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11  يونيو 2010

10
اعداد: بداح العنزي

أصدر وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية قرارا بندب 
يوس���ف علي الصقعبي األمني العام 
البل���دي للقيام  املس���اعد للمجلس 
بأعمال األمني العام للمجلس البلدي 
بدر العدساني حلني عودته من اجازته 

الدورية.

الصقعبي أمينًا عامًا للمجلس البلدي

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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(

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

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

دع����ا مدي����ر ادارة الرقابة املس����بقة 
للخدمات االجتماعية بديوان احملاسبة 
خالد العبدالغف����ور الى التقيد بتعميم 
ديوان احملاسبة 9 لسنة 2010 بشأن إعداد 
أوراق املناقصات ومش����روعات العقود 
واالرتباطات اخلاضعة للرقابة املسبقة 

قبل عرضها على الديوان.
جاء ذلك خالل ورش����ة العمل التي 
أقيم����ت ببلدية الكوي����ت حتت عنوان 
»التعرفة بتعميم ديوان احملاسبة رقم 
9 لسنة 2010« والتي أدارها رئيس مكتب 
البلدية  الدولة لشؤون  املتابعة لوزير 
عبدالكرمي الزيد وحضرها نائب املدير 
العام لقطاع الش����ؤون املالية واالدارية 
عبدالعزيز احلبيب وعدد من مسؤولي 

البلدية.
وقال العبدالغفور هناك 3 متطلبات 

واالتفاقات وفق أحكام الدليل قبل التعاقد 
بوقت كاف مشيرا الى ان ديوان احملاسبة 
ملزم بالرد عليها خالل فترة 7 أيام في 
حال اكتمالها، كما يجب حتديد مسمى 

رئيسية يجب ان تلتزم بها البلدية عند 
أي مخاطبات بشأن املشروع والعقود 
واالرتباطات وهي ارسال أوراق املناقصات 
ومش����روعات العق����ود واالرتباط����ات 

الشخص املسؤول عن املوضوع والصفة 
الوظيفية ل����ه وأرقام الهواتف بالكتاب 
املرسل الى الديوان بأوراق املوضوع حتى 
ميكن اجراء املتابعة باجلهات الواردة منها 
املوضوعات وسرعة الرد على استفسارات 

الديوان الالزمة لعملية التدقيق.
من جانبه قال مراقب خدمة املجتمع 
بديوان احملاس����بة وليد املزيدي ان من 
أهم األوراق األساسية الواجب ارسالها 
الى ديوان احملاسبة جلميع موضوعات 
املناقصات ملشروعات العقود واالرتباطات 
اخلاضعة لرقابته هو البيان املالي والتي 
يفي����د ان االعتمادات الواردة بامليزانية 
تسمح باالرتباط أو التعاقد مشيرا الى 
ضرورة إيضاح الس����نة املالية الواجب 
اخلصم عليها والبند املختص واالعتمادات 

املدرجة لها.

متابعة لورشة العمل

العبدالغفور للتقيد بـ »تعميم المحاسبة« حول أوراق المناقصات
لجنة األحمدي أقرت تمديد قرار تخصيص 

موقع لمحطة الكهرباء الشمالية بالزور
وافقت جلن����ة االحمدي خالل 
اجتماعه����ا امس برئاس����ة مانع 
العجمي على متديد قرار املجلس 
البلدي بشأن إعادة تخصيص موقع 

حملطة الكهرباء شمال الزور.
وق����ال العجم����ي ان اللجن����ة 
حريص����ة على ع����دم تعطيل اي 
مشروع يخص القطاع احلكومي 
خاصة فيما يتعلق بالكهرباء واملدن 

االسكانية.
واش����ار الى ان اللجنة وافقت 
على طل����ب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص موق����ع حملطة توليد 
كهرباء وتقطير املياه في منطقة 

اجلليع����ة، كذلك وافقت على اقت����راح العضو مانع 
العجمي بش����أن نقل مضخة املي����اه مبنطقة املنقف 
لوقوعها قرب املناطق الس����كنية، وذلك الى املوقع 
اجلديد جنوب الصباحية، كما متت املوافقة على طلب 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
تخصيص موقع مسجد مبنطقة 
الصباحية بجوار صالة االفراح، 
كذلك تخصيص موقع آخر ملسجد 
في ضاحية فهد األحمد قطعة 3 كما 
متت املوافقة على استحداث شارع 
بالقطعة 3 مبنطقة الفنطاس خلدمة 

فرع البنشر مبساحة 84 م2.
واض����اف ان اللجن����ة رفضت 
اقتراح العضو السابق فهيد العجمي 
اس����تحداث مداخل ومخارج على 
جسر يربط بني منطقتي العقيلة 
والفنط����اس، كما مت تأجيل طلب 
وزارة االشغال العامة تخصيص 
موقع مؤقت لعدد 3 محطات معاجلة املياه املجاري 
الصحية في منطقة الفنطاس الطريق الساحلي، كما 
ابقت باجلدول طلبا بش����أن بناء مدارس جديدة في 

منطقة صباح السالم السكنية.

أقرت نقل مضخة مياه المنقف إلى جنوب الصباحية

مانع العجمي

البلدية تخصص  موقعًا بمساحة أكثر من 91 ألف متر مربع 
إلقامة مستشفى الشرطة في األندلس

البلدية  اقرت  من جانب آخر 
تخصيص موقع مبساحة 9800 
م2 مبنطقة النهضة ملكاتب رئاسة 

املنطقة االولى بالعارضية.
واوضح كتاب الصبيح: تطلب 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
تخصيص موقع دائم مبس����احة 
9800 م2 مبنطقة النهضة ملكاتب 
رئاسة املنطقة االولى بديال عن 
املخصص بصفة مؤقتة مبنطقة 
العارضية نظرا لتخصيص املوقع 
املؤقت مبنطقة العارضية لوزارة 

الداخلية.
الناحية  الفني: م����ن  ال����رأي 
التنظيمي����ة ن����رى املوافقة على 
طلب املؤسس����ة العامة للرعاية 
السكنية تخصيص موقع ملكاتب 
رئاس����ة املنطقة االول����ى بصفة 
مؤقتة مبساحة 9800 م2 مبنطقة 
النهضة بديال عن املوقع احلالي 
ملكاتب رئاس����ة املنطق����ة االولى 

بالعارضية.

كافية ضمن حدود املوقع وجهة 
القسائم.

4 - ان يكون االرتفاع حسب 
نظام البناء املعمول به في املنطقة 

»سراديب � ارضي � اول � ثان«.
5 - مراعاة عند تصميم املوقع 
وجود محطة حتويل رئيس����ية 
قائم����ة يجب احلف����اظ عليها او 

التنسيق لنقلها على نفقة اصحاب 
العالقة.

6 - إلغ����اء ق����رار املجل����س 
البلدي في 2008/6/23 واخلاص 
بتخصي����ص موقع ملستش����فى 
الشرطة ضمن حدود مستشفى 

الطب الطبيعي.
7 - حتوي����ل كام����ل املوق����ع 
املخصص ملستشفى الطب الطبيعي 
الى موقع النشاء مجمع متكامل 
للرعاية الصحية للعناية بكبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة 
والعالج الطبيعي وذلك بناء على 
قرار مجلس الوزراء رقم »1067/ 
خامسا« على ان يتم تقدمي مخطط 
هيكلي لكامل املوقع يبني املداخل 
واملخارج واحلركة املرورية مع 
الكافية  توفير مواقف السيارات 
ضمن ح����دود املوق����ع وااللتزام 
باالرتفاعات املسموح بها باملنطقة 
وفق نظ����ام البن����اء املعمول به 

»سراديب � ارضي � اول � ثان«.

التاب����ع لوزارة الصح����ة تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء رقم »899/

ثانيا« املتخذ ف����ي اجتماعه رقم 
2009/260 املؤرخ في 2009/10/26 

بهذا الشأن.
الرأي الفني

التنظيمية  الناحية  نرى من 
املوافقة عل����ى تخصيص املوقع 
الطبيعي  بني مستش����فى الطب 
ومستش����فى االمراض السارية 
والبالغ مساحته 91440م2 ضمن 
منطقة االندل����س � قطعة رقم 2 
لوزارة الداخلية القامة مستشفى 

الشرطة وذلك شريطة ما يلي:
1 - التنس����يق م����ع اللجن����ة 
الفرعية للمرافق واخلدمات قبل 

التثبيت والتسليم.
2 - تقدمي مخطط هيكلي لكامل 
املوق����ع يبني املداخ����ل واملخارج 

واحلركة املرورية.
3 - توفير مواقف س����يارات 

اقرت البلدية تخصيص موقع 
القامة مستشفى الشرطة مبنطقة 
االندلس قطعة 3. وقال مدير عام 
البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: 
صدر ق����رار املجلس البلدي رقم 
 »2008/10/ »م.ب/ ل ف 244/7 
امل����ؤرخ ف����ي 2008/6/23 والذي 
يقضي باملوافقة على الطلب املقدم 
من وزارة الصح����ة لتخصيص 
موقع مستشفى لوزارة الداخلية 
بأبعاد 600م × 220م ضمن حدود 
مستشفى الطب الطبيعي الواقع 
ضم����ن القطعة رق����م 2 مبنطقة 

االندلس.
الوزراء  صدر قرار مجل����س 
واملتضمن املوافقة على تخصيص 
املوق����ع العام ملستش����فى الطب 
الطبيعي احلالي النش����اء مجمع 
متكامل للرعاية الصحية للعناية 
بكبار الس����ن وذوي االحتياجات 
اخلاصة والعالج الطبيعي ضمن 
حدود مستشفى الطب الطبيعي 

أقرت موقعًا لمؤسسة الرعاية السكنية في العارضية

م.أحمد الصبيح

الشايع يقترح إطالق اسم المرحوم 
علي الفضالة على أحد الشوارع

قدم نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع اقتراحا بتسمية احد 
الشوارع باسم املرحوم علي بن 

صالح الفضالة.
وتضمن اقتراح الشايع التالي: 
انطالقا من تكرمي الدولة البنائها 
البررة الذين لهم اياد بيضاء في 
ابراز الوج���ه احلضاري للدولة 
وتقدمها وله���م بصمة واضحة 
واجنازات يش���ار اليها بالبنان 
ف���ي جميع املج���االت، وقد كان 
املرحوم ب���اذن اهلل تعالى علي 
بن صالح الفضال���ة واحدا من 
هؤالء االفاضل وأحد الذين لهم 

اسهامات واضحة يتذكرها اجلميع باالمتنان، فقد 
ولد في سنة 1909 من عائلة الفضالة املعروفة وكان 
شغوفا بحياة البحر وظل يعمل فيه حتى ظهور 
النفط حيث عمل في االحمدي ثم انتقل للعمل في 
الدوائر احلكومية فالتحق بوزارة االشغال حتى عام 