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اوضح عضو املجلس البلدي جس����ار اجلسار انه يولي املشاريع 
التنموي����ة الكبرى في البلد كمدينة احلرير وجزيرتي بوبيان وفيلكا 
اهتماما كبيرا، مشيرا الى انه واغلبية زمالئه في املجلس سيتابعون 

ما وصلت اليه تلك املشاريع ومدى جدية تنفيذها.
وقال اجلس����ار ان املجلس السابق وافق على العديد من املشاريع 
التنموية الكبيرة والتي من شأنها ان تسهم في تنفيذ الرغبة االميرية 
الس����امية بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاري����ا عامليا لكن اغلب تلك 
املش����اريع لم تر النور الى اآلن، مشددا على ضرورة ممارسة املجلس 
دوره الرقابي ومتابعة تنفيذ تلك املش����اريع التي تهم شريحة كبيرة 

من املواطنني.
واضاف اجلس����ار ان تأخير املناقصات اخلاصة بتلك املش����اريع 
وخصوصا مدينة احلرير ومستشفى الشيخ جابر وجزيرة بوبيان عطل 
التنمية في الكويت لسنوات عديدة وحرم شريحة كبيرة من املواطنني 
من فرص احلصول على اخلدمات الصحية واالسكانية راجيا ان يتم 

تطبيقها بصورة سليمة ملنع وقوع اي عيوب ونواقص تضر بها.

اك���د مدير فرع بلدية محافظ���ة حولي م.فهد 
العتيبي ان ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق 
بفرع بلدية احملافظة تولي اهتماما بالغا مبختلف 
اجلوانب املتعلقة بنظافة الشوارع والساحات العامة 
بجميع املناطق التي تقع حتت مس���ؤولية بلدية 
احملافظة مبا في ذلك رفع الس���يارات املعروضة 
للبيع واملهملة والسكراب بهدف القضاء على هذه 

الظاهرة غير احلضارية.
وقال ان ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق 
متكنت خالل الرب���ع الثاني من العام احلالي من 
رفع 494 سيارة مهملة ورفع 48 سيارة معروضة 
للبيع الفتا الى ان اعلى معدل من السيارات املهملة 
كان خالل شهر يونيو 220 سيارة تالها شهر مايو 
193 سيارة فيما سجل شهر ابريل اقل معدل حيث 

بلغ عددها 81 سيارة.

ومن جانب آخر اوض���ح العتيبي ان اجمالي 
عدد املخالفات التي مت حتريرها الش���غال طريق 
قد بلغت 86 مخالفة، مش���يرا الى ان اعلى معدل 
ملخالفات اشغال طريق كان خالل شهر مايو ب� 35 
مخالفة تالها شهر يونيو 34 مخالفة في حني جاء 
ش���هر ابريل اقل معدل 17 مخالفة، مشيرا الى ان 
اجمالي عدد املخالفات التي مت حتريرها ملخالفة 
الئحة النظافة العامة قد بلغ 98 مخالفة جاء شهر 
مايو اعلى معدل تاله ش���هر يونيو في حني جاء 

شهر ابريل اقل معدل للمخالفات.
وفي ختام تصريح���ه دعا العتيبي املواطنني 
والقيمني الى عدم ترك سياراتهم مهملة او معروضة 
للبيع في الشوارع والساحات جتنبا لرفعها من 
قبل االجهزة الرقابية واتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم.

ذكر املستشار الهندسي في املجلس البلدي م.عبداللطيف االستاذ 
ان���ه يوجد تخصص ميكانيكية التربة واالساس���ات في الهندس���ة 
االنش���ائية كما يوجد الكثير من املش���اكل التي نسمع عنها حتدث 
في االرض احملددة باقامة مبنى عليها مثلما حدث في منطقة الظهر 

