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شريطة إقامة مواقف سيارات أرضي أو سراديب متعددة األدوار

البلدية أقرت موقعًا لمبنى المحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة
وافقت البلدية على تخصيص موقع ملبنى احملكمة الدستورية 
مبنطقة غرناطة. وقال مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح في 
كتابه: مت اقتراح ضمن محافظة العاصمة مبنطقة غرناطة قطعة 
3 املركز االداري والتجاري النش���اء مبنى احملكمة الدستورية 
مبساحة 5000 متر مربع تطل على شارع جمال عبدالناصر. 

شرح موجز للموضوع: تقدمت وزارة العدل بتاريخ 2008/10/28 
بطلب تخصيص ارض إلنشاء مبنى مستقل للمحكمة الدستورية 
مبساحة 10000 متر مربع في احد املواقع املبينة اولوياتها: أ � 
محافظة العاصمة � مدينة الكويت � منطقة الشويخ االدارية. ب 

� محافظة حولي � جنوب السرة. كما متت مخاطبة وزارة العدل 
بتاريخ 2009/2/17 يتعذر توافر مساحة 10000 متر مربع ضمن 
منطقة الشويخ االدارية مبحافظة العاصمة او منطقة جنوب 
الس���رة ضمن محافظة حولي، وقد مت اقتراح موقع للمحكمة 
الدستورية ضمن منطقة غرناطة قطعة 3 مبساحة 5000 متر 
مربع على ان يتم موافاتنا عن مكونات املشروع املقترح حتى 
نتمكن من دراسة املوضوع وعرضه على جهة االختصاص التخاذ 
القرار املناس���ب. وتقدمت وزارة العدل بتاريخ 2009/5/31 ردا 
على كتابنا املذكور ترحب باقتراحنا على املوقع البديل مبنطقة 

غرناطة قطعة 3 وانه بدراس���ة احتياجات احملكمة الدستورية 
حيث بلغت املس���احة االجمالية ملكونات املشروع 18556 مترا 
مربعا وهو املوضح بجدول املتطلبات الرئيس���ية للمش���روع 
وتطلب زيادة املساحة للموقع 10000 متر مربع مبا فيها مواقف 

السيارات. وجاء املوقع  مطابقا للنظم والقوانني:  
ردود ادارة البلدية املختص���ة: جلنة املوافقات التنظيمية: 
مت عرض املوضوع على جلنة املوافقات التنظيمية بلجنة رقم 
2009/52 بتاري���خ 2009/7/13 حيث مت���ت املوافقة على املوقع 
املقترح النشاء مبنى للمحكمة الدستورية مبنطقة غرناطة قطعة 

3 باالبقاء على املساحة املقترحة لها وهي 5000 متر مربع مع 
مواقف سيارات واملبنى مكون من )أرضي وثالث ادوار(.

الرأي الفني: نرى انه ال مانع لدينا تنظيميا من املوافقة على 
طلب وزارة العدل بتخصيص موقع إلنش���اء مبنى للمحكمة 
الدس���تورية مع مواقف سيارات )ارضي او السراديب متعددة 
األدوار للمواقف( ضمن املوقع مبساحة 5000 متر مربع مبنطقة 
غرناط���ة قطعة 3 املركز االداري والتجاري، ش���ريطة موافقة 
وزارات اخلدمات قبل التنفيذ وان يتم التنفيذ خالل سنتني من 

م. أحمد الصبيحتاريخ تسلم املوقع واال اعتبر القرار ملغى.

