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اعداد: بداح العنزي

اوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة 
م.فالح الشمري ان بلدية العاصمة حققت 
العديد من االجنازات لكل من ادارة النظافة 
واشغاالت الطرق واالدارة تراخيص خدمات 
البلدية، اضافة الى االجنازات التي حققتها 
الدارة التراخيص الهندسية وقسم الدعم 
املالي واالداري وادارة السالمة، اضافة الى 
االجنازات التي حققها فريق الطوارئ وادارة 

التدقيق ومتابعة اخلدمة البلدية.
واشار الى ان اجمالي الرسوم املستحقة 
حتى احلادي والثالثني من اغسطس للعام 
2010 بلغت 24039 متثلت في 4861 دينارا 
عن اجمالي كتب االفراج عن املركبات التي 
بلغ عدده���ا 78 مركبة و6200 عبارة عن 

اجمالي رسوم أمر الصلح لعدد 62 مخالفة و12987 دينارا رسوم تراخيص 
اشغاالت الطرق. وافاد الشمري بان احصائية فريق الطوارئ التابع لبلدية 
احملافظة كانت 290 مخالفة أغذية و180 مخالفة اعالن و120 محضر مخالفة 
نظافة عامة واش���غاالت طرق، في حني كان عدد شكاوى االغذية 7 شكاوى، 
4 شكاوى سكن عزاب بينما كان عدد التعهدات بااللتزام بلوائح البلدية 220 
تعه���دا و280 اعالنا متت ازالتها وعدد االنذارات داخل العقار كانت 17 انذارا 
ومصادرة 4768 اس���طوانة )C.D( ومخالف���ة 75 بائعا متجوال، موضحا ان 
االحصائية الشهرية شملت ايضا اجنازات ادارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية التي بينت ان ع���دد احملال التي مت التفتيش عليها 225 محال وعدد 
140 شهادة تصدير لدول مجلس التعاون وان عدد اجمالي املخالفات احملررة 
بلغ 83 مخالفة وان عدد العينات املرس���لة للفحص املخبري وصلت الى 85 

عينة، اضافة الى 130 اعالنا مخالفا متت ازالتها.

لجنة مبارك الكبير تطلب محاضر مخالفات أبراج االتصاالت بالمحافظة إنهاء عمل الطباعين 
طلبت جلنة محافظ����ة مبارك الكبير خالل في شركات النظافة اليوم

اجتماعها امس برئاسة م.اشواق املضف من االدارة 
احضار محاضر املخالف����ات البراج االتصاالت 
في محافظة مب����ارك الكبير. وقالت املضف ان 
هذه التوصية جاءت بناء على طلبات لوزارة 
املواصالت بشأن تخصيص مواقع القامة ابراج 
اتصاالت في املنطقة الوسطى في منطقة صبحان 

حيث مت تأجيل����ه. واضافت ان اللجنة حفظت 
اقتراحها بشأن استحداث مخرج مبنطقة املسيلة 
على طريق الفحيحي����ل، كما متت احالة طلب 
وزارة االوقاف تخصيص موقع ملسجد ومواقف 
سيارات في ابوفطيرة، كذلك مت تأجيل اقتراح 
العضو مانع العجمي بش����أن تخصيص موقع 

القامة مدينة طبية متكاملة في احملافظة.

حددت ادارة اخلدمات في البلدية نهاية 
دوام اليوم موعدا أخيرا لوجود الطباعني 
التابعني لش���ركات النظافة في مختلف 
القطاعات. وقد مت االتفاق على االبقاء على 
عمال التنظيف واملراسلني فقط في تلك 

القطاعات وايقاف خدمات الطباعة.