وحدوث هبوط في عدد من االراضي.
واضاف ان اهم االسباب التي ادت الى حدوث هذه املشاكل هي اخذ 
وعمل اختبار التربة بطريقة خاطئة وكذلك اختيار مواقع بناء على 
عوامل اقتصادية او اجتماعية دون اختبار هندسي على التربية ولذلك 
جند ان املهندس املختص )االنشائي( يواجه مشاكل تتعلق بزيادة 
ارتفاع املباني دون االخذ برأي وموافقة املكتب الهندس���ي والبلدية 
فالزيادة في ارتفاع املباني تؤدي الى زيادة في االحمال املنقولة الى 
التربة في الوقت الذي ال تتحم���ل التربة فيه هذه الزيادة ما يؤدي 
الى حدوث مشاكل في االساس���ات من هنا يجب التعرف على مادة 
التربة ومكوناتها الرئيس���ية مثل مركباتها من املادة الصلبة واملاء 
والغازات ومدى حتملها لسلوكيات كل اخلواص املؤثرة عليها حتت 

ظروف مختلفة واالحمال املختلفة االخرى.

عقدت اللجنة العليا ملناقشة ميزانية 
البلدية 2011/2010 امس اجتماعا بحضور 
رؤساء القطاعات مت خالله استعراض 
بنود امليزانية واحتياج جميع القطاعات 
باالضافة الى احتي���اج األمانة العامة 

للمجلس البلدي.

بحث احتياجات البلدية بميزانية 
2011/2010

جسار اجلسار

د. فاضل صفر

صفر: مرسوم فرز القسائم الجديدة لدى »الفتوى والتشريع« وآمل في صدوره قريبًا
شدد وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر على ان النهج 
العلمي والرأي الفني والقانون هي املعيار في 
مراجعة الق���رارات التي تصدر عن املجلس 
البلدي ومن ثم يتم مبوجبها تقرير املوافقة 

او االعتراض عليها.
وقال في تصريح صحافي: لدي مستشارون 
ثقات وجهاز فني موضوعي أعود إليهم قبل 
املوافق���ة على اي ق���رار او االعتراض عليه 
وعموما عندما أتخذ اي قرار بشكل عام فإنني 
أضع أوال املصلحة الوطنية والقسم الدستوري 
الذي أقسمته أمام صاحب السمو األمير أمام 
عيني وال أصدر قراري إال بعد دراسة متأنية 

لكي يأتي صائبا وتكون اإليجابيات املترتبة 
عليه كبيرة الى أقصى درجة وسلبياتها في 

أدنى معدالتها.
ونفى د.صفر وجود أي نية إلجراء تعديالت 
على املخطط الهيكلي للدولة وقال: صدر هذا 
املخطط مبرس���وم قانون وعليه فال ميكن 
تغييره إال مبرسوم قانون آخر ولكن هناك 
حتديث لبعض البيانات في املخطط ملعرفة 
تطبيق املكونات واخلطط فيه وهذه مراجعات 
عادية تتم كل 5 سنوات ملعرفة وضعية اخلطط 
والوقوف على مدى حتقيقها وتنفيذها لألهداف 

املقترحة من قبل اجلهات املختلفة.
العاصمة أوضح  وعلى صعيد تطوي���ر 

الوزير د.صفر ان الت���ردد في اتخاذ القرار 
املناسب وفي الوقت املناسب هو الذي أعاق 
تطوير العاصمة الكويتية وحال دون رؤية 
العديد من الدراسات للنور، حيث بقيت حبيسة 
األدراج وقال: لقد اعتمدنا دراسة مختصرة 
نفذتها إحدى الشركات االستشارية للبلدية 
وطالبنا بضرورة إجراء دراس���ة تفصيلية 
أكثر وتقدمت بالفعل العديد من الش���ركات 
العاملية بعروض لهذه الدراسات التفصيلية 
وسيتم اختيار إحداها متهيدا لتوقيع العقد 
مع الشركة التي سيقع عليها االختيار خالل 

االشهر املقبلة.
وأوضح ان هذه الدراسة التفصيلية التي 

ستنجزها إحدى الشركات العاملية ستحدد 
ما الذي ينبغ���ي القيام به الى جانب بعض 
اإلنشاءات احلديثة التي متت فعال في العاصمة 
فضال عن بعض املخططات واالستخدامات 
الت���ي مت إقرارها، وقال: ال نري���د ان نكلف 
خزينة الدولة أمواال طائلة ولكن نستهدف 
س���د اخللل والعيوب التي التزال موجودة 

في العاصمة.
وعب���ر الوزير د.صفر ع���ن حلم يراوده 
ويحاول ان يطبقه قائال: أحلم بإنشاء عاصمة 
جدي���دة للبالد يكون موقعها خارج املناطق 
املسكونة حاليا فهناك كثير من الدول عندما 
شيدت عواصم جديدة نقلت إليها اخلدمات 

الديبلوماس���ية ومت  الرئيس���ية والهيئات 
تأسيس���ه�ا وف��ق تصامي�����م ومخطط��ات 
جدي��دة ال تعيقها عقبات الس���يما اخلدمات 

القدمية.
وبشأن مرسوم فرز القسائم اجلديدة قال 
انه موجود حاليا في ادارة الفتوى والتشريع 
ملراجعته من الناحية القانونية وقد استطلعت 
ادارة الفتوى والتشريع آراء بعض وزارات 
اخلدمات ومبج���رد ان تصلها الردود يكون 
املرس���وم قد اكتملت حلقاته وعندها سيتم 
رفعه الى مجلس ال���وزراء ولهذا املوضوع 
أهمية قصوى وأتابعه بشكل دائم وآمل ان 

ننتهي منه بأسرع ما ميكن.

ال نية إلجراء تعديالت في المخطط الهيكلي والتردد في اتخاذ القرار أعاق تطوير العاصمة

رفع 494 سيارة مهملة وتحرير 98 مخالفة في حوليالجسار: ضرورة ممارسة المجلس لدوره الرقابي
خالل الربع الثاني من العام الحاليسنتابع جدية التنفيذ األستاذ: اختبار التربة الخاطئ

 وراء الهبوط في مباني الظهر

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�ستاليت الكويت
�صيانة

+
برمجة

2د.ك
اأ�صاأل عن ر�صيفر العنكبوت !

65090449

تمديد ق�صائم

عة
�صا

24
ة 

خدم

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�صيــانـــة

97160332
تمديد ق�صائم

�سيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعـامـــل باالأقــــ�صـاط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�صـتـرايلمظـــــالت

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�صي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

مظـــالت اجلزيرة
خام 

اإ�سرتايل

قما�ش ا�ســباين

66632687
99785759
22612750

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

جميع غرف النوم
نـ�ســــتري

66449039
ال�شيماء )ابوعلي(

ت�صليح و�صيانة التكييف املركزي 

والـوحــدات وغ�صيـل مكيـفــات 

ثاجات - برادات ماء - غ�صاالت

ور�صــة

24724788
66612839

اأبواب النخيل

العاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لايجار عدد )2( مكتب
جمهوريـــــــة م�ســـــــر العربية - ال�سكندريـــــــة - �سارع 

الغردقـــــــة التجاري - ميدان حمطـــــــة الرمل - مبنى 

جممع رجال الأعمال - كونكورد �سنرت.

پ عدد )2( مكتب لاليجار رقم 401 - 415 الدور الرابع.

پ عـــــــدد )2( مدخـــــــل مع عـــــــدد )2( خـــــــط تليفون 

وانرتكم وتكييف املكاتب 3 غرف ومكتب ا�ستقبال، 

املجمع مكون من 11 طابق بنوك و�سركات ومكاتب 

ا�سترياد وت�سديرومكاتب حماماة وعيادات.

يوجـــــــد باملجمع �ســـــــركات اأمـــــــن وحرا�ســـــــة وجراج 

لل�سيارات خا�ص ل�سحاب الوحدات.

عقد اليجار ملدة �سنتني ويجدد 

)لالت�سال ابو حممد 99785583(

مطــلـــوب 

مدير مل�صنع اأغذية

تر�سل املعلومات ال�سخ�سية على

فاك�س : 24311982

مع اخلبــــرة

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

 99355681
25739461

�صقق لاإيجار

پ 2 غرفة نوم + �صالة + 2 حمام 

مركزي تكييف   + مطبخ   +

بال�صاملية عمارة جديدة


