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»البلدية«: موقعان بمساحة 250 ألف متر مربع 
بالوفرة لدراسة وتصميم األعالف وإقامة المشاتل

رفضت طلب توسعة المدرسة اإلنجليزية بالمنقف قطعة 60

م.أحمد الصبيح

مت عرض املوضوع على جلنة 
املوافقات التنظيمية رقم 2009/23 
بتاري����خ 2009/3/22 وصدر قرار 
اللجنة بعدم املوافقة لعدم وجود 

دواع تنظيمية.
الرأي الفني:
غير موافق.

نرى ع����دم املوافقة على طلب 
التربي����ة توس����عة موقع  وزارة 
املدرسة اإلجنليزية ضمن القطعة 
60 مبنطقة املنقف مبساحة 3000م2، 

وذلك لوجود دواع تنظيمية.
وأوضح الصبيح في كتابه بشأن 
تخصيص موق����ع ملبنى محافظة 

األحمدي التالي:
نفيدكم علما بأن منطقة األحمدي 
من املناطق الواقعة ضمن امتياز 
شركة نفط الكويت، وقد مت بناء 
موقع مبنى احملافظ����ة بناء على 
موافقات شركة نفط الكويت وقد 
أفادت ش����ركة نف����ط الكويت بأن 
امللف اخلاص بقرار التنازل للموقع 
احلالي حملافظة األحمدي مفقود.

مساحة املوقع احلالي:
مساحة املوقع احلالي 11750م2، 
وذلك كم����ا ورد باملخطط املعتمد 

من احملافظة.
مساحة التوسعة املطلوبة:

مس����احة التوس����عة املطلوبة 
8043م2 وذلك كما ورد باملخطط 

املعتمد من احملافظة.
مخطط يوضح مساحة املوقع 

ومساحة التوسعة.

أق����رت البلدي����ة تخصيص 
موقع لدراسة وتصميم األعالف 
وصناعة السيالج وإقامة مشاتل، 
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 

الصبيح في كتابه:
الرأي الفني:

� موافق بشروط.
الهيئة  املوافقة عل����ى طلب 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تخصيص موقع لدراسة 
وتصمي����م األع����الف وصناعة 
الس����يالج وموقع آخر لدراسة 
املقدم  إقامة مش����اتل  وتصميم 
من قبلهم مبساحة 431.034م × 
580.000م = 250000م2 لكل منهما 
ضمن احلدود املعتمدة ملنطقة 
الوفرة الزراعية شريطة موافقة 
العامة للبيئة ووزارات  الهيئة 
املرافق واخلدمات، وكذلك الهيئة 
العامة للصناعة فيما يخص موقع 
دراسة وتصميم األعالف وصناعة 
السيالج وااللتزام بشروطهم قبل 

البدء بالتنفيذ.
من جانب آخر، رفضت البلدية 
توس����عة املدرس����ة اإلجنليزية 
باملنق����ف. وق����ال الصبيح في 
التربية  كتابه: تقدم����ت وزارة 
ف����ي 2007/8/15 بكت����اب تطلب 
فيه توسعة للمدرسة اإلجنليزية 
مبنطقة املنقف مبساحة 3000م2 
لتصب����ح املس����احة اإلجمالية 

للموقع 8000م2.
وافق����ت وزارة التربية على 

تعديل ش����كل املعهد الديني )غير 
قائم( بنفس املساحة املخصصة 
سابقا وبنفس األبعاد، وكذلك يتم 
تعديل شكل مواقف السيارات، وذلك 
لتوفير مساحة 3000م2 لتوسعة 
املدرس����ة اإلجنليزي����ة لتصب����ح 

مساحتها اإلجمالية 8000م2.
مت عرض املوضوع على قسم 
الطرق بإدارة التنظيم ومتت املوافقة 
عل����ى اعتماد املداخ����ل واملخارج 
ومواقف السيارات مبوجب املذكرة 
املؤرخة في 2008/8/7 ش����ريطة 

اآلتي:
� التقيد باملالحظات على الوضع 

املقترح.
� ضرورة ان تلتزم املدرس����ة 
بتوفير مواقف للسيارات اخلاصة 

بها داخل حدود قسيمتها.
جلنة املوافقات التنظيمية:

»خطوات« ترعى مهرجان »أسرتي.. سعادتي« في دار المسنين

»البابطين« تطلق مشروعًا جديدًا بعنوان »الثقافة من أجل السالم«

أعلنت ش����ركة خطوات لتنظيم املعارض 
واملؤمترات رعايتها وتنظيمها مهرجان »أسرتي 
س����عادتي« مبناس����بة عيد األم والذي سيقام 
بالتعاون مع دار املسنني ومجموعة جابر اخلير 
التطوعية، حيث نرس����م الفرحة على وجوه 

أمهاتنا وآبائنا ونبث األمل فيهم.
جاء ذلك مع اقتراب مناس����بة عيد األسرة 
في نهاية ش����هر م����ارس، وبحضور نخبة من 
الشخصيات املهمة واملعروفة في املجتمع وذلك 
يوم السبت 2011/3/19، وبهذه املناسبة اعلنت 
رئيسة مجلس اإلدارة نهيل صوفان عن برنامج 
املهرجان االفتتاحي وما سيصاحبه من مهرجانات 
ونشاطات ترفيهية عائلية متنوعة على مدار 
يوم كامل حيث ستكون الدعوة عامة، من الساعة 
الرابعة عصرا الى الثامنة والنصف مساء وتشمل: 

الرس����م باحلناء وتلوين الوجوه، وخفة اليد 
وعروضا س����حرية للس����احر، وعروض فرقة 
شعبية كويتية، وإلقاء شعر إلحدى املسنات، 
وفقرة املس����ابقات واألمثال الشعبية، وعرض 
»داتا ش����و«، عن املش����غوالت اليدوية بأيادي 
املسنني، وافتتاح معرض خاص باملشغوالت 
اليدوية بأيادي املس����نني، وتوزيع هدايا على 
املسنني وهدايا املسابقات وقالت نهيل صوفان 
ان عالقة »خطوات« مبؤسسات املجتمع واملراكز 
التطوعية هي جوهر عملنا منذ بدايتنا عام 2010 
ملثل تلك األنشطة والفعاليات بجانب املعارض 
واملؤمترات، وانه لشرف لنا املشاركة في تلك 
االنشطة، وهذا أقل ما ميكن ان تساهم به شركة 
خطوات، متمنية ان تكون بداية لتعاون مثمر 

ومستمر في املستقبل ملثل تلك املهرجانات.

واضافت صوفان سيكون املهرجان في 19 
مارس اجلاري يوم����ا احتفاليا بكل ما للكلمة 
من معنى، وهو يوم احتفالي خلطوات تفخر 
بإجنازه كما هو يوم احتفالي ألهالي الكويت 
ايض����ا، واضافت انن����ا نفخر بالتع����اون مع 
املؤسسات االجتماعية من قبل شركة خطوات 

للمعارض.
واش����ارت الى ان ش����ركة خطوات لتنظيم 
املعارض واملؤمترات وجهازها االداري وجميع 
موظفيها ينتهزون هذه املناسبة لتقدمي اسمى 
آيات التهاني والتبريكات الى صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 
االمني الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وإلى جميع افراد 

الشعب الكويتي واملقيمني.

أعلن���ت مؤسس���ة جائ���زة 
عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع 
الشعري عن إطالق مشروع ثقافي 
جديد حتت عنوان »الثقافة من 
أجل الس���الم«، وهو موجه الى 
االحتاد األوروبي ومواطنيه، وفق 
برنامج ميتد لعام كامل خالل هذه 
السنة. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
رئيس املؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطني في احتفاء حظي به من 
جهات برملانية وثقافية واكادميية 
في مالطا، تقديرا لدوره الثقافي 
ف���ي تقارب الش���عوب، ولقيامه 
بنشر اللغة العربية في األوساط 
األكادميية والطالبية في مالطا.  

وقد قام رئيس البرملان في مالطا 
مايكل فرندو بتكرمي عبدالعزيز 
سعود البابطني في حفل حضره 
برملانيون وشخصيات اجتماعية 
بارزة. ومن املنتظر ان يتم منح 
البابطني امليدالية الشرفية للشعر 
من قبل األكادميية العاملية للشعر، 
وهي في مدينة فيرونا االيطالية، 
وسيجري االحتفال بهذا التكرمي 
يوم احلادي عشر من يونيو املقبل. 
وتعم���ل جمعية دانتي للش���عر 
عل���ى تكرمي البابط���ني لتعاونه 
املثمر مع اجلمعية في املجاالت 
الثقافية. وألق���ى البابطني كلمة 
قال من خالله���ا: نلتقي في هذه 

القاعة في بلد كرمي كان لنا معه 
تاريخ مشترك في املاضي ونأمل 
أن يكون لنا معه تاريخ مشترك 

في احلاضر واملستقبل.
ويسعدني أن أوجه حتية إلى 
ه���ذه اجلزيرة التي فرض عليها 
موقعه���ا ومصاحله���ا ان تكون 
جسر تواصل بني صفتي البحر 
األبيض املتوسط، الضفة العربية 
التي كانت مبعث حضارات مهمة 
في العص���ور القدمية، والضفة 
األوروبية مركز احلضارة احلديثة. 
واختتم البابطني كلمته بالقول: 
أعلن اليوم من مالطا، في عاصمتها 
فالتا عن انطالق مشروع املؤسسة: 

»الثقافة من أجل السالم« في ندوته 
األولى، وهو موجه إلى كل االحتاد 
األوروبي ومواطنيه وفق برنامج 
منظم طيلة هذه السنة، فنرجو أن 
نعمل معا على إجناحه. هذا وقد 
جرت مراسم التكرمي في البرملان 
املالطي بحضور شخصيات ثقافية 
واكادميية ب���ارزة، وحضره من 
املؤسسة املعاون االداري لألمني 
العام عبدالرحمن خالد البابطني، 
حيث نظمت املؤسسة في مدينة 
فالتا مبالطا »الندوة األولى من 
برنامج الثقافة من أجل السالم«، 
وجاءت حتت عنوان »آليات احلوار 

بني الثقافات«. 

القفيدي  خال���د خليفة س���عد   ٭
العازمي

خالد محارب االفنس العنزي  ٭
خالد هايف غامن الظفيري  ٭
خلف اعالج خلف العالج  ٭

راشد عبد احملسن محمد املري  ٭
سالم علي سعد املاجدي  ٭

سعد عبد العزيز احمد الهوالن  ٭
سعد منصور رغيان العازمي  ٭
سعود حمود عواض املطيري  ٭

سعود فهد سعود العازمي  ٭
سعود مراجي رباح العنزي  ٭

سعود نهار مفلح اجلسار  ٭
سلمان عباس ابراهيم بوحمد  ٭
سلمان محمد سلمان خاشقها  ٭

س���ليمان عبدال���رزاق ج���راح   ٭
االبراهيم

سيف محمد سيف العجمي  ٭
صالح جابر راشد الرقيب  ٭

ص���الح ناص���ر عب���د العزيز   ٭
الشميمري

طارق بركة محمد السبيعي  ٭
طامي جاسر طامي املطيري  ٭
طالل صالح رومي الفضلي  ٭
عايد عبدالكرمي عايد غزي  ٭

عاي���ض مطلق مزي���د البغيلي   ٭
الرشيدي

عبدالرحم���ن زي���دان خل���ف   ٭
الشمري

عبدالرحمن صالح مفلح حمد  ٭
عبدالرحم���ن عبد الرضا محمد   ٭

مدوة
ف���ارس محم���د  عبدالرحم���ن   ٭

العنزي
عبدالرحم���ن فه���د عب���داهلل   ٭

الصليلي
عي���د  مب���ارك  عبدالرحم���ن   ٭

املطيري
عبدالرحم���ن ه���ادي قميصان   ٭

العجمي
عبدالرحم���ن يوس���ف خلي���ل   ٭

العوضي
عبدال���رزاق عبداهلل ش���الش   ٭

صفوق
عبدالصم���د ماج���د عبدالصمد   ٭

الصالح
عبدالعزيز احمد عبداحملس���ن   ٭

املرشد

أسماء المدعوين لمراجعة 
»الديوان« اليوم

احمد جاسم شافي العنزي  ٭
 ٭ باسل سالمة سعود البذالي

 ٭ خالد هادي جبران القحطاني
 ٭ خالد يرفس شخير العازمي

 ٭ فهاد مبارك فهاد املنير
 ٭ محم���د س���عد عب���د العزي���ز 

اخلميس
 ٭ مفلح مبروك نصار العازمي

احمد خليفة غالب العازمي  ٭
احمد سالم محمد الرشيدي  ٭
احمد سامي محمود الربيعة  ٭
احمد سلمان عبداهلل احلرز  ٭

احم���د طال���ب عبداللطي���ف   ٭
الغربللي

احمد عامر محمد العميري  ٭
صاه���ود  اهلل  عب���د  احم���د   ٭

العازمي
احمد علي يعقوب احملميد  ٭

احمد فهد احمد الهران  ٭
احمد فهيد مناور املطيري  ٭

احمد منيف مشعل الديحاني  ٭
اسامة راشد سعد اخلرافي  ٭

حم���دي  مس���عد  احلم���دي   ٭
الرديفان

ايوب علي محمود النخي  ٭
بدر دخيل سعد الرشيدي  ٭
بدر سعد دواس العازمي  ٭
بدر محمد هذال املطيري  ٭
براك غزاي محمد شوق  ٭

براك منصور حسن السبيعي  ٭
بشار عبداهلل محمد احمد  ٭

بن���در عبداله���ادي عب���داهلل   ٭
العيبان

جابر حسني علي العنزي  ٭
جاسم حمد جاسم الضميد  ٭
جراح عبد اهلل محمد حامد  ٭

جراح فهد حجر املطيري  ٭
حامت ناصر صالح الرشيدي  ٭

حسن احمد حسن املناعي  ٭
حسن محمد حسن الفضالة  ٭
حسني محسن غنيم القومي  ٭

حماد سالم عبداهلل اجلداوي  ٭
حمد عطا اهلل براك الهاجري  ٭

حمود احمد حبيب املناور  ٭
حمود راشد الدسم الرشيدي  ٭

خالد حمد فهد العازمي  ٭

اجلوه���رة مش���رف مش���اري   ٭
املطيري

الهنوف فالح فهد املطيري  ٭
امار عبداهلل جبل املطيري  ٭
امال فرج عودة السليماني  ٭

اماني احمد محمد سالم  ٭
اماني احمد مصطفى البلوشي  ٭

امينة حمزة عباس رضا  ٭
امينة يعقوب يوسف اجلسمي  ٭

انوار فهد شريدة املطيري  ٭
انوار يوسف محمد احمد  ٭

اميان عبيد عبداهلل املطيري  ٭
اميان وجب عايش احلسيني  ٭
أوضاح محمد فهاد العجمي  ٭
بدرية ناصر محمد الناصر  ٭

بدور مبارك اقريني العازمي  ٭
بدور محمد شكبان املطيري  ٭
بشاير حمد رحيم املطيري  ٭

بشاير عادل مزيد عبد الرحيم  ٭
بش���اير عبدالرحم���ن عبداهلل   ٭

احلويس
بشاير وليد محمد يوسف بدر  ٭

ثناء صالح محمد الثويني  ٭
جمان���ة عبدالعزي���ز حاجي���ه   ٭

حسن
العويهان  جمايل علي مطل���ق   ٭

العنزي
جنان طالل محمد القديري  ٭

جوزة مناحي سعد العصيمي  ٭
حصة ابراهيم ناصر الهمالن  ٭

حصة جمال منيب الشلبي  ٭
حصة راشد عبداهلل الرندي  ٭

عج���ران  عب���داهلل  حص���ة   ٭
السبيعي

حصة مساعد راشد الغزير  ٭
حن���ان عب���د اللطيف جاس���م   ٭

صفر
حوراء علي حسني قمبر  ٭

خديجة امير ساملي  ٭
خلدا عماش زيد االسلمي  ٭

حنت���وش  خل���ود صي���وان   ٭
الضفيري

خلود علي يوسف ال بن علي  ٭
دانة بداح جابر الهاجري  ٭

دعاء سعيد عبداهلل احلبيب  ٭
دالل طارق يعقوب النصر اهلل  ٭

دنيا عبداهلل يوسف العامر  ٭
رشا سعود عبدالعزيز الدواس  ٭
رقية عبد الرضا مندني حسن  ٭

رمي ضيف اهلل عبداهلل ذويبان  ٭
رمي فالح راضي املطرود  ٭

زهراء عب���د األمير محمد أحمد   ٭
مهنا

منص���ور  مرتض���ى  زه���راء   ٭

فالح مناور ساري الرشيدي  ٭
فهد بندر علي العتيبي  ٭

فهد حمود فهد ذياب  ٭
فهد شريدة فالح الديحاني  ٭

فهد عامر دويحان الرشيدي  ٭
فهد قناص حمد العدواني  ٭

فهد منصور فهد الدوسري  ٭
فهد ناجي فهد الصقر  ٭

فيصل محمد بندر اخلالدي  ٭
فيصل يوس���ف محم���د ثنيان   ٭

الغامن
مالك علي صالح الهزاع  ٭

مبارك زيد عبد اهلل الغضوري  ٭
مبارك عسكر عيد الرشيدي  ٭

ابراهي���م عبداملجي���د  محم���د   ٭
الرفاعي

محمد احمد ناصر العازمي  ٭
محمد اسماعيل احمد املوسوي  ٭
محمد احلميدي محمد املطيري  ٭
محمد بادي صنيتان العتيبي  ٭
محمد بخيت حسني العجمي  ٭
محمد خالد محمد احلسينان  ٭

محمد خليل ابراهيم العبداهلل  ٭
محمد سالم صالح مثال  ٭

محمد سلمان مرزوق العلوان  ٭
عب���داهلل  س���ليمان  محم���د   ٭

السعدي
محمد سيف صالح الهاجري  ٭
محمد صالح محمد الفجري  ٭

محمد صالح سليمان احلصان  ٭
محمد عادل صقر الرومي  ٭

محمد عايد محمد الديحاني  ٭
محمد عبدالرحم���ن عبداملجيد   ٭

العوضي
محمد عبداهلل ابراهيم العجيل  ٭
محمد عبداهلل جعفر الكندري  ٭

محمد عيسي غامن ابراهيم  ٭
محمد فهاد محمد الهاجري  ٭

محمد فيصل عبدالكرمي معراج  ٭
محمد معدي مسفر العتيبي  ٭

محمد نهار منر غاطي  ٭
محمد يوسف عبداهلل القبندي  ٭
مساعد مطلق يعقوب املطيري  ٭

مساعد نبيل خالد الفرحان  ٭
مشاري خالد محمد احلسينان  ٭

مشاري عبيد محمد املطيري  ٭
مشاري محمد سرور املطيري  ٭
مشعل بيان سلمي الديحاني  ٭

مشعل سالم عتيق شريدة  ٭
مشعل محمد عبداهلل الرشيدي  ٭

مطلق حمود محمد الرشيدي  ٭
منصور صالح حسني العجمي  ٭
منصور محسن شافي اخلالدي  ٭

مهند علي محمد بودي  ٭

لولوة احمد سلطان محمد  ٭
لولوة عامر مجيد املقيحط  ٭
مراحب سامي محمد العلي  ٭
مرمي محمد عبداهلل العمير  ٭

مرمي نبيل عبدالعزيز القطان  ٭
مشاعل صالح شبيب العازمي  ٭
مشاعل عواض ثواب الرويجح  ٭

منار عبداهلل مطل���ق املجهول   ٭
املطيري

منار عدنان عبدالرحمن جحيل  ٭
منى بشر ظاهر العنزي  ٭

حم���دان  احلمي���دي  مني���رة   ٭
الرشيدي

منيرة مبارك سلمان حماده  ٭
مها سالم محمد الرشيدي  ٭
مها صالح عواد العازمي  ٭
مها محمد تومي الهاجري  ٭

ميثة محمد ماطر العازمي  ٭
نادية خلف غامن مطر  ٭

نسرين ما شاء اهلل داراب بور  ٭
نوال سعدون سعود العجمي  ٭

نوال فالح مذكر العجمي  ٭
نوال فراج تركي الغنيمي  ٭
نوال فهد دومان الديحاني  ٭

ن���وال مجم���ي س���كران عتيج   ٭
الضفيري

نوال محمد خليف الشمري  ٭
نور بدر حسن العوضي  ٭

نور سعود عبدالعزيز الرشيد  ٭
ن���ور عب���داهلل عب���د اللطيف   ٭

الشايع
نورة رفاعي نحيان العجمي  ٭

نورة سماح يوعد احلربي  ٭
نورة عبداهلل جاسم النويشير  ٭

نورة عبداهلل فهد العازمي  ٭
نورة محمد عبداهلل الشريدة  ٭

نوف عب���د املجيد حس���ن مال   ٭
عبداهلل أحمد

نوف عواض حمود املطيري  ٭
نوف فؤاد عبداهلل احلرز  ٭

نوف مرزوق دغيم الرشيدي  ٭
هب���ة عبدالرحم���ن م���رزوق   ٭

الصقر
هبة علي جاسم املاجد  ٭

هدى حمد عبداهلل العتيق  ٭
هدى ضاحي حزام السعيدي  ٭

هديل جاسم محمد احملمد  ٭
هديل فاضل محمد الشطي  ٭

هنادي فرحان تركي الظفيري  ٭
هيا خالد سيف العماني  ٭

هيا خالد صالح احمليالني  ٭
هيا علي محمد الشمري  ٭

وضحة محمد هزاع الظفيري  ٭
والء داود رجب علي  ٭

ناصر سالم عبداهلل دغش  ٭
ناص���ر عبداحملس���ن ناص���ر   ٭

املريشد
ناصر قحطان عباس الفوزان  ٭

ناف���ع عبدالعزي���ز مس���اعد   ٭
الياسني

نشمي سعود دغمي الرشيدي  ٭
نصار احمد شريف العنزي  ٭

نواف بشير شمروخ الشمري  ٭
نواف فهد عبدالرحمن البناي  ٭

نواف الفي عواد الدويلة  ٭
وارد سالم عبداهلل دغش  ٭
وليد مبارك طاهر واوان  ٭

ابراهي���م يعق���وب  يعق���وب   ٭
اللوغاني

يوسف بندر بدر املطيري  ٭
يوس���ف عبد اهلل علي شمس   ٭

الدين
يوسف محمد عبدالعزيز العلوش  ٭
يون���س عبدالرحيم يوس���ف   ٭

العبيدلي

أسماء المدعوات لمراجعة 
الديوان غدًا االثنين  

أفراح عابر بشيت اخلالدي  ٭
احلوراء زين���ب صاحب محمد   ٭

الصراف
العنود محمد ماطر العازمي  ٭

انفال ضيف اهلل ثامر العتيبي  ٭
حنان خالد عبداهلل احلربي  ٭

دالل عبداحلمي���د عب���داهلل بن   ٭
ناجي

زينب اسامة علي الناصر  ٭
سارة سالم فالج الهاجري  ٭

سارة عبداهلل حيدر السلمان  ٭
سارة محمد علي العجمي  ٭
شهد سعود طلق العازمي  ٭

عائشة علي منصور سلطان  ٭
عائشة فؤاد حمد اجليران  ٭

في احمد سعيد العازمي  ٭
مرمي عبدالعزيز احمد القطان  ٭

ندى خضر دبوق  ٭
ال���رؤوف علي  هاش���مية عبد   ٭

املويل
ابرار احمد حميد جمال  ٭

ابرار بدر رمضان اخلليفه  ٭
ابرار فيصل ابراهيم الهولي  ٭

اريج عدنان امني عبدالرحمن  ٭
ناص���ر  اس���تقالل محب���وب   ٭

ابوحقطه
البت���ول عبدالعزي���ز محم���د   ٭

دشتي
اجلازي سعد راشد الهاجري  ٭

عبدالعزي���ز حبيب س���ليمان   ٭
الفرج

عبدالعزي���ز خل���ف منس���ي   ٭
العنزي

حس���ن  ف���الح  عبدالعزي���ز   ٭
الظفيري

عبداهلل احمد ماجد الرشيدي  ٭
عبداهلل ب���در عبداللطيف عبد   ٭

الرحيم
عبداهلل ثنيان فراج الشمري  ٭
عبداهلل جاسم محمد شريدة  ٭
عبداهلل جبر نقيان املطيري  ٭

عبداهلل جمعان سعد العازمي  ٭
عب���داهلل حام���د عبي���د اهلل   ٭

الرشيدي
عبداهلل حمد فالح العازمي  ٭

عبداهلل خالد عبداهلل حسني  ٭
عبداهلل خليل ابراهيم الكندري  ٭

عبداهلل رضا اسد اسداهلل  ٭
عبداهلل سعود تركي العنزي  ٭
عبداهلل سعيد صالح سعيد  ٭

فه���د  عبداجلب���ار  عب���داهلل   ٭
املضيان

ش���ريع  عش���وي  عب���داهلل   ٭
الضفيري

عبداهلل عيسي محمد العتال  ٭
عبداهلل غازي خالد املطيري  ٭

عبداهلل غازي صالح الرشيدي  ٭
عبداهلل فالح سالم العازمي  ٭

عبداهلل مجيد عبداهلل عيدان  ٭
عبداهلل محمود عبداهلل الهزاع  ٭
عبداهلل مفرح عوض الرشيدي  ٭

عبداحملس���ن فه���د عب���داهلل   ٭
السعيد

عبدالوهاب عل���ي عبدالوهاب   ٭
القالف

عبدالعزيز احلمي���دي برغش   ٭
الظفيري

عثمان جاسم ابراهيم اخلضر  ٭
العزيز  عدن���ان محم���د عب���د   ٭

اجلاسر
علي حسن فالح احمد  ٭

علي رجا كميخ سلطان  ٭
علي سعود صقر سالم  ٭

علي فالح محمد الهاجري  ٭
علي فؤاد عبد احلسني حسن  ٭

علي كليب شافي فرحان  ٭
عمر سالم مفلح اجلسار  ٭

عمر عبدالرحمن فهاد املنير  ٭
عمر عبدالعزيز عبدالستار بندر  ٭

عوض بداح رجعان العازمي  ٭
غازي خالد غازي العتيبي  ٭

فارس فاروق عبداهلل العبيد  ٭
فايز محمد عتيق املطيري  ٭

عبدالعزيز
زهرة رضا محمد القطان  ٭

زين���ب عب���د الرض���ا خضير   ٭
التركماني

سارة بدر عبيد الديحاني  ٭
سارة جاسم محمد املطوع  ٭
سارة حمد حزام العنزي  ٭

سجى علي عبد الرضا البناي  ٭
سعاد محمد نوار احلربي  ٭

سعاد مخلد راشد املطيري  ٭
س���ميرة حي���در عل���ي ك���رم   ٭

بهبهاني
سمية هشام عبدالرزاق امان  ٭

سهام خالد محمد العتيبي  ٭
سهيلة محمود حاجي حسن  ٭

فاض���ل  س���ليمان  ش���ريفة   ٭
السنافي

شهد ضرغام عبداهلل املتروك  ٭
شهد عبدالعزيز ناصر االستاذ  ٭

شهد فاخر خليل شعبان  ٭
شهد مطلق خالد الفالح  ٭

شوق عبدالعزيز جمعة سلمان  ٭
شيخة خليفة خليل التميمي  ٭

ش���يخة عبدالعزي���ز س���عد   ٭
السلطان

شيماء عبداهلل جعفر احلسن  ٭
شيماء محمد حسن الفضالة  ٭

صفية حسن غلوم رضا  ٭
طيبة خالد سليمان الشايجي  ٭

طيبة وليد خالد الدريعي  ٭
عائشة ابراهيم حجي سبتي  ٭

عائشة عماش زيد عماش  ٭
عائشة وليد يوسف معتوق  ٭

عذاري طليحان عكاش العنزي  ٭
عيدة نزال مناحي العازمي  ٭

غادة عبداهلل محمود الصعوب  ٭
فاطمة جمال علي ابراهيم  ٭

فاطمة سالم فالح الرشيدي  ٭
فاطمة سعد منير املهنا  ٭

العبد  فاطمة عبداله���ادي علي   ٭
الهادي

فاطمة فرحان عبداهلل العنزي  ٭
فاطمة محمد برجس الدوسري  ٭
فاطمة مصطفى جاسم املطوع  ٭
فاطمة ناصر محمد السبيعي  ٭

فاطمة هاشم محمد علي  ٭
فاطمة يوسف اسد حيدر  ٭
فرح أحمد محمود غلوم  ٭

فضيلة حسن عشوي  ٭
فهدة سرحان رحيل الضفيري  ٭

لطيف���ة عبد اللطي���ف ابراهيم   ٭
السلطان

لطيفة عبداهلل عيد اجلبيالن  ٭
لنا فهد نواف الفضلي  ٭

الرياض � كونا: يشارك وزير البلدية 
ووزير األشغال د.فاضل صفر في أعمال 
مؤمتر العمل البلدي اخلليجي السادس الذي 
تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية 
ويفتتح مساء اليوم. ويقام املؤمتر حتت 
رعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
السعودي ووزير الداخلية االمير نايف بن 
عبدالعزيز ويعقد حتت شعار »آفاق جديدة 
للعمل البلدي اخلليجي املشترك« بحضور 
ومش����اركة عدد من ال����وزراء اخلليجيني 
املعنيني بالش����ؤون البلدي����ة ونخبة من 
اخلبراء والباحثني واملختصني ويستمر 