د.فاضل صفر
مهلهل اخلالد

م.فالح الشمري

أكد وزير األش����غال العامة ووزير الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر انه س����يتم مخاطبة مجلس اخلدمة املدني����ة لتجديد طلب زيادة 
أعداد سكرتارية أعضاء املجلس نظرا للحاجة. وقال صفر بعد االجتماع 
التنسيقي مع رئيس وأعضاء املجلس البلدي أمس ان اللقاء كان أخويا 
وبحث فيه العديد من األم����ور ومنها املخطط الهيكلي الرابع واملخطط 
اإلداري للبلدي، إضافة الى تسكني الدرجات وبعض التوصيات ومنها 
االهتمام بلجنة اإلصالح والتطوير خاصة انها جلنة مهمة ويقوم األعضاء 
بدور كبير حلل مش����اكل األفراد. وبني انه مت االتفاق على وضع أرضية 
شركة مشتركة للتفاهم خاصة في ظل حرص أعضاء املجلس على دورهم 
الرقابي، كما مت التطرق من قبل األعضاء الى بعض املالحظات املتعلقة 
باستخدام املادة )14( وفق القانون اجلديد 2005/5 مؤكدا ان اجلميع يعمل 
بق����ارب واحد وملتزمون بالقانون واللوائح. وقال ان اجلهاز التنفيذي 
في البلدية لديه بعض الطموح لالرتقاء بالعمل خاصة ان اجلهاز عليه 
ضغط كبي����ر نظرا حلجم األعمال التي يقوم بها ومنها ما يتعلق بالرد 

على أنشطة واقتراحات األعضاء، خاصة ان حجم املعلومات كبير ويفوق 
اإلمكانيات املوجودة. وأكد ان من حق األعضاء السؤال فيما يتعلق بخطط 
التنمية وان آخر يوم إلدخال املعلومات للربع الثاني هو اليوم معربا عن 
تفاؤل����ه بتحقيق ما هو مطلوب. من جانبه، أكد رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي ان اللقاء كان أخويا ويهدف الى عرض مالحظات األعضاء 
املتعلقة بالعمل خاصة ان هناك العديد من املش����اريع التي س����يقدمها 
اجلهاز الفني للمجلس البلدي لدراستها في جلانه املختصة واعتمادها. 
ومن ناحيته، أكد نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع عدم وجود 
خالف شخصي بينه وبني وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية د.فاضل صفر، 
مشي�����را الى انه اوضح للوزير انه ال يوجد بينهما إال ما حرم اهلل. وقال 
الشايع انه بني للوزير واحلضور ان جميع األعضاء جاءوا خلدمة البلد 
وأهلها ويسعون من خالل عضويتهم الى تطوير البالد بإقرار املشاريع 
الواردة اليهم ومحاولتهم حتقيق رغبة صاحب الس����مو األمير الشيخ 

صباح األحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري.

صفر: مخاطبة الديوان لزيادة سكرتارية أعضاء البلدي
اليوم هو األخير إلدخال المعلومات للربع الثاني من الخطة التنموية

في اط����ار احلرص على 
اللح����وم  تطوي����ر ج����ودة 
املذبوحة والعمل على رفع 
كفاءته����ا لتوفي����ر اقص����ى 
درجات احملافظة على سالمة 
املواطنني، اوضح نائب املدير 
البلدية  افرع  العام لشؤون 
مبحافظتي العاصمة واجلهراء 
م.محمد احلريص ان مسلخ 
العاصمة بالش����ويخ انتهى 
م����ن تطبيق االش����تراطات 
 LMA التي اقرتها مؤسس����تا
و LIVECORP االستراليتني 
لضمان كف����اءة التعامل مع 

الذبائح وزيادة معدالت االنتاج.
واوضح ان وفدا اس����تراليا ميثل مؤسستي 
LMA و LIVECORP اشاد بسرعة التجاوب الذي 
اب����داه قطاع افرع البلدية مبحافظتي العاصمة 
واجلهراء من خالل قيامه بتوفير اشتراطات الذبح 

السليمة في مسلخ العاصمة بالشويخ.
ووصف البرنامج بأنه يتوافق مع ما تدعو اليه 
الشريعة االسالمية السمحاء من حسن تعامل مع 
الذبيحة كما انها ترتقي بالنظم القائمة مبا يحقق 

