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اعداد: بداح العنزي

أكد وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان املرحلة املقبلة ستشهد تعاونا وتفعيال 
لزيادة العالقات وتبادل اخلبرات بني اجلانبني الكويتي 
والسويدي فيما يخص دعم وتطوير كل املجاالت، وقال 
صفر خالل استقباله وزيرة التجارة اخلارجية بالسويد 
الصديقة ايفا ديورلن���خ والوفد املرافق لها ان زيارتها 
تعتبر مؤشرا ايجابيا لالنطالق ملرحلة مقبلة ستحفل 

بالكثير من التع���اون والتقارب في دفع عجلة التنمية 
والتطوير، مشيرا الى ان البلدية سعيدة بهذا اللقاء الذي 
يجسد عمق العالقات بني البلدين الصديقني. من جانبها، 
قالت وزيرة التجارة اخلارجية بالسويد ايفا ديورلنغ اننا 
ملسنا خالل اللقاء حرص اجلانب الكويتي على تطوير 
العالقات حتى يستفيد كل طرف من اآلخر في املجاالت 

املتعلقة باجلانب البلدي وكل املجاالت األخرى.

صفر استقبل وزيرة التجارة الخارجية بالسويد

من خالل تعديل الفقرة »1« من قرار اللجنة المكلفة بأعمال »البلدي«

البلدية تقّر السماح للبنوك بإجراء عقود إيجار
مع الجمعيات التعاونية للمواقع الجديدة

م.أحمد الصبيح

أقرت البلدية تعديل الفقرة »1« 
اللجنة املكلفة بالسماح  من قرار 
بإجراء عقود ايج����ار البنوك مع 
اجلمعيات التعاونية للمواقع التي 
ستخصص مستقبال. وقال مدير 
ع����ام البلدية م.أحمد الصبيح في 
كتابه: نفيدكم بالتالي: 1 � صدر قرار 
اللجنة املكلفة بالقيام باختصاصات 
املجلس البل����دي رقم )ل.ق/م.ب/
بتاري����خ  ت2003/7/164/10( 

2003/10/27 والذي يقضي:
املوافق����ة عل����ى تنظيم  أوال: 
مس����احات األراض����ي اخلاص����ة 
التعاونية واألنشطة  باجلمعيات 
املفروض ممارس����تها حتت مظلة 
العمل التعاوني بحيث يحس����ب 
الفرد 0.265 وذلك  معدل نصيب 

على النحو التالي:
األنشطة األساسية للجمعيات 

التعاونية:
1 � أنشطة رئيسية:

عدد 2 بنك مبساحة 200م2 لكل 
بنك. الخ القرار.

2 � ه����ذا وأص����درت اللجن����ة 
املكلف����ة بالقي����ام باختصاصات 
املجل����س البل����دي الق����رار رق����م 
)ل.ق.م.ب/ت/2004/14/363/23( 

بتاريخ 2004/7/10 الذي يقضي:
أوال: املوافقة على الطلب املقدم 
من البنك املركزي الس����ماح بعدد 
3 بنوك ضمن مراك����ز الضاحية 
الرئيسية والفرعية )وليس األفرع( 
ومبساحة 300م2 لكل بنك وذلك 
وفق االشتراطات التالية: 1 � يتم عمل 
عقد االيجار للبنوك مع امالك الدولة 
 � التعاونية. 2  وليس اجلمعيات 
يعامل بيت التمويل الكويتي كبنك 
وتنطبق عليه االشتراطات اخلاصة 
بالبنوك ويحسب ضمن عدد البنوك 
املسموح بها مبراكز الضاحية 3 
� ان يكون نظ����ام البناء للبنوك 
املس����موح بها مبراك����ز الضاحية 
الرئيس����ية والفرعية يتكون من 

»سرداب وأرضي وأول«.

مختلف املجاالت ملساعدة املواطنني 
في مواجهة تكاليف احلياة وأعبائها 

وتأمني احتياجاتهم األساسية.
وهي: )و( ان يكون تخصيص 
مواقع البنوك واملؤسسات املالية في 
محيط مركز اجلمعيات التعاونية 
وفروعها واملناطق التابعة لها عن 

طريق اجلمعيات.
5 � مت عمل مذكرة بخصوص 
املوض����وع ومت احالتها الى وزير 
الدولة لشؤون البلدية وذلك لإلطالع 

واالفادة وذلك في 2008/7/23.
6 � أفاد وزير الدولة لش����ؤون 
البلدية مبوجب تأش����يرته على 
كتاب رئيس املكتب الفني لوزير 
الدولة لشؤون البلدية برفع تقرير 
واضح ينص صراحة على طلب 
الغاء الفقرة من قرار املجلس البلدي 
رقم )ل.ق.م.ب/ت2004/14/363/23( 

الصادر بتاريخ 2004/7/10.
7 � مت مخاطب����ة وزارة املالية 
بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 
)1067/ ثالثا( بشأن الفقرة اخلاصة 
بتعاق����د البنوك م����ع اجلمعيات 
التعاونية مبوجب كتابينا املؤرخني 

في 2008/10/6 و2009/12/22.
8 � أفادت وزارة املالية مبوجب 
كتابها املؤرخ في 2010/1/6 بانه قد 
مت مخاطبة مجلس الوزراء بتاريخ 
2008/12/23 وتضمن طلبا بشأن 
وجهة نظ����ر مجلس الوزراء على 
القرار املذكور أعاله وحتى تاريخه 

لم يصل رد مجلس الوزراء.

الرأي الفني

بناء على ما سبق ال نرى مانعا 
م����ن تعديل الفقرة رقم 1 من قرار 
اللجنة املكلفة بالقيام باختصاصات 
املجلس البل����دي رقم )ل.ق.م.ب/

ت2004/14/363/23( املتخذ بتاريخ 
2004/7/10 ليكون عمل عقد االيجار 
التعاونية  للبنوك مع اجلمعيات 
للمواقع التي س����يتم تخصيصها 

مستقبال.

وذلك بناء عل����ى كتاب وزير 
الدول����ة لش����ؤون البلدي����ة رقم 
)م.و.ب.ك/1440( في 2007/5/15.

4 � وبناء على موافقة مجلس 
األمة على التوصيات املقدمة من 
بعض اعضائه في ش����أن ظاهرة 
االرتفاع احلاد واملتزايد لألسعار 
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه 
رقم )49 � 2007/3( املنعقد بتاريخ 
2007/11/12 قراره رقم )1067/ ثالثا( 
التالي: أحيط املجلس علما مبوافقة 
مجلس األمة على التوصيات املقدمة 
من بعض األعضاء في شأن ظاهرة 
االرتفاع احلاد واملتزايد لألسعار 
واحالتها للحكومة. وقرر املجلس 
املوافقة على التوصيات املذكورة 
أدن����اه وتكليف اجله����ات املعنية 
باتخ����اذ اخلطوات املناس����بة في 

ثانيا: يلغى ما يخالف ذلك من 
قرارات اتخذت في هذا الشأن وذلك 
كما جاء بكتاب األمني العام ملجلس 
الوزراء مرج����ع رقم )902/10/4 � 

11067( املؤرخ في 2004/12/27.
3 � تقدم عدد من اعضاء املجلس 
البلدي باقت����راح يقضي بتعاقد 
التعاونية  البنوك مع اجلمعيات 
لتخصيص مواق����ع لها وذلك من 
خالل اصدار قانون جديد بالرجوع 
والعودة الى ما كانت عليه بالسابق 
وأصدر املجلس البلدي قراره رقم 
املتخ����ذ  )م.ب/ف2007/8/798/7( 
بتاريخ 2007/4/16 والذي يقضي: 
بعدم املوافقة عل����ى الغاء الفقرة 
رق����م »1« من البن����د أوال الواردة 
بقرار اللجنة املكلفة باختصاصات 
املجلس البل����دي رقم )ل.ق.م.ب/

ت2004/14/363/23( الصادر بتاريخ 
2004/7/10 بشأن ابرام عقد ايجار 
البنوك مع ادارة امالك الدولة وليس 

اجلمعيات التعاونية.

البلدية تحدد شروط إقامة الخيام
البلدية املواصفات والشروط اخلاصة  حددت 
باقامة اخليام مبناسبة االحتفال بالعيد الوطني وعيد 
التحرير. وقال مدير عام البلدية أحمد الصبيح في 
تصريح صحاف��ي: ان الكويت تعيش حاليا بهجة 
االحتفاالت اخلاصة بالعيد الوطني وعيد التحرير 
وهذه مناسبة وطنية عزيزة وغالية على اهل الكويت 
جميعا ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاعل مع هذه 
االحتفالية وما تتضمنه من مهرجانات وكرنڤاالت في 
مختلف مناطق احملافظات على املستويات الرسمية 
والش��عبية جتاوبا مع هذه املناس��بة فإن البلدية 
بدورها حريصة على التفاعل مع هذه االحتفاالت 
في اطار النظام والقانون وذلك فيما يتعلق باملهام 
التي تدخل في اختصاصها ومنها اقامة املخيمات 
اخلاصة باملهرجانات وفي هذا الصدد مت التنسيق 
بني البلدية وكل من وزارة الداخلية واالدارة العامة 
لالطف��اء على وضع ش��روط ومواصفات خاصة 
باخليام التي تتم اقامتها في املناسبات العامة ومنها 
املناس��بة اخلاصة باالحتفال بالعيد الوطني وعيد 
التحرير حيث انه في حالة الرغبة في هذه اخليام 

فإنه يجب االلتزام بالشروط التالية: 1 - احلصول 
على موافقة كل من وزارة الداخلية واالدارة العامة 
لالطفاء، 2 - اال تتسبب اخليام في عرقلة املرور او 
االزدحام او اغالق الش��وارع، 3 - ان تكون بعيدة 
عن املناطق الس��كنية، 4 - ان تكون من مواد غير 
سريعة التأثير بالنيران او االحتراق، 5 - ان يتوافر 
بها املداخل واملخارج بصورة آمنة، 6 - اال تتسبب 
في احداث اي اقالق لراحة السكان، 7 - ان يكون 
ارتفاعها مناسبا وان يتم تركيب االضاءة بها بطريقة 
آمن��ة توافق عليه��ا االدارة العامة لالطفاء، 8 - ان 
يتم تثبيته��ا بطريقة جيدة بحيث تتحمل الرياح. 
واك��د الصبيح انه يج��ب ان تتم ازالة تلك اخليام 
فور االنتهاء من املدة احملددة لالحتفاالت وانه عند 
التراخي في ازالتها فستقوم البلدية برفعها وازالتها 
عل��ى نفقة اصحاب العالقة. كما أش��ار مدير عام 
البلدية الى ان البلدية تنشد في ذلك احلرص على 
حماية االرواح واملمتلكات العامة وسالمة املواطنني 
بش��كل عام ولذلك فلقد اخذت بإجراءات احليطة 

التي تكفل تالفي اي طارئ ال قدر اهلل.

م. عبداهلل العنزي

طالب عضو املجلس البلدي 
العن���زي بتوفير  م.عب���داهلل 
حاويات جلم���ع القمامة وقيام 
سيارات النظافة في البلدية برفع 
القمامة من مناطق املخيمات بدال 
من تكدسها وتأثيرها على صحة 

املواطنني.
ال���ى ان املواطنني  مش���يرا 
يذهبون ال���ى مناطق التخييم 
بهدف التمتع بالطبيعة النقية 
واستنشاق هواء نقي والبعد عن 
املدينة لتجنب ضوضائها والبعد 
عن تلوثها البصري فال يعقل ان 
يستنشقوا روائح كريهة جراء 

تكدس اكوام القمامة.
وقال حتولت الى مردم نفايات 
جراء االهمال في عمليات النظافة 
وعدم توفير سيارات رفع القمامة 
بالقدر الكافي، مستنكرا ما حل 
مبناطقنا البرية منذ نهاية الفصل 
الربيعي الفائت، والتي اصبحت 

املناطق البرية تعاني الكثير من 
القصور واالهمال.

وشدد العنزي على ضرورة 
وج���ود آلية واضح���ة وكافية 
لتغطي كل املناطق التي يرتادها 
املواطنون واالهتمام بنظافتها، 
مشيرا الى ان البلدية ال تعمل 
عل���ى اداء واجبها احلقيقي في 
احملافظة على البيئة البرية، فال 
توفر احلاويات البرية وسيارات 
رفع القمامة التي كانت جتوب 
املناط���ق البرية في الس���ابق، 
والدليل على ذل���ك ما نراه من 
مخلف���ات متراكمة في مناطقنا 
البرية منذ فترات طويلة، اضافة 
الى اهمال اجلهاز التنفيذي ملناطق 
الربيعية، ما  مواسم املخيمات 
الى  يدعو اصح���اب املخيمات 
اللجوء حلرق او ردم مخلفاتهم، 
مما ينتج عنه تأثير سلبي على 

البيئة.

اشبه مبرادم النفايات، بعد ان 
كانت تنتظر فصل الشتاء لتزهو 
بطبيعتها اخلضراء اثناء موسم 
الربيع، فاالهمال احدث خلال في 
تركيبتها التي ستفقدها بساطها 

االخضر.
مؤكدا ان هن���اك العديد من 

العنزي لتوفير حاويات لرفع القمامة من المخيمات

»البلدي« يبحث االثنين تسليم 696 قسيمة
لـ »الرعاية السكنية« بداًل من بيعها في المزاد

يبحث املجلس البلدي خالل جلسة بعد غد االثنني 
برئاسة زيد العازمي توصية اللجنة الفنية بالسماح 
بتسليم 696 قسيمة سكنية في منطقة النسيم في 
اجلهراء الى املؤسسة العامة للرعاية السكنية بدال 
من بيعها في املزاد. وتضمن جدول أعمال املجلس 
املالحظات التي اتخذتها اللجنة القانونية واملالية. 
- محضر اجتم����اع رق����م 2010/1 للجنة الفنية 
املنعق����د بتاريخ 2010/1/19. طل����ب وزارة الداخلية 
املوافقة على زيادة نسبة البناء ملشروع مبنى اإلدارة 
العامة للجنس����ية ووثائق السفر مبنطقة الشويخ 

)ع( اإلدارية.
- طلب املؤسسة العامة للرعاية السكنية زيادة 
مساحة املوقع اإلسكاني )N.S( 156 هكتارا من الناحية 
اجلنوبية. محضر اجتماع رقم 2010/1 للجنة محافظة 

حولي املنعقد بتاريخ 2010/1/27.
- الكتاب املقدم من املجموعة العقارية بشأن طلب 
إعادة عرض موضوع العقار الواقع مبنطقة حولي 
قطعة 185 قسائم 19 و20 و21. الطلب املقدم من بلدية 
الكويت ووزارة األشغال العامة تطوير شبكة الطرق 
مبنطقة االستعماالت احلكومية مبنطقة جنوب السرة 
)احمليطة مبستشفى الشيخ جابر األحمد الصباح(. 
وتخصيص موقع بدي����ل لفرع الغاز ضمن القطعة 

6 مبنطقة الرميثية. واالقت����راح املقدم من العضو 
م.منى بورسلي بشأن اقتراح املعايير العامة إلقامة 
األبراج ألغراض االتصاالت. واالقتراح املشترك واملقدم 
من العضوين مانع العجمي ومحمد الهدية بش����أن 
تسليم عدد من القسائم مبناطق مختلفة للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية. واالقتراح املقدم من نائب 
الرئيس ش����ايع الشايع بشأن تسمية العم عبداهلل 
سريع عبدالرحمن السريع على احد شوارع منطقة 
مشرف. واالقتراح املقدم من العضو م.جسار اجلسار 
بشأن حتويل اإلشارة املقابلة ملستشفى الفروانية 
الى دوار. واالقتراح املش����ترك واملقدم من األعضاء 
مهلهل اخلالد ومحمد املفرج وشايع الشايع بشأن منع 
تخصيص أي مواقع للجهات احلكومية )وزارات او 
مؤسسات او هيئات الدولة( مبنطقة جنوب السرة. 
واالقتراحات املقدمة من العضو فرز املطيري بشأن 
عمل فتحتني، األولى وسط القطعة التي تلي ضاحية 
األندلس والتي تسبق صالة أفراح الهيفي والثانية 
بني األندلس اجلديدة واألندلس بعد تقاطع العارضية 
والفردوس مع األندلس ميني اخلامس. وآخر بشأن 
عمل فتحة مرور ال����ى منطقة األندلس من الدائري 
الرابع بني ق 12 وحديقة األندلس العامة تيس����يرا 

للمواطنني وتوفيرا للوقت واجلهد.
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للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

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

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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

با�ســـم/ حممد عبد�حلق �أحمد عثمان

رقم اجلواز / 783648

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة امل�سرية اأو الت�سال

99519523- 97902164 

مفقود جواز �سفر م�سري