د على ضرورة توسعة مدخل ومخرج محطة الصليبخات لتفادي االزدحام شدَّ

الشريعان طلب من »البلدي« تخصيص موقع بديل لمحطة المياه بالمنقف
حركة انسيابية تتالءم وحركة 

املرور.
< استحداث ساحة كافية 
امل���ؤدي  لتغطي���ة املخ���رج 
لشارع اجلهراء بحيث تسهل 
خ���روج التناك���ر وحت���د من 
الطريق  الزحام خصوصا في 

التخدميي.
واننا إذ نحيطكم علما بأن 
احملط���ة اجلديدة ف���ي منطقة 
البديل عن  ش���رق أمغرة هي 
محطة تعبئة الصليبخات قد مت 
طرحها مبناقصة حتت رقم )و 
ك م/2009/54-2010( ويستغرق 
تنفيذها وانش���اؤها ودخولها 
التشغيلية 3 سنوات  اخلدمة 
لذلك ف���إن الوضع في املنطقة 
بحاجة ملحة وش���ديدة لعمل 
تعديل وتوسعة ملدخل احملطة 
القائمة حاليا ومخرجها ونظرا 
لكثرة شكاوى مواطني املنطقة 
من هذا الزحام وعرقلة السير 
فإننا نهيب بسرعة املوافقة على 
تعديل وتوسعة مدخل ومخرج 
محط���ة الصليبخات لتخفيف 
معاناة املواطنني والتيس���ير 

عليهم.

الزحام الذي تسببه تناكر املياه 
املتجهة الى محطة تعبئة املياه 
في منطقة الصليبخات، نرجو 

التكرم باملوافقة على ما يلي:
< تعديل املدخل واملخرج كما 

هو موضح في املخطط.
< اضافة ح���ارة للطريق 
الى ش���ارع اجلهراء  امل���ؤدي 
التناكر في  لدخول وخ���روج 

األخرى.
< أن يكون املوقع ذا انسياب 
للحركة املرورية وذلك للحد من 
العقب���ات التي تواجه كعرقلة 
للسير والزحام أو أي مشكالت 

مستقبال.
كما نرجو التكرم باملوافقة 
على طلبنا حتى نستطيع تقدمي 
خدماتنا للمستهلكني على الوجه 

وال���ى كتاب ال���وزارة بتاريخ 
الى وكيل  2009/8/6 واملوجه 
الداخلي���ة، ولتف���ادي  وزارة 

كم���ا طلب الش���ريعان في 
كتاب آخر تعديل وتوس���عة 
مدخل ومخرج محطة املياه في 

منطقة الصليبخات وقال في 
كتابه: باإلشارة الى كتاب بلدية 
الكويت بتاري���خ 2009/12/23 

األكمل تالفيا للمشكالت السابقة 
بالنسبة للمحطات ذات املنشأ 

القدمي.

الكهرباء واملاء  طلب وزير 
د. بدر الشريعان من املجلس 
البلدي تخصيص موقع بديل 
حملطة تعبئة املياه في منطقة 
املنقف وذلك في منطقة جنوب 

الصباحية.
وقال د.الشريعان في كتابه 
ال���ى رئيس املجل���س البلدي 
باإلش���ارة الى كت���اب البلدية 
بتاريخ 2009/12/23 وبخصوص 
املوضوع أعاله، فإننا نفيدكم 
علما أن املوقع املقترح من قبلكم 
لكتابكم ال يتناسب مطلقا مع 
متطلبات إنشاء محطة من حيث 
املساحة، وكذلك من حيث املوقع 
املقت���رح، كونه يقع على دوار 
وشارعني رئيسيني في املنطقة 
مما ينتج عنه مشكالت ال حصر 
أثناء تشغيل احملطة بهذا  لها 

املوقع.
لذا، نرجو منكم تخصيص 

موقع آخر بديل طبقا ملا يلي:
< ان تكون مساحته كافية 
إلنش���اء محطة تعبئ���ة مياه 
ويناس���ب متطلب���ات احملطة 
واملرافق امللحق���ة بها كما هو 
متبع مع مس���احات احملطات 

زيد العازمي د. بدر الشريعان

محطة مضخة مياه

تقوم فرقة الطوارئ بجوالت 
تفتيش���ية ف���ي احملافظ���ات 
العالقات  ادارة  بالتنسيق مع 
العامة لتكش���ف على املطاعم 
ومح���الت االغذية والتأكد من 
صالحية املواد مع بداية موسم 

الصيف.

جوالت تفتيشية
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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(

ال�سنـاعـات البـال�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)

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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب


