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كشفت مصادر مطلعة ان وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر اعترض على قرار واحد 
ضمن محضر اجتم���اع املجلس البلدي 

.2010/2
وسيناقش املجلس محضر املصادقة 

خالل جلسته املقررة االثنني املقبل.

اعتراض على قرار واحد للبلدي

المضف تسأل عن أسباب عدم إطالق 
أسماء الشهداء على الشوارع

قدمت عضو املجلس البلدي م.أشواق 
املضف س���ؤااًل حول عدم قيام البلدية 

بتسمية شوارع باسم شهداء الكويت.
وقالت املضف في س���ؤالها: منى الى 
علمنا ان جمعية اهالي الشهداء واالسري 
واملفقودين الكويتي���ة قد قامت بتقدمي 
اقتراح الى بلدية الكويت بشأن تسمية 
الشوارع الفرعية بأسماء شهداء الكويت 
االبرار وذلك بتاريخ 2007/8/13، ثم قامت 
اجلمعية بإرسال كتاب آخر لالستفسار 
عن ما مت بش���أن هذا االقت���راح بتاريخ 
2007/12/24 ول���م تتلق اجلمعية اي رد 
م���ن بلدية الكويت ومن ثم مت ارس���ال 
خطابات اخرى من اجلمعية في 2008/7/13 
و2009/8/9 عسى ان يجدوا ردا من البلدية، 
وبناء على ما سبق فإنني اتقدم باالسئلة 
اآلتية: ماذا مت من قبل اجلهاز التنفيذي 

بالبلدية في شأن االقتراح املذكور؟ وملاذا لم تقم البلدية بالرد على جميع 
الكتب املوجه إليهم من اجلمعية املذكورة؟ وما االدارة املسؤولة عن تعطيل 

مثل هذه االقتراحات وملاذا؟

البغيلي يقترح إطالق اسم النصافي
 على شارع بين الرحاب وإشبيلية

قّدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي 
اقتراحا بشأن اطالق اسم صقر النصافي 
على شارع بني الرحاب واشبيلية. وقال 
البغيلي في اقتراحه: يعتبر صقر مسلم 
زيد النصافي � رحمه اهلل � من رجاالت 
األفذاذ األوفياء، ومن شعرائها  الكويت 
الكبار، وهو من مواليد الكويت عام 1878 
في احلي القبلي داخل اس���وار الكويت 
القدمية، لذلك فهو من رجاالت الكويت 
األوائ���ل الذين ولدوا وعاش���وا وماتوا 
فيها. عاش رجلنا وش���اعرنا كما عاش 
اهل الكويت ف���ي املاضي على الغوص 
ورحالت البحر، بحثا عن الرزق وتوفيرا 
للقمة العيش نظرا لشظف العيش وقلة 

املوارد ومقومات املعيشة آنذاك. 
وم���ع عدم وجود اإلعالم آنذاك اال انه ق���د ذاع صيته كواحد من فحول 
الشعر النبطي ليس في الكويت فحسب ولكن في أرجاء اجلزيرة العربية. 
وان من العوامل التي ساعدت على انتشار شعره وتشعبه عالقاته الطيبة 
بأهل الكويت ورجاالتها، بل وأفراد األسرة احلاكمة آنذاك أمثال املرحوم احمد 
اجلابر الصباح هذا الرجل الذي كرمه بعد وفاته بأن قال فيه كلمات مازالت 
حتيا بيننا حتى اآلن »مات���ت القلطة في الكويت مبوت صقر النصافي«، 
ولذا اقتراح ان نكمل تكرميه بإطالق اسم صقر النصافي على شارع »بني 

الرحاب واشبيلية«.

م.أشواق املضف

أحمد البغيلي

لشؤون البلدية والذي أوصى بإضافة 
عبارة »شريطة عدم املطالبة مستقبال 
مبوقع بديل ملوقع إدارة عمل محافظة 

األحمدي«.
الرأي الفني: املوافقة على طلب 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
تغيير قرار تخصيص موقع إدارة 
عم���ل محافظة األحم���دي ليصبح 
ق���رار تخصي���ص مرك���ز التأهيل 
املهني للمعاقني مبساحة 5000 م2 
وبأبعاد 100م × 50م مبنطقة جنوب 
الصباحية، ش���ريطة عدم املطالبة 
مس���تقبال مبوقع بديل ملوقع ادارة 

عمل محافظة األحمدي.
كما وافقت البلدية على توسعة 
املرك���ز الصحي مبنطق���ة جليب 
الشيوخ مبساحة 324 م2 وبأبعاد 18م 
× 18م شريطة التنسيق مع وزارات 

اخلدمات قبل البدء بالتنفيذ.

مت تخصيص���ه مبوجب قرار وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 
ت.و/م.ب/93/8/272 امل���ؤرخ ف���ي 
1993/9/28 ليصبح قرار تخصيص 
املهن���ي للمعاقني  التأهي���ل  مركز 
مبنطقة جنوب الصباحية وقد متت 
مخاطبة الوزارة لتزويدنا مبكونات 
املشروع ومتطلباته وأهدافه وكذلك 
عدم املطالبة مبوق���ع بديل ملوقع 
إدارة عم���ل محافظة األحمدي في 
حالة املوافق���ة عل���ى تغيير قرار 
التخصي������ص وأفادتن���ا الوزارة 
مبكونات املش���روع وتعهدت بعدم 
املطالبة مبوق���ع بديل ملوقع إدارة 
عم���ل محافظ���ة األحمدي في حال 

املوافقة على طلبها.
وقد متت دراسة املوضوع باملكتب 
الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية 
وبناء على تأش���يرة وزير الدولة 

والعمل بطلب تغيير قرار تخصيص 
موقع إدارة عمل محافظة األحمدي 
البالغة مس���احته 5000 م2 والذي 

الهيئة العامة لشؤون القصر مبنطقة 
شمال غرب اجلهراء من أرضي وأول 
وبارتفاع إجمالي 11م الى س���رداب 
وأرضي وأول وثاني وبارتفاع اجمالي 
16م على ان يتم تطبيق هذا النظام 
على كل القسائم احلكومية مبنطقة 

شمال غرب اجلهراء.
البلدية: نفيدكم بأنه  أقرت  كما 
لي���س لدين���ا مان���ع تنظيميا من 
الطلب  املوافقة بصفة مؤقتة على 
املق���دم من وزارة الداخلية بش���أن 
طلب جتديد وترميم النقطة األمنية 
الكائنة مبنطقة بنيد القار قطعة 2 
واستخدامها كمقر مؤقت ملختارية 
للمنطقة شريطة التنسيق وااللتزام 
بش���روط املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
من جانب آخر، قال احمد الصبيح: 
تقدمت وزارة الشؤون االجتماعية 

وافقت البلدية على تعديل نظام 
البناء في فرع الهيئة العامة لشؤون 
القصر باجلهراء ليصبح »سرداب 

وأرضي وأول وثاني«.
وقال مدير عام البلدية في كتابه: 
تطلب وزارة األشغال العامة تعديل 
نظ���ام البناء لف���رع الهيئة العامة 
لشؤون القصر مبنطقة شمال غرب 
اجلهراء والصادر بها قرار املجلس 
البلدي رقم »م.ب/ف2001/9/264/28« 
املؤرخ ف���ي 2001/5/7 ارضي وأول 
وبارتفاع إجمالي 11م إلى س���رداب 
وأرضي وأول وثان���ي وب���ارتفاع 
إجمال���ي 16م بناء على تأش���يرة 
وزير الدولة لش���ؤون البلدية في 

.2009/6/2
الرأي الفني: موافقة، نرى املوافقة 
على الطلب املقدم من وزارة األشغال 
العام���ة تعديل نظ���ام البناء لفرع 

ليصبح »سرداب وأرضي وأول وثاني« وبارتفاع 16 مترًا

البلدية أقرت تعديل نظام البناء في مبنى شؤون القصر بالجهراء

م. أحمد الصبيح

ضم موقع محطة الصرف الصحي 
واألجزاء المحيطة إلى نادي التضامن

 وافقت البلدية على طلب الهيئة 
العامة للش����باب ض����م موقع محطة 
الصرف الصح����ي واالجزاء احمليطة 
الى ن����ادي التضامن الرياضي. وقال 

