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اعداد: بداح العنزي

 اوص���ت اللجن���ة الفنية 
للمجلس البلدي في اجتماعها 
الي���وم باملوافق���ة على طلب 
العام���ة للرعاية  املؤسس���ة 
السكنية ووزارة الكهرباء واملاء 
بش���أن اعتماد مواقع محطات 
حتويل الكهرباء الثانوية ضمن 
مدينة جابر االحمد االسكانية 

بالقطاعني )أ( و)ب(.
وقال رئيس اللجنة العضو 
م. عبداهلل العنزي في تصريح 
صحاف���ي عق���ب االجتماع ان 
اللجن���ة اجلت بح���ث الطلب 
الثاني للمؤسس���ة واملتعلق 

باعتم���اد املخطط الهيكلي ملدينة جابر األحمد وذلك لعدم حضور 
ممثليها لالجتماع ملناقشتهم.

واشار الى موافقة اللجنة على طلب وزارة الكهرباء واملاء بشأن 
تخصيص 38 موقعا مقترحا آلبار مراقبة مناسيب املياة اجلوفية 
ونوعيتها مع تخصيص منهول تصريف خاص بكل بئر في املناطق 

اجلنوبية لدولة الكويت وحتى منطقة جنوب السرة شماال.
واوضح ان املوافقة على هذه املواقع مشروطة بفحص ومراقبة 
مستوى كبريتيد الهيدروجني في املياه السطحية واجلوفية واحملافظة 

على نظافة املوقع قبل وبعد التنفيذ.
وق���ال العنزي ان اللجنة وافق���ت ايضا على طلب آخر لوزارة 
الكهرباء واملاء بش���ان تخصيص اربعة مواقع مقترحة البار مياه 
ضحلة خلفض منسوب املياه اجلوفية وثالثة مواقع مقترحة البار 
مراقب���ة ابعاد مع تخصيص منهول تصريف في منطقة القيروان 

ضمن طريق وصلة الدوحة.

قدم عضو املجلس البلدي م.محمد الهدية 
اقتراحا بالغاء الفقرة الثالثة من قرار املجلس 
البلدي بعدم فرز القسائم املطلة على الشارع 
مبنطقة سلوى. وقال الهدية في اقتراحه: بتاريخ 
2006/11/13 اتخذ املجلس البلدي قراره املتضمن 
املوافقة على استحداث شارع بالقطعة رقم 8 
مبنطقة سلوى شريطة موافقة صاحب القسيمة 

رقم 191، وموافقة وزارات اخلدمات، وعدم فرز 
القسائم املطلة على الشارع. وحيث ان الشرط 
الثالث من القرار املذكور واملمثل في عدم فرز 
القسائم املطلة على الشارع فيه نوع من التزايد 
غي����ر املبرر ملضمون الق����رار وميثل نوعا من 
التعسف حيث ان فرز القسائم يخضع لشروط 
خاصة واردة بالئحة الفرز، والالئحة املذكورة 

هي التي تقرر فرز هذه القسائم من عدمه، وال 
دخل للقرار املذكور في ذلك الذي يعتبر بشرطه 
الثالث السالف االشارة اليه تعديا على الالئحة 
وفيه اجحاف بأصحاب القسائم التي قد تتوافر 
في حقهم شروط الفرز حسبما نص في الالئحة. 
لذلك نقترح الغاء الشرط الثالث من قرار املجلس 

البلدي املتخذ بتاريخ 2006/11/13.

الهدية يقترح إلغاء شرط عدم فرز القسائم المطلة على شارع رئيسي بمنطقة سلوى

»فنية البلدي« : مواقع  لمحطات تحويل 
ثانوية ضمن مدينة جابر األحمد

محمد الهدية

صفر اعترض على السماح لمالك قسائم القطعة 48 في الفروانية بالبناء 
اعترض وزير األشغال العامة 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر على قرارين للمجلس 
البلدي مع احال����ة 3 قرارات الى 
مجلس الوزراء بعد رفض اعضاء 
املجلس اعتراض الوزير واستخدام 
املادة 14 للفصل فيها. وأوضحت 
كتاب املصادقة التالي: نحيطكم علما 
اننا اطلعنا على محضر اجتماع 
املجلس البلدي رقم 2009/2 لدور 
االنعقاد العاش����ر املنعقد بتاريخ 
2009/2/10/19 ونفيدكم بالتصديق 
على جميع القرارات الواردة فيه ما 
عدا القرارات التالية فإننا نعترض 