ملدة ثالثة ايام.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية 

االمير د.منصور بن متعب قد قال إن هذا 
املؤمت����ر يأتي في إطار جه����ود قادة دول 
مجلس التع����اون لدعم عجل����ة التنمية 
املس����تدامة في هذه الدول وتكوين كتلة 

إقليمية ذات أبعاد عاملية.
وأضاف في تصريح صحافي أن العمل 
البلدي في دول املجلس يعد محور التنمية 
وأس����اس التطوير والتحديث للمدن كما 
ميثل الركيزة األساسية في قيام التجمعات 
احلضرية حيث تشهد هذه الدول تطورا 
ملحوظا وتسارعا مطردا في معدالت النمو 
الس����كاني واالقتصادي صاحبه حتوالت 

كبرى في أوجه التنمية العمرانية.
وأكد األمير منصور بن متعب أن املؤمتر 

سيعزز خالل مباحثاته ومناقشته العديد 
من املواضيع املشتركة في املجال البلدي في 
دول املجلس كما يرصد ويقيم االجنازات 
التي حتققت، مشيرا إلى أن القطاع البلدي 
بدول املجلس أصبح كيانا خدميا راسخا 
ومتجذرا وأصبحت اجنازاته مؤشرا بالغ 
الداللة على صالبة االرادة وقوة العزمية 
والتصميم. وأكد أن املؤمتر سيتناول أفضل 
الناجحة وعرضها  املمارسات والتجارب 
كخبرات مشتركة ميكن االستفادة منها مبا 
يخدم مصالح مواطني دول املجلس كما 
سيطرح املؤمترون أبرز القضايا والتجارب 
املرتبطة بالعمل البلدي اخلليجي ضمن 
محاور عدة أبرزها التخطيط العمراني في 

ظل املتغيرات العاملية واملتغيرات املناخية 
وآثارها على التنمية احلضارية.

من جهة أخرى، أكد د.فاضل صفر تشديد 
البلدية من إجراءاتها الرقابية على مختلف 
األصعدة وخاصة فيما يتعلق منها مبجاالت 
األغذية. وقال صفر ل� »كونا« ان البلدية 
التفتيش����ية  نظمت العديد من احلمالت 
املكثفة طوال أيام األس����بوع، مضيفا انها 
أس����فرت عن إت����الف كمي����ات كبيرة من 
املواد الغذائية الفاسدة واتخاذ اإلجراءات 

القانونية جتاه املخالفني.
من جهته قال مدير فرع بلدية محافظة 
العاصمة م.فالح الشمري ان جوالت الفرع 
استهدفت سوق اللحوم مبنطقة الشويخ 

الصناعية للتأكد من صالحية املواد الغذائية 
ومن حمل العاملني فيها للشهادات الصحية 
التي تثبت خلوهم من األمراض املعدية، 
مضيفا ان مفتش����ي احلمل����ة حرروا 29 
مخالفة. وذكر ان فريق املفتش����ني يقوم 
بالكشف على جميع احملال الغذائية الواقعة 
حتت مس����ؤولية بلدية احملافظة بصفة 
يومية ويتم تصعيد احلمالت التفتيشية 
حتسبا من قيام بعض أصحاب النفوس 
الضعيفة بتصريف مواد غذائية فاسدة أو 
كونه����ا منتهية الصالحية وفق آلية عمل 
تغطي جميع املناط����ق باحملافظة بهدف 
اس����تتباب النظام وفرض هيبة القانون 

على اجلميع.

اعلن ديوان اخلدمة املدنية اسماء 184 مواطنا مدعوين ملراجعته اليوم 
وذلك الستكمال املستندات متهيدا لتوظيفهم في اجلهات احلكومية.

كما اعلن الديوان اس��ماء 165 مواطنة مدع��وات ملراجعة الديوان غدا 
االثنني وذلك الستكمال اجراءات التوظيف.

د.فاضل صفر األمير د.منصور بن متعب

نهيل صوفان

عبدالعزيز البابطني

»الديوان« يدعو 184 مواطنًا اليوم و165 مواطنة غدًا الستكمال إجراءات الترشيح للتوظيف

منصور بن متعب: »آفاق جديدة للعمل البلدي الخليجي« يدعم التنمية المستدامة
صفر أكد استمرار الجوالت المفاجئة والمكثفة لـ »طوارئ البلدية« في المحافظات


