
مدينة وترتبط بشراكة مع العديد 
من املؤسسات واملنظمة اإلقليمية 
والدولية من شأنها إفادة املدينة 

العربية وساكنيها.
الدعيج  اما م.عبدالرحم����ن 
فتحدث عن منظمة املدن العربية 
واهدافها، مشيرا الى ان منظمة 
املدن العربية هي منظمة اقليمية 
غي����ر حكومية مس����تقلة ليس 
لها نش����اط سياسي او عقائدي 
متخصص����ة في ش����ؤون املدن 
والبلديات، تأسست في مدينة 
الكويت في 15 مارس 1967، وهو 
اليوم الذي اعتمد يوما للمدينة 

العربية.
ام����ا نائ����ب رئي����س مركز 
العم����ل التوعوي، فأش����ار الى 
جهود املتطوع����ني في التنظيم 
والترتيب النشطة املؤمتر من 
خالل عدة جلان تساعد املنظمة 
في استضافة هذا احلدث املهم.

التده����ور البيئي وإعادتها الى ما 
كانت عليه.

أما احملور الثالث: تقنيات ذكية 
وخدم����ات الكترونية، فأش����ارت 
م.بورس����لي الى ان املدن تعد منذ 
نش����أتها مراكز لتجمع األنشطة 
واألفراد، فاملدينة هي املوقع الذي 
اعتاد اإلنسان العيش فيه، وممارسة 
أنشطة حياته املختلفة، واملتابع 
حلياة ساكني املدن يلمس حتول 
غالبية أنش����طتهم لالعتماد على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

التي تفتح بوابة »مدن املعرفة«.
وأضافت: لقد انتشرت في العقد 
األخير من القرن املاضي مجموعة 
من األنشطة اإللكترونية وباتت 
تسيطر على قطاعات مختلفة مثل 
التجارة اإللكترونية والتعليم عن 
بعد، والعالج عن بعد وغيرها من 
االنشطة االخرى، ونظرا ألن املدينة 
هي الكيان الكبير الذي يحوي كل 
هذه األنشطة، كان البد من حدوث 
تغيرات هامة داخ����ل املدن، على 
املس����توى العمراني واالجتماعي 
واالقتص����ادي والثقافي والبيئي، 
استجابة ملتطلبات هذه األنشطة 

اإللكترونية اجلديدة.

التراث والشباب

أما احمل����ور الراب����ع: التراث.. 
والشباب فيركز هذا احملور على 
مقررات بعض املنظمات واملؤسسات 
الدولية املعنية بالتراث لهدف توعية 
الش����باب بأهمية التراث باملدينة 
باعتباره جزءا ال يتجزأ من الهوية 
الثقاف����ة والتراث  الوطنية ومن 
اإلنساني مما يستدعي إبقاءه حيا 
من خالل اتباع استراتيجيات كفيلة 
بتحقيق هذا الهدف وخدمة حاضر 

املدينة ومستقبلها.
أما مدير ع����ام البلدية م.أحمد 
الصبيح فتحدث عن دور البلدية في 
املؤمتر العام اخلامس عشر ملنظمة 
املدن العربية وقال: يسعد البلدية 
أن حتتضن الكويت املؤمتر العام 
اخلامس عشر ملنظمة املدن العربية 
التي تتخذ من الكويت مقرا لها منذ 
انطالق مسيرتها في عام 1967 وما 
من ش����ك ان الدولة كانت والتزال 
تقدم كل الدعم للمنظمة ولعل رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد حفظه اهلل ورعاه ابلغ دليل 

في عام 1967 وتقدم لها كل الدعم 
باستمرار وهو ما تعكسه الرعاية 
الس����امية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد للمؤمتر العام 

اخلامس عشر للمنظمة.
وحرص����ت م.بورس����لي على 
اإلش����ادة برعاية صاحب السمو 
للمؤمتر كما حرصت على اإلشادة 
ب����وزارة املواصالت التي أصدرت 
انعقاد  طابعا تذكاريا مبناس����بة 

املؤمتر.

محاور علمية

وقالت ان أهمية املؤمتر العام 
اخلامس عشر ملنظمة املدن العربية 
تكمن في كونه يشمل الى جانب 
الرئيسية ملؤسسات  االجتماعات 
املنظم����ة وجمعياته����ا العمومية 
محاور علمية تتناول العديد من 
القضايا املهمة التي باتت محركا 
أساس����يا للتنمية املدنية بجميع 
أبعادها ومفاهيمها والتي تدعو لها 
املنظمة وهي كما يلي: توفير فرصة 
لزيادة التوعي����ة بأهمية املعرفة 
الكبي����ر في تنمية  وبيان دورها 
املدن، ع����رض ومقارنة اخلبرات 
للمدن العربية مبثيالتها في املدن 
العربي����ة واألوروبية واألميركية 
واآلس����يوية، االستفادة القصوى 
من تواجد أمناء املدن املش����اركني 
في املؤمتر لعرض جتارب مدنهم 
واجله����ود املبذولة الى بلوغ مدن 
املعرف����ة، التع����رف على اخلطط 
املس����تقبلية للمدن العربية فيما 
يخص مستقبل الشباب والتنمية، 
االستفادة القصوى من تواجد عدد 
من املؤسسات اإلقليمية والدولية 
املتخصصة في مجاالت مدن املعرفة 
والتنمية مثل البنك الدولي واألمم 
املتحدة والهابيتات وغيرها، إتاحة 
العربية املشاركة  الفرصة للمدن 
املباش����ر م����ع بعض  بالتواصل 
الدولية ذات اخلبرات  املؤسسات 
واالطالع الواسع على أفضل السبل 

للتحول الى مدن معرفة.
أما فيما يتعلق مبحاور املؤمتر، 
فأشارت م.بورسلي الى ان احملور 
االول م����دن املعرف����ة االقتصادية 
والشباب يستهدف كسر الصورة 
النمطية وبناء اجلسور اإلمنائية 
املب����ادرات االقتصادية،  وإطالق 
ومزج املدن بالقفزة االستثمارية، 

والغنى احلضاري ملدن الش����رق 
األوسط وشمال أفريقيا.

أم����ا عن احمل����ور الثاني وهو: 
التوعية والتثقيف البيئي والتنمية 
املستدامة فتشكل عملية التوعية 
والتثقيف البيئي ضرورة ملحة في 
عالم اليوم كونها ركيزة أساسية من 
ركائز العمل البيئي، ولن تكتب ألي 
استراتيجيات وأهداف بيئية فرص 
حقيقية للنجاح وبشكل مستدام 
دون ترس����يخ ملفاهي����م التوعية 
البيئي في املجتمعات  والتثقيف 
البيئة،  الى فه����م قضايا  الهادفة 
وتفعيل املشاركة املجتمعية للحفاظ 
على عناصر البيئ����ة، والتصدي 
ألي حتدي����ات تهدف الى اإلضرار 

بالبيئة.

التعليم البيئي

وفيما يتعلق بالتعليم البيئي 
يتضمن النق����اش في هذا احملور 
السياس����ات واخلطط والبرامج 
التي تقوم بها الدوائر احلكومية 
ومنها وزارات التربية واملؤسسات 
األكادميية وما تتبناه من مناهج 
في مجال التوعية والتثقيف البيئي 
سواء على مس����توى املدارس او 
الكلي����ات واجلامع����ات وتوفير 
األدوات م����ن كتب ومواد مقروءة 
ومسموعة تنقل وتنشر املعرفة بني 
النشء، وبالنسبة ملوضوع اإلعالم 
والبيئة يناق����ش هذا احملور دور 
اإلعالم مبختلف أنواعه املسموع 
واملقروء واملرئي في تبني قضايا 
البيئة والتعريف بالتحديات التي 
تواجهها ودور املجتمع جتاه هذه 
القضايا، وعن دور القطاع اخلاص 
في تبني برامج ومبادرات التوعية 
البيئية والتنمية املستدامة يناقش 
هذا احملور دور القطاع اخلاص في 
تبني البرامج واملبادرات واحلمالت 
البيئية التي ميكن ان تس����هم في 
رفع مس����توى الوعي البيئي لدى 
املجتمع مبا يعزز من فرص احلفاظ 

على البيئة.
التجارب واملبادرات الرائدة في 
مجال التوعية والتثقيف البيئي:

سيتم عرض التجارب واملبادرات 
الرائدة في مجال التوعية البيئية 
س����واء على الصعي����د احمللي أو 
اإلقليمي او الدولي في هذا احملور 
لالستفادة منها تنمويا واحلد من 