احمد الصبيح في كتابه:
تق����دم نادي التضام����ن الرياضي 
بتظل����م من ق����رار املجل����س البلدي 
رق����م »م ب/ ل ف2008/2/8/1« املتخذ 
بتاريخ 2008/1/21 لعدم املوافقة على 
ضم املوقع املخصص حملطة معاجلة 
الصرف الصحي الى النادي بعد موافقة 
جميع اجلهات ذات الصلة. كما تقدمت 
الهيئ����ة العامة للش����باب والرياضة 
ف����ي 2007/4/14 املتضمن طلب نادي 
التضامن الرياضي ضم قطعة االرض 
املجاورة للنادي املخصصة ملعاجلة 
الصرف الصحي، وذلك الس����تعمالها 
في اقامة مالعب رياضية لتدريب فرق 

النادي، وذلك خلدمة شباب محافظة 
الفروانية. ومتت مخاطبة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ملوافاتنا مبوافقة 
وزارة االشغال العامة على ضم محطة 
معاجلة الصرف الصحي لنادي التضامن 
الرياضي مبنطقة الفروانية، وقد أفادت 
بكتابها في 2007/7/10 املرفق بأنه قد 
متت ازالة عدة محطات صرف صحي 
ومن بني هذه احملطات محطة الصرف 
التضامن  لن����ادي  الصحي املجاورة 
بالفروانية، وطلبت من البلدية تسلم 
موقع احملطة. واجلزء املطلوب ضمه 
لنادي التضامن الرياضي عبارة عن 
موقع محطة الصرف الصحي واالجزاء 
احمليطة بها وتبلغ املساحة االجمالية 
3503م2. كما انه صدر قرار املجلس 
البلدي رق����م »م ب/ل ف2008/2/8/1« 
ف����ي 2008/1/21 وال����ذي يقضي بعدم 

املوافقة على الطل����ب املذكور أعاله. 
الرأي الفني: موافق بش����روط: حيث 
انه متت ازالة محطة الصرف الصحي 
املجاورة لن����ادي التضامن الرياضي 
من قبل وزارة االشغال العامة، نرى 
من الناحية التنظيمي����ة انه ال مانع 
من املوافقة على طلب الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بضم موقع محطة 
الصرف الصح����ي واالجزاء احمليطة 
بها لنادي التضامن الرياضي الواقع 
الفروانية والبالغ مساحتها  مبنطقة 
االجمالية 3503م2 تقريبا، وكما هو 
مبني على الكروكي املرفق شريطة ما 
يلي: عدم اقامة أي منشآت في اجلزء 
املطلوب ضمه أو استغالله جتاريا، وان 
يستعمل فقط في اقامة مالعب رياضية، 
والتنسيق مع وزارات اخلدمات املعنية 

قبل التنفيذ.

تخصيص الساحة المقابلة لمحكمة 
الجهراء كمواقف سيارات

وافقت البلدية على تخصيص الساحة املقابلة ملبنى 
محكمة اجلهراء كمواقف س���يارات مؤقتة بقطعة 91 
في اجلهراء، وقال نائب املدير العام لشؤون التنظيم 
م.غسان الثاقب في كتابه: تقدمت وزارة العدل بطلب 
لتخصيص الس���احة املقابلة ملبن���ى محكمة اجلهراء 
كمواقف سيارات مؤقتة قطعة 91 في محافظة اجلهراء 
وه���ي بأبعاد 30×60م وق���د مت عرض املوضوع على 
املش���اريع التنظيمية وأفادت بعدم وجود مش���اريع 
حالية او مستقبلية تتعارض مع الطلب املذكور. الرأي 
الفني: نرى املوافقة على طلب وزارة العدل تخصيص 
الساحة املقابلة ملبنى محكمة اجلهراء كمواقف سيارات 
مؤقتة بقطعة 91 ف���ي محافظة اجلهراء وذلك بأبعاد 
30×60م ومبس���احة 1800م2 في ساحة امالك الدولة 

املقابلة ملبنى محكمة اجلهراء. 
اش���تراطات خاصة: ان تكون املواقف س���طحية 
وعامة ومؤقتة وان تزال عند طلب البلدية ذلك، واال 
تتحمل البلدية اي تكاليف مالية، وتقدمي املخططات 
التفصيلية العتمادها في قسم الطرق بإدارة التنظيم 

قبل التنفيذ.
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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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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

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

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 

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

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه
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