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اعداد: بداح العنزي

اوضح مدير فرع بلدية محافظة االحمدي 
فهد دغيم ان ادارة النظافة العامة واشغاالت 
الطرق نفذت حملة تنظيف شنتها على منطقة 
نادي فروس���ية الفروانية، مبينا ان احلملة 
جاءت لرفع االنقاض واملخلفات املتراكمة في 
املنطقة والتي تقع حتت نطاق بلدية محافظة 
االحمدي التي خلفها اصحاب نادي الفروسية 

نتيجة عدم التزامهم بوضع املخلفات واالنقاض 
في االماكن املخصصة لها.

واشار دغيم الى ان ادارة النظافة واشغاالت 
الطرق في بلدية احملافظة عملت على توفير 
عدد 4 نسافات، وعدد 2 جرافة لتنظيف املوقع، 
الفتا الى ان احلملة اسفرت عن رفع عدد 56 

دربا من املخلفات واالنقاض في املنطقة.

رفع 56 دربًا من مخلفات فروسية الفروانية

أكثر من 4 ماليين وثيقة تحولت إلى 138 سي دي

خالل اجتماعها اليوم برئاسة الشايع

صفر: تحويل الوثائق والمخططات
في البلدية إلى معلومات إلكترونية

لجنة التسميات تبحث إطالق 
أسماء مقترحة جديدة على الشوارع

واستطاعوا التغلب عليها.
وبني ان البلدية تعد من أولى 
الدوائر احلكومية التي تأسست 
ف����ي الكويت وأرش����يفها غني 
بالعديد من الوثائق واملخططات 
التي حتمل اسماء شخصيات 
له����ا بصمات مميزة في تاريخ 
الكوي����ت، الفتا الى ان البلدية 
ستتوس����ع في االستفادة من 
هذا املشروع الوطني وينسحب 
ادارات  املش����روع على ملفات 
الغاية  اخرى لك����ي تتحق����ق 
من حف����ظ املعلومات وامللفات 
الكتروني  والوثائق في نظام 

متطور ومتكامل.
وأشاد صفر بجهود العاملني 
في ادارة الس����جل العام وعلى 
رأس����هم مدير االدارة ياس����ني 
الياس����ني، كما أش����اد بجهود 
العامل����ني مبرك����ز البح����وث 
الكويتية وعلى  والدراس����ات 
رأسهم د.عبداهلل الغنيم رئيس 
املرك����ز، ود.جعف����ر العريان، 
وعبدالعزيز اخلطيب، وشيخة 

السعيدان.

تبحث لجنة التس���ميات خ���ال اجتماعها 
اليوم برئاسة شايع الشايع عددا من التسميات 
المقترحة الطاقها على الش���وارع، ويتضمن 

جدول االعمال التالي:
 اضاف���ة لق���ب الرفاعي الى ش���ارع س���يد 
علي س���يد س���ليمان، الطلب المق���دم من فهد 
 الحمود العبدالوهاب بشأن تسمية احد شوارع 
قرطبة باس���م النوخذة المرحوم عبدالوهاب 
المقدم من  العبدالوهاب، االقت���راح  الحم���ود 

العضو مهلهل الخالد بشأن اطاق اسم المرحوم 
 عيس���ى محمد المخيزم على احد الش���وارع، 
االقت���راح المقدم من العضو ع���ادل الجاراهلل 
الخرافي بشأن اطاق اسم المرحوم عبدالعزيز 
ابراهيم الفليج على احد الشوارع، طلب اطاق 
اسماء بعض الشخصيات على الشوارع، االقتراح 
المقدم من العضو فرز المطيري بشأن تسمية 
ش���ارع حديقة العمرية باس���م المرحوم مهنا 

العدواني.

مع 18 ش����ريطا حتتوي نفس 
املعلومات كإجراء احتياطي )باك 

أب تيب(.
وأضاف ان هذا املش����روع 
املنجز بدأ العمل فيه منذ يوليو 
2009 تلته����ا مرحل����ة تدريب 
مجموعة من موظفي البلدية على 
ادخال البيانات وفق البرنامج 
الى  اخلاص بالوثائق، مشيرا 
ان العامل����ني واجهوا مصاعب 
في التعامل مع امللفات القدمية 

اعلن وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض����ل صف����ر ع����ن اجناز 
العام ملشروع  الس����جل  ادارة 
حتوي����ل الوثائق واملخططات 
الى معلومات الكترونية وفق 
نظام متطور ومتكامل بالتعاون 
البحوث والدراسات  مع مركز 

الكويتية.
وق����ال صفر ف����ي تصريح 
صحافي ان التعاون بني بلدية 
الكويت وخاصة ادارة السجل 
البحوث  العام وب����ني مرك����ز 
أثمر  الكويتي����ة  والدراس����ات 
اجنازا طال انتظاره من خال 
حتويل كل امللفات القدمية منذ 
الثاثينيات من القرن املنصرم 
الى معلومات الكترونية مخزنة 
في احلاسوب، الفتا الى ان عدد 
امللفات القدمية كان يبلغ 13355 
ملفا حتتوي عل����ى 4373683 
وثيق����ة )حوالي اربعة مايني 
واربعمائة ألف وثيقة( في 2086 
صندوقا، حيث صارت كلها في 
138 قرصا مدمجا )س����ي دي( 

د.فاضل صفر

حتى ال تتداخل مع توسعة المطالع ومحمية صباح األحمد والشدادية الصناعية

لجنة تقصي الحقائق أنهت أعمالها الخاصة بمخالفات منطقة فهد األحمد

اعتماد المسارات المقترحة لتعديل »السكة الحديد«

تشديد الرقابة على المكاتب الهندسية 

االنف���اق وتم تحديد المس���ار 
الخاص بشبكة السكة الحديد 
حيث ت���م تعديل المس���ارات 
المخطط  المقترحة من قب���ل 
الهيكلي وتعدي���ل نقاط ربط 
الش���مالية )الحدود  المنطقة 
الكويتية – العراقية( من العبدلي 
الى ام قصر باالضافة الى تعديل 
السكة  الجنوبي لخط  المسار 
الحديد ليكون محاذيا للمنطقة 

الحضرية.
ال���رأي الفن���ي: ال مانع من 
المقترحة  المس���ارات  اعتماد 
من قب���ل استش���اري وزارة 
المواصات شريطة تعديل مسار 
الحديد ليتافى  شبكة السكة 
المواقع  التداخل بين���ه وبين 
المجلس  المخصصة من قبل 
المطاع  البل���دي كتوس���عة 
ومحمية صباح األحمد ومنطقة 
الشدادية الصناعية واي مواقع 
اخرى لم يتم االنتهاء من تثبيتها 
وان يتم تزويدنا بالمخططات 
التفصيلية للمسارات العتمادها 

قبل التنفيذ بصورة نهائية.

للمشروع والجدوى االقتصادية 
منه ومباركتها له.

وعليه يرجى التفضل بالعلم 
بأن���ه تم تش���كيل لجنة عليا 
للسكك الحديدية ومترو االنفاق 
من وزارات الدولة ذات العاقة 
بالموضوع رقم )2006/236( 
بتاريخ 2006/10/11 حيث تابعت 
اللجنة اعمال استشاري وزارة 
المواصات بخصوص الدراسات 
الحديد ومترو  األولية للسكة 

المسارات  البلدية  اعتمدت 
المقترحة من قبل استش���اري 
وزارة المواص���ات ش���ريطة 
تعديل مس���ار ش���بكة السكة 
الحديد لتاف���ي التداخل بينه 
المواقع المخصصة من  وبين 
قبل المجلس كتوسعة المطاع 
ومحمية صباح األحمد ومنطقة 

الشدادية الصناعية.
وق���ال مدير ع���ام البلدية 
م.احمد الصبيح في كتابه الذي 
ستبحثه اللجنة الفنية: تحية 
طيبة وبعد، باالشارة الى كتاب 
وزارة المواصات في 2010/8/29 
والى قرار مجلس الوزراء رقم 
)950/أوال( ف���ي اجتماع رقم 
)47-2008/2( والمنعقد بتاريخ 
2008/9/15 والذي تم في البند 

األول مباركته للمشروع.
البند األول: احيط المجلس 
علما بما ورد في تقرير وزارة 
المواصات بشأن مشروع انظمة 
النقل السريع )مترو االنفاق، 
القطار المعلق، السكك الحديدية( 
وكذل���ك الع���رض التفصيلي 

اعلن رئيس جلنة تقصي احلقائق في مخالفات 
منطقة فهد األحمد مانع العجمي عن انتهاء العمل 
بعد التحقيق في جميع املخالفات املوجودة باملنطقة، 

متهيدا لرفع تقرير الى املجلس البلدي.
وقال العجمي ان ابرز توصيات اللجنة زرع الثقة 
بني مراقب البناء والتعاون بني املسؤولني وتشديد 

الرقابة على املكاتب الهندسية واملقاولني.
واضاف ان اللجنة طالبت البلدية بتطبيق القانون 
على اجلميع ومنح املراقبني صفة الضبطية القضائية 
واعطاء الصاحيات املطلقة ملديري بلديات احملافظات 

في اتخاذ القرارات دون الرجوع الى مسؤوليهم.
واشار الى ان االعضاء طالبوا بالسماح بالتصاق 
املباني على الس���احات وممرات املشاة في مناطق 

السكن اخلاص.
من جانب آخر ذكرت مقررة اللجنة م.أش���واق 
املضف ان تشكيل جلنة تقصي احلقائق كان بسبب 
وجود مشكلة عالقة وهي املخالفات املوجودة في 
بعض قسائم منطقة فهد االحمد وعدم ايصال التيار 

الكهربائي لها.
وبينت املضف انه البد من اعادة دراسة نظام البناء 
بحيث يؤخذ في االعتبار كثافة املباني واالرتدادات 
عن اجلار واخلدمات بدال من نسب البناء وتوصيف 
استغال املساحات. واشارت الى عزم اللجنة الفنية 
اقامة ورش عمل قريبا لدراسة جميع لوائح البناء من 
خال تقدمي دراسات توضح هذا التوجه ومميزاتها 

مقارنة باللوائح املعمول بها حاليا.

م.أحمد الصبيح

م.أشواق املضف مانع العجمي

تخصيص موقعين لصالتي أفراح بالجهراء
وافقت البلدية على تخصيص موقعني لصالتي أفراح في منطقة اجلهراء، 

االولى في منطقة العيون قطعة 1 واالخرى على طريق اجلهراء.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح: كتاب االمانة العامة ملجلس الوزراء 
بتاريخ 2009/12/29 ورقم 329/10/60 - 5320 بتاريخ 2009/9/17 بشأن قرار 
مجل��س الوزراء رقم 735 املتخذ باجتماعه رقم 47 - 2009/2 املنعقد بتاريخ 
2009/9/7 بخصوص توفير موقعني إلقام��ة صالتي أفراح مبنطقة اجلهراء 
يخص��ص املوقع االول )بالقرب من طريق اجلهراء( لصالة صاحب الس��مو 
األمي��ر، حفظه اهلل ورعاه، ويخصص املوقع الثاني )منطقة العيون( للمتبرع 

)أسرة الصباح( على ان يتم تنفيذ ذلك حتت إشراف الديوان األميري.
ال��رأي الفني: موافق بش��روط، نرى املوافقة عل��ى اعتماد قرار مجلس 
الوزراء رقم 735 بخصوص توفير موقعني لصالتي أفراح مبنطقة اجلهراء، 
حيث يقع احدهما مبنطقة العيون شمال املدرسة االبتدائية للبنني ق1 للمتبرع 
)أسرة الصباح(، ومبس��احة 40م×25م=1000م2 ومواقف للسيارات خلدمة 
الصالة املقترحة مبس��احة 60م×40م=2400م2. واملوقع اآلخر يقع بالقرب 
من طريق اجلهراء شمال القطعة 76 باجلهراء لصالة »صاحب السمو األمير 
حفظه اهلل ورعاه« مبساحة 40م×25م=1000م2 ومواقف للسيارات مبساحة 
2634.2م2 تقريبا خلدمة الصالة واملسجد. شريطة اآلتي: 1 - التنسيق واألخذ 
بع��ني االعتبار ردود وزارات خدمات الدولة قبل البدء في التنفيذ، خصوصا 
»رد دائ��رة املياه« بوزارة الكهرباء واملاء، 2 - أن يتم التنفيذ حتت إش��راف 
الديوان األميري، 3 - تس��لم املواقع بعد التنفيذ لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل إلدارتها واالشراف عليها، 4 - زحزحة موقع فرع الدكاكني املخصص 

)وغير القائم( مبسافة 40م.

فهد دغيم 
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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 يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

با�ســم/ اإبراهيم �شمري اإبراهيم حبايب

J674723 / رقم اجلواز

على من يجدها ت�سليمها لل�سفارة 

الأردنية اأو الت�سال على رقم

66817815

مفـقـــود
بطـاقـة �سخ�سية اأردنية