عليها:
1 � الق����رار رقم )م ب / ل ف / 
2009/2/43/ د ع 10( بشأن »املوافقة 
على الطلب املقدم من مالك قسائم 
القطع����ة 48 في منطقة الفروانية 
بالسماح لهم بالبناء ويتم حتويلها 
من س����كن خاص الى استثماري 
وذلك وفق ق����رار املجلس البلدي 
رقم )م ب / ف 2006/15/382/18( 
املتخذ بتاريخ 2007/7/10 بإصدار 

تراخيص بناء.
س����بق ان اص����در املجل����س 
البل����دي ق����راره رق����م )م ب / ف 
2006/15/382/18( املتخذ بتاريخ 
التالي: »املوافقة على   2006/7/10
حتويل قسائم القطعة 48 مبنطقة 

القرار املذكور مبوجب الكتاب رقم م. 
و. ب. ك/1149 املؤرخ ب� 2008/5/4. 
بناء عليه استعرض املجلس البلدي 
املوضوع في اجتماعه رقم 2008/7 
املنعقد بتاريخ 2008/5/5 وعمال 
مبا جاء باملادة 14 من القانون رقم 
2005/5 فقد متسك املجلس بقراره 
سالف الذكر بأغلبية االعضاء الذين 
يتألف منهم واصدر قراره رقم م 
ب/ ر و/2008/7/162 بشأن »املوافقة 
على التمسك بالقرار رقم م ب/ ل ف 
2008/5/109/5 اآلتي نصه: »املوافقة 
على تعديل قرار املجلس البلدي رقم 
م ب/ ف 18/ 2006/15/382 واملتخذ 
بتاريخ 2006/7/10 ليكون كالتالي: 
السماح بالبناء على قسائم القطعة 

وشايع الشايع وفرز املطيري مهلهل 
اخلالد وم.عبداهلل العنزي والطلب 
م����ن االدارة بفتح محالت س����وق 

الطيور حلني تعديل الالئحة«.
ملخالفته احكام الفقرة االخيرة 
من املادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 

2005 في شأن بلدية الكويت.
تنويه: الق����رار رقم م ب/ر و/ 
2009/2/25/ د ع 10 بشأن »املوافقة 
على التمسك بالقرار رقم )م ب/م ق 
7/ 2009/10/281 القاضي باملوافقة 
عل����ى الطلب املقدم من الش����ركة 
التنازل عن  الدولية للمنتجعات 
قطعة االرض املستغلة من قبلهم 
الواقعة ضمن منطقة الضباعية 
وحتمل رقم 20 وتبلغ مساحتها 
ال����ى ش����ركة الصفاة  194250م2 
للتجارة العامة كما هو مبني على 
نسخة الكروكي«. سيتم رفع القرار 
الى مجلس الوزراء املوقر استنادا 
للمادة 14 من القانون رقم 2005/5 

في شأن بلدية الكويت.
القرار رقم م ب/ر و/2009/2/28/د 
ع 10 بشأن »املوافقة على التمسك 
بالقرار رقم )م ب/م أ/2009/11/295( 
القاضي: املوافقة على الطلب املقدم 
من اصحاب العالقة بقبول التنازل 
عن قطعة االرض املس����تغلة من 
قبلهم في منطقة اخلويسات رقم 
86 البالغة مس����احتها 166336م2 

الفروانية من سكن خاص الى سكن 
املقترح  التعديل  استثماري وفق 
الكروكي، ش����ريطة  واملبني على 
ان تقوم وزارات اخلدمات بتنفيذ 
القسائم  الالزمة خلدمة  اخلدمات 
بعد حتويلها الى استثماري وعلى 
نفقتهم، وتغيير استعمال احلديقة 
لوضع محطة التحويل الرئيسية 
والثانوية املخصصتني ومواقف 
سيارات سطحية عامة واستكمال 
وصلة الشارع ليكون مخرجا فقط 

