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اعداد: بداح العنزي

قدم عضو املجلس البلدي محمد املفرج سؤاال حول مخالفات البلدية وعدم 
الصرف من امليزانية على بند املشاريع. وقال املفرج في سؤاله: نشرت إحدى 
الصحف تقريرا صادرا عن ديوان احملاسبة عن اعمال البلدية للسنة املالية 

2009/2008 وورد ضمن التقرير عدة مالحظات: 
ما أسباب املخالفات الواردة ضمن التقرير، وهل مت اتخاذ االجراءات القانونية 
بحق املخالفني؟ أرجو تزويدي ببيان واضح عن أس����باب عدم الصرف على 
بند املش����اريع في الباب الرابع مع كشف بأسماء املشاريع الواردة بالتقرير 

ولم يت����م تنفيذها.وجاء بالتقرير ان هناك ثغرات قانونية بالعقود ادت الى 
التأخر في تسديد بعض الشركات مستحقاتها فأرجو تزويدي بهذه الثغرات 
وما الش����ركات التي لم تسدد مستحقاتها للبلدية؟ ما القضايا التي خسرتها 
البلدية خالل الس����نة املالية 2009/2008 والت����ي ادت الى حتميل املال العام 
أكثر من أربعة ماليني دينار كان ميكن جتنبها؟ ورد بالتقرير أن خطأ مساح 
في تس����ليم أرض كلف البلدية مبلغ 199000 دينار، فهل مت اتخاذ االجراءات 

الالزمة في حق املوظفني املتسببني في هذه األخطاء؟

المفرج يسأل عن عدم الصرف على بند المشاريع

نوه بقرار لجنة اإلزالة الخاص بمنح مهلة شهرين إلزالة األسوار الزراعية

الجسار يشيد بقرار عدم وقوف
السيارات السكراب أمام الجمعيات التعاونية

البلدي  اشاد عضو املجلس 
م.جسار اجلس���ار بقرار فريق 
ازالة التعديات على امالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة باعطاء 
مهلة شهرين قبل ازالة االسوار 
الزراعية واملقررة في االول من 
يناير املقبل لتصبح في االول من 
مارس من العام نفسه، وشكر 
على ذل���ك موقف رئيس جلنة 
املتقاعد محمد  الفريق  االزاالت 

البدر.
ال����قرار  واعتبر م.اجلسار 
ان���ه يص����ب في املصلحة العامة 
امل����واطن ومس�������ؤولي  بني 
الدول���ة، حي���ث ضربت جلنة 
االزال��ة اروع االمثلة في حسن 
ال���ني���ة وتفهم موقف املجلس 

البل���دي احلالي، مش���ددا عل���ى اهمية ان يعي 
امل��واطن ان فريق ازالة التعديات فريق يطبق 
ال���قان���ون فقط، وتفه���م دور املجلس البلدي 
احل���الي الذي يسعى لتعديل الالئحة الزراعية 

احلالية.
واوضح ان املجلس البلدي رفع الى اجلهاز 
التنفيذي توصيته بشأن االسوار الزراعية على 
ان يتم الرد عليها خالل اسبوع سينتهي اليوم، 

موضحا ان الدورة املس���تندية 
املتعارف عليه���ا في مثل هذه 
االم���ور تتطلب فترة ليس���ت 
بالقصيرة، موضحا اننا ننتظر 
رد اجله���از التنف��ي���ذي ف����ي 
البلدية ورد توصياته على ان 
ت����عرضها في اجللسة املقبلة 
ومن ثم تنتهي الى وزير الدولة 
لشؤون البلدية ووزير االشغال 
العامة د.فاضل صفر ليرد عليها 
باملوافقة او االستيضاح ببعض 

االمور.
م���ن جه���ة اخرى، ش���كر 
الت����نفيذي  م.اجلسار اجلهاز 
في البلدية على التعاون م����ن 
خالل االيعاز ملن يلزم من اجلهات 
بعدم وقوف السيارات السكراب 
والتي تعرضت للحوادث امام مواقف اجلمعيات 
التعاونية او مواقف سيارات املدارس، حيث كان 
م.اجلسار وجه هذا السؤال للجهاز التنفيذي في 

بلدية الكويت.
واك����د ان���نا ملس���نا هذا الرد م����ن خ����الل 
تطبيق بعض املخافر ملا جاء في سؤالنا املوجه 
للجه���از التنفي���ذي، خصوصا ف���ي محافظة 

الفروانية.

م.جسار اجلسار

د.فاضل صفر

م.أحمد البغيلي

تكليف إدارة األنظمة الهندسية
 بعمل الئحة خاصة تنّظم أبراج االتصاالت

البغيلي يقترح السماح بإقامة الخيام
أمام المنازل خالل فترة الربيع

انتهى االجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بحضور قيادات البلدية الى 
تكليف ادارة األنظمة الهندس���ية بعمل الئحة خاصة لتنظيم إقامة 
ابراج االتصاالت والتي تشمل إقامة االبراج داخل املرافق احلكومية. 
من جانب آخر، حث الوزير د.صفر القياديني في البلدية على ضرورة 
عقد اجتماعات دورية مع مديري اإلدارات ورؤس���اء األقسام وذلك 

ملتابعة العمل واحلرص على تطبيق األنظمة واللوائح.
وقال مدير مكتب الوزير امين الس���رحان ان الوزير دعا الى ان 
تكون هناك عدالة في التقييم السنوي للموظفني وذلك حتى يأخذ 

كل ذي حق حقه، وال يظلم املجتهدون.
واضاف الس���رحان ان الوزير طلب من املسؤولني احلرص على 
متابعة احلضور واالنصراف وان يكونوا قدوة ملوظفيهم وحتى ال 

يتأخر املراجعون في إجناز معامالتهم في االدارات املختلفة.
وبني السرحان ان نائب املدير العام لشؤون التطوير التدريبي 
م.احمد املنفوحي اطلع احلضور على بدء مشروع تطبيق البصمة 
في محافظتي العاصمة وحولي وسوف يكون في 20 الشهر اجلاري 
داعيا وزير البلدية واملدير العام لالطالع على النظام اجلديد للبصمة 

في أول يوم لتطبيقه.

قدم عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي اقتراحا بالسماح بإقامة 
اخليام أمام املنازل من شهر نوفمبر حتى نهاية ابريل.

وق���ال البغيلي في اقتراحه: نرجو من املس���ؤولني في البلدية 
رفع الظلم عن املواطنني في فصلي الشتاء والربيع والسماح لهم 
بنصب اخليام امام منازلهم بصفة مؤقتة تبدأ من تاريخ 2009/11/1 
حتى نهاية ابريل 2010 وذلك خالل فترة السماح بإقامة املخيمات، 
وحرصا على حتقيق رغباتهم في التمتع بالعادات والتقاليد التي 
توارثناها م���ن آبائنا وأجدادنا وحفاظا عل���ى املظهر احلضاري 
للمناطق، فيجب احملافظة على البيئة البرية حيث ان املس���احات 

امام منازل املواطنني افضل مكان لوضع اخليام في فصلي الشتاء 
والربيع والذي مينح املواطن عيش اجلو البري بالقرب من النار 
وغيرها من عادات جميلة يعشقها املواطنون عندما يذهبون الى 
الب���ر، ولتقوية صلة الرحم والتجمع في ه���ذا الفصل الرائع من 
فصول الس���نة الذي يعيد البهجة والسعادة الى االرض لتصبح 
خضراء، فيجب النظر الى املواطنني ومنحهم فرصة لوضع خيام 
امام منازلهم مما يقوي أواصر االخوة بني افراد االسرة الواحدة. 
لذا اقترح الس���ماح بإقامة خيام ام���ام منازل املواطنني من الفترة 

2009/11/1 حتى نهاية 1ابريل 2010.
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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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـل�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

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم 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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

مطـلـوب للبـيــع بيــت
 يف منطـقـة الفـردو�ش والدفـع كـا�ش

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

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

4900 2481&كـلني رايـت
9955 4383

خدمة
24 �ساعة

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار اإعــــلن
املرحوم  تركة  على  املعني  الق�سائي  احلــار�ــس  يعلن 

املغفور له / غـلــوم ر�ســا تقـي اأ�سكنــاين مبــوجــب 

 2/ م�ستــعـــجـــل  ا�ستئـــنــاف   2009/703 رقم  احلــكـــم 

الــ�ــســادر بــتــاريــخ 2009/11/10 لــذا فــاإنــنــا نــدعــو كل 

اأو مدينًا( جتاه  كــان  من له عالقة مديونية )دائــنــا 

املرحوم الت�سال باحلار�س  الق�سائي خالل خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ الن�سر على العنوان التايل :

) الكويت - �سارع مبارك الكبري - دروازة عبدالرزاق(

ت : 66537105 - 66561699 

ول يعتد باأية مطالبة بعد تلك املدة املذكورة