سالمة وصحة الذبيحة قبل الذبح وبعده.
وعن ابرز ما مت تنفيذه من اشتراطات البرنامج 

ق����ال: ان البرنام����ج تطلب 
تصليح جميع مداخل اخلراف 
املؤدية الى صالة الذبح، حيث 
متت اضافة حظيرة لتجميع 
اخلراف ورمبة »تعلية« لكل 

مدخل.
واضاف: كما متت اضافة 
طاولة ذب����ح »معاجلة ضد 
الصدأ« لكل مدخل لتسهيل 
الى  عملي��ة رف��ع اخل��راف 
خط سي��ر الذبائ��ح، إلمتام 
عملية الذبح فوق الطاولة بدال 
من ارضي��ة املسل��خ، ملمحا 
الى توفي��ر مكان جلمع الدماء 
عند كل طاولة. واشار ان اآللية اجلديدة تراعي 
عدم متكن اخلراف من رؤية عملية ذبح بعضها 
البعض، وذلك من خالل نظام خط انتاج متعددة، 
باستخدام خطوط الذبح املوجودة في املسلخ.

ومضى ال����ى القول: من ايجابيات التصميم 
اجلديد توفير خط ذبح مس����تقل داخل صالة 
املس����لخ لكل زبون »او ش����ركة« مبا من شأنه 
توفير منطقة حلمل اخلراف وذبحها وجتميع 
الدماء وتس����هيل عملية السلخ ونزع االحشاء 
وغس����ل الذبيحة بطريقة مالئمة اكثر صحية 

وانسيابية.

الحريص: اشتراطات دولية 
لرفع كفاءة مسلخ العاصمة

الشمري: أكثر من 24 ألفًا 
إيرادات بلدية العاصمة

موقع لمبنى إداري للبلدية على شارع الشهداء

»القانونية« أقرت كادرًا لقانونيي المجلس البلدي

مناقشة عقود النظافة الثالثاء المقبل

االجتماعي���ة والعم���ل إعادة 
تخصي��ص موق���ع ديوانية 
الرعي���ل األول ضمن منطقة 
اليرم�����وك مبس���اح��ة 100 
متر مرب�����ع م��ع تخصي��ص 
مواق��ف للس���يارات، طل��ب 
البن��ك األهل��ي املتحد )بن��ك 
الكوي��ت والش���رق األوسط 
سابقا( نقل موقع فرع البنك 

مبنطقة الروضة.
املوق���ع  طل���ب زحزح���ة 
املخص���ص ملس���جد مبنطقة 
القبلة، طلب وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل ترخيص 
مواقف س���يارات س���طحية 
لتكون مواقف سيارات متعددة 
األدوار � مركز ضاحية منطقة 

اليرموك.

وذكر ان اللجنة وافقت ايضا 
على الطلبات التالية:

الش���ؤون  وزارة  طل���ب 

أوصت جلنة العاصمة خالل 
اجتماعها امس برئاسة مهلهل 
اخلالد بتخصيص موقع ملبنى 
إداري يتبع البلدية على شارع 
الشهداء باملنطقة 13 مبنطقة 
القبلة، وذل���ك للتخفيف عن 
املبان���ي املس���تأجرة لبعض 
بالبلدي���ة وللحاجة  اإلدارات 
العمل  التي يتطلبها  املاس���ة 
البلدي بجميع شؤونه ملباني 

إدارية جديدة.
وق���ال اخلال���د ان اللجنة 
وافق���ت عل���ى طل���ب ديوان 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية بشأن جتديد عقد إيجار 
قسائم مبنطقة الشويخ القدمية 
واملخصصة ملتحف السيارات  

التاريخية والقدمية.

أوص���ت اللجنة القانونية واملالية في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها امس برئاسة فرز املطيري باملوافقة على اقتراح نائب 
رئيس املجلس البلدي شايع الشايع بشأن شمول الكادر املقرر 
لش���اغلي الوظائف القانونية للبلدية اقرانهم من شاغلي ذات 
الوظائف باملجلس البلدي. وقال املطيري ان اللجنة حفظت طلب 
رئيس الفتوى والتشريع بشأن مشروع الصناعات الغذائية في 
.»B.O.T« منطقة صبحان والذي متت ادارته وتشغيله بنظام

وذك���ر ان اللجنة ابقت على جدول التقرير املالي عن الفترة 
من ابريل الى نهاية يوليو.

واشار الى ان اللجنة احالت طلب اللجنة القانونية واملالية 
بش���أن تقرير عن االحرازات الت���ي مت اتخاذها جتاه املقاولني 
املصنفني لدى جلنة املناقصات الى اللجنة الفنية لعقد ورشة 
عم���ل، كما متت احالة التظلم من قرار املجلس البلدي بش���أن 
طلب التنازل للش���ركة الدولية للمنتجعات على قطعة ارض 

بالصناعية.

وافق على طلب تجديد عقد إيجار قسائم لمتحف السيارات القديمة بالشويخ
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل
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امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

با�سم/  حممد حممد عبدالعال حممود

رقم اجلواز / 1438790

على من يجده ت�سليمه

لل�سفارة امل�سرية اأو االت�سال

ت : 97524290

اإعـــــالنمفقود جواز �صفر م�صري
ـــــــدم: 1- حــ�سن حمــمــــــد عبـــــــداهلل احلــمــــــادي.  تقــــ

2- يو�ســـــــف مهدي ح�سني علـــــــي. اأ�سحاب/ �سركة 

زيرتك�س للتجـــــــارة العامة واملقـــــــاوالت بطلب اإىل 

اإدارة ال�ســـــــركات بـــــــوزارة التجـــــــارة. تعديـــــــل الكيان 

القانـــــــوين لل�سركـــــــة لت�سبـــــــح مـــــــن ت�سامنية اإىل 

ذات م�سئولية حمـــــــدودة. خروج ال�سريك/ يو�سف 

مهدي ح�سني علـــــــي من ال�سركـــــــة ودخول �سريك 

اآخـــــــر. تعديل بنـــــــد االإدارة ليتـــــــوىل اإدارة ال�سركة/ 

ح�سني حممد عبداهلل احلمادي )منفردًا( يرجى 

ممن له اعرتا�س يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �ستون 

يومًا من تاريخ ن�سر االإعالن باعرتا�س خطي مرفقًا 

به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

اإعـــــالن

تقــــدم: 1- را�سد �سعد البو�س 2- �سعد فهد 

البو�س ) كويتيا اجلن�سية( اأ�سحاب �سركة/ 

جمموعة �سعـــــــد البو�س لال�ستـــــــراد وبيع 

ال�سلبـــــــوخ/ت. بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�سركات 

بوزارة التجـــــــارة. تعديل الكيـــــــان القانوين 

مـــــــن ت�سامنية اإىل ذات م�سئولية حمدودة. 

يرجـــــــى ممن لـــــــه اعرتا�س يتقـــــــدم لالإدارة 

املذكورة خالل �ستـــــــني يومًا من تاريخ ن�سر 

االإعـــــــالن باعرتا�س خطـــــــي مرفقًا به �سند 

املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

كش����ف رئيس اللجنة الفنية في املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي أنه سيتم عقد حلقة نقاشية يوم 
الثالثاء املقبل خصصت لبحث موضوع عقود النظافة 
اجلديدة. وقال العنزي ان الب����الد مقبلة على ازمة 
نظافة نظرا إللغاء جلنة املناقصات املركزية ترسية 
العقود اجلديدة نظرا الرتفاع األسعار، مشيرا الى ان 

الشركات العاملة حاليا ترفض التمديد الذي طلبته 
البلدية ملدة سنة بحجة خسارتها في العقود احلالية 
وصعوبة االشتراطات املوجودة. وأكد حرص أعضاء 
املجلس البلدي على تسليط الضوء على هذه القضية 
املهمة من خالل هذه احللقة النقاشية التي يشارك فيها 
املسؤولون في اجلهاز التنفيذي وممثلو الشركات.

فرز املطيري
م.محمد احلريص