وفق ما هو مبني بالكروكي«.
وبتاري����خ 2008/4/7 اص����در 
املجلس البلدي قراره رقم »م ب/ ل 
ف 5/ 2008/5/109« بشأن »املوافقة 
على تعديل قرار املجلس البلدي رقم 
)م ب/ ف 382/18/ 2006/15 واملتخذ 
بتاريخ 2006/7/10( ليكون كالتالي: 
»السماح بالبناء على قسائم القطعة 
48 مبنطقة الفروانية وفق نظام 
السكن االستثماري شريطة االلتزام 
مبا جاء باملادة رقم 2 من القرار رقم 
30 لسنة 1985 قبل اصدار رخصة 
البناء وتوفير مواقف السيارات 
ضمن ح����دود كل قس����يمة وفق 
البناء املعمول به باملناطق  نظام 
االستثمارية ووفق االنظمة املعمول 
بها ببلدية الكويت وإلغاء ما يخالف 

ذلك من قرارات سابقة«.
وقد اعترض الوزير السابق على 

48 مبنطقة الفروانية وفق نظام 
السكن االستثماري شريطة االلتزام 
مبا جاء باملادة رقم 2 من القرار رقم 
30 لسنة 1985 قبل اصدار رخصة 
البناء وتوفير مواقف السيارات 
ضمن ح����دود كل قس����يمة وفق 
البناء املعمول به باملناطق  نظام 
االستثمارية ووفق االنظمة املعمول 
بها ببلدية الكويت وإلغاء ما يخالف 
ذلك من قرارات سابقة«، وقد متت 
احاطة املجلس علما برفع امر القرار 
املذكور ملجلس الوزراء املوقر التخاذ 
ما يراه مناسبا في شأنه استنادا 
الحكام املادة 14 من القانون رقم 5 
لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت 
وذلك مبوجب الكتاب رقم م. و. ب. 
ك/1396 املؤرخ 2008/6/3. وعلى 
ذلك مت رف����ع االمر ال����ى مجلس 
الوزراء مبوج����ب الكتاب رقم م. 
و. ب. ك/1409 املؤرخ 2008/6/5 ولم 
يردنا قرار مجلس الوزراء بشأنه 
حتى تاريخ����ه، وال يعتبر القرار 
املذكور نافذا منتجا آلثاره اال بعد 

موافقة مجلس الوزراء عليه.
2 - القرار رقم م ب/ ر و/م أ/ 
2009/2/45/ د ع 10 بشأن »املوافقة 
على الكتاب املق����دم من االعضاء 
الهدية  املف����رج و م.محمد  محمد 
واحمد البغيلي واحمد املعوشرجي 
وم.جسار اجلسار ومانع العجمي 

شركة املدن االولى العقارية )ذ م 
م( استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة 
املالية رقم )م/11627/27/16( املؤرخ 
في 2009/4/7«. سيتم رفع القرار 
الى مجلس الوزراء املوقر استنادا 
للمادة 14 من القانون رقم 2005/5 

في شأن بلدية الكويت.
القرار رقم م ب/ر و/2009/2/29/د 
ع 10 بش����أن »املوافق����ة عل����ى 
التمس����ك بالقرار رقم )م ب/م ق 
القاض����ي: اوال:   )2009/11/298/4
املوافقة على طلب شركة التجارة 
واالستثمار العقاري بزيادة نسبة 
البناء للقسيمتني رقم 24 و25 قطعة 
7 مبنطقة الش����رق )داخل مدينة 
الكويت( وذلك بزيادة نسبة البناء 
بواقع 150% للقسيمة رقم 24 وبواقع 
400% للقسيمة رقم 25 علما بان 
القسيمة رقم 24 متثلها القسيمة 19 
وفق بيان الرأي التنظيمي الصادر 
من ادارة التنظيم بتاريخ 2008/12/1 
والقسيمة رقم 25 متثلها القسيمة 
رقم 18 وفق بيان الرأي التنظيمي 
الصادر من ادارة التنظيم بتاريخ 
2008/12/1، ثانيا: يتم عرض احلاالت 
املشابهة على املجلس البلدي كل 
على حدة«. وس����يتم رفع القرار 
الى مجلس الوزراء املوقر استنادا 
للمادة 14 من القانون رقم 2005/5 

في شأن بلدية الكويت.
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بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

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(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

املعاينة

جمانـــًا 4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

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

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

د.فاضل صفر

عبداهلل العنزي