أمير زكي
ثمن املش����اركون ف����ي املؤمتر 
الصحافي الذي عقد صباح امس 
في مق����ر منظمة امل����دن العربية 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد حفظه اهلل ألنشطة 
املؤمت����ر اخلامس عش����ر ملنظمة 
إلى  العربية والذي يتطرق  املدن 
عدة محاور مهمة تتعلق بالبيئة 
والتنمية والتكنولوجيا املعلومية، 
مؤكدين ان رعاية صاحب السمو 
ألنشطة املؤمتر تدل على اهتمام 
سموه حفظه اهلل ورعاه بأعمال 
منظمة املدن العربية معتبرين هذه 
الرعاية الكرمي����ة حافزا لتحقيق 
املؤمتر النتائج امللموسة مشيرين 
إلى أنه سيتم اختيار األمني العام 
على هامش املؤمتر اخلامس عشر 
والذي سيشارك فيه اكثر من 400 
مدعو من مختلف دول العالم اضافة 

الى مشاركة البنك الدولي.
واستهل املؤمتر الصحافي بكلمة 
املدن  العام ملنظمة  ملساعد األمني 
العدساني حيث  العربية م.احمد 
حرص على توجيه جزيل الشكر 
ال����ى صاحب الس����مو حفظه اهلل 
ورعاه على رعايته الكرمية ألنشطة 
املؤمتر ولفت وم.العدس����اني في 
كلمته في املؤمتر والذي شارك فيه 
كل من مدير البلدية م.احمد الصبيح 
وم.منى بورسلي وم.عبدالرحمن 
الدعيج وم.احمد املنفوحي واحمد 
املرش����د نائب رئيس مركز العمل 
التطوعي، لفت الى ان املنظمة قدمت 
اسهامات الى عدد من الدول عبارة 
عن منح لإلعمار مش����يرا الى ان 
االعمار ليس فقط اعمارا في البناء 
وامنا اعمار أيضا في التأهيل وان 
اعادة هذه املنح يكون بش����روط 
ميسرة جدا ومبا ال يرهق ميزانيات 
املدن. وردا على سؤال حول دور 
البنك الدولي ف����ي اعمال املؤمتر 
اخلامس عشر قال م.العدساني ان 
منظمة املدن العربية رأت اشراك 
البنك الدولي حت����ى تكون هناك 
حلقة وصل بني البنك الدولي واملدن 
خاصة ان البنك الدولي يتعامل مع 
الدول وليس املدن مشيرا الى ان 
املنظمة ستكون وسيطا بني البنك 

الدولي واملدن.

دور البنك الدولي

من جهته����ا تطرق����ت م.منى 
بورسلي إلى شعار املؤمتر مشيرة 
الى ان شعار مدن املعرفة ومستقبل 
الش����باب جاء ليواكب في غاياته 
وأهدافه التطورات املتسارعة التي 
تشهدها املدن العربية وتعاصرها 
مدن العالم، وما استجد من قضايا 
خالل الفت����رة األخيرة وما تركته 
م����ن آثار، ف����ي عملي����ة التصدي 
املالية  للفقر احلض����ري واألزمة 
العاملية وغي����ر ذلك من حتديات 
التنمية، كالتغير املناخي وحتسني 
مستويات املعيشة وخلق فرص 
العمل للش����باب، وما الى ذلك من 
قضايا يتص����ل بعضها باألهداف 

اإلمنائية لأللفية.
وقالت: من املعروف ان الكويت 
هي دولة مقر املنظمة منذ إنشائها 

العنزي يطالب »البلدي« بالعدول عن قرار 
إغالق المالعب في المحافظات

البغيلي إلطالق اسم أم المؤمنين عائشة
على شارع المعاهد بصباح الناصر

الجسار إلقامة ورشة لبحث أنشطة التعاونيات
قدم عضو املجلس البلدي م.جس���ار اجلسار 
اقتراحا باقامة ورش عمل لتطوير الئحة انشطة 

اجلمعيات التعاونية.
وقال اجلسار في اقتراحه: نظرا الهمية تطوير 
الئحة انشطة اجلمعيات التعاونية فقد رأينا اقامة 

ورش���ة عمل لتطوير هذه الالئحة لتتناس���ب مع 
متطلب���ات املواطن واملقيم، لتلب���ي االحتياجات 
الضرورية لهم وتواكب الكثافة السكانية املتزايدة 
للمواطنني والوافدين، واقامة هذه الورشة بحضور 

اجلهات ذات االختصاص.

أكثر من 8 ماليين دينار الستمالك
3 عقارات في الجليب وشرق

استنكر عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
ق���رار البلدية بإغ���الق املالع���ب الرياضية بجميع 
احملافظ���ات، مؤكدا ان القرار فيه ظل���م كبير لفئة 
الشباب ويقتل هواياتهم ويدفعهم إلى التسكع في 
الشوارع بعد أن كانوا ميضون أوقاتهم في  ممارسة 

الرياضة.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان عدد املالعب 
التابعة لهيئة الشباب والرياضة قليل جدا وال يستوعب 
جميع الشباب ملمارسة الرياضة، مؤكدا ان املالعب 
اخلاصة اصبحت املتنفس الوحيد لهؤالء الش���باب 
ملمارس���ة الرياضات احملببة إليهم وخصوصا كرة 
القدم وشغل أوقات الفراغ بدال من إضاعة هذا الوقت 
في أشياء غير مفيدة قد ينتج عنها اجنراف بعض 

الشباب والقيام بأعمال سيئة وغير محمودة تتسبب 
في مشاكل متكررة ومضايقات للمواطنني وقاطني 
املناطق السكنية، بعد ان كانت املالعب تبعدهم عن 

كل تلك األمور غير احملمودة من اجلميع.
واضاف »كان ينبغي على البلدية التنسيق مع 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة من اجل توفير 
مالعب رياضية كافية للشباب ملمارسة الرياضة قبل  
الشروع في إلغاء املالعب اخلاصة، فكل محافظة ال 
يوجد بها سوى ملعب وحيد، وبطبيعة احلال فإن 
هذا امللعب لن يستطيع تغطية هذا الكم الهائل للفرق 
املمارسة لرياضة كرة القدم، مطالبا البلدية بالعدول 
عن هذا القرار والنظر في حال الشباب والرأفة بهم، 

وعدم قتل آخر متنفس لهم.

اقت���رح عضو املجلس البل���دي ورئيس جلنة 
الفروانية أحمد البغيلي اطالق اس���م »أم املؤمنني 
عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما« على الشارع 
املمتد ابتداء من شارع املعاهد )الطريق الفاصل بني 
املعاهد والقهوة الشعبية( وامتدادا على شارع صباح 
الناصر الفاصل بني صب���اح الناصر والعارضية 

والفردوس حتى نهاية شارع النقل البري.

وقال: لقد شاهدنا وسمعنا في الفترة األخيرة 
ما أثير حول أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر رضي 
اهلل عنهما ورأينا من يحاول التشكيك في طهارتها، 
وعفتها ولقد وقفت الكويت كلها )س���نة وشيعة( 

ضد هذه األفكار املسمومة
ونطالب بحقها في ان يكون لها من أرض الكويت 

جزء باسمها.

ت���رأس وزي���ر املالي���ة مصطفى الش���مالي 
امس اجتماع جلنة ن���زع امللكية رقم »2010/1« 
واس���تعرضت اللجنة جدول االعمال املعروض 
عليها حيث مت اقرار املنفعة العامة لعقار بالقطعة 
20 مبنطقة جليب الشيوخ من ضمن املعامالت 

املوجلة باجتماع اللجنة السابق.
كما مت اقرار املنفعة العامة لعقارين مبنطقة 
شرق ضمن مشروع القرية التراثية حيث بلغت 
القيم���ة التقديرية للعقارات املراد نزع ملكيتها 

مبلغا وقدره 8.479.800 دينار.
هذا وستنشر القرارات باجلريدة الرسمية بعد 
توقيع وزير املالي���ة – رئيس اللجنة – قرارات 
نزع امللكية ومن ثم تعرض على جلنة التثمني 
الرسمية لتقدير التعويض املناسب وفقا لالسعار 
السائدة. وتدعو ادارة نزع امللكية للمنفعة العامة 
اصحاب هذه العقارات ملراجعة االدارة مصطحبني 
معهم اصل وثائق التملك الس���تكمال اجراءات 

نزع امللكية.

400 ضيف يشاركون في مؤتمر منظمة المدن العربية
برعاية سمو األمير خالل الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل

العقارات التي تم اقرار المنفعة العامة لها
الغرض من نزع الملكيةالمساحةالقطعةالمنطقةاسم المالكم
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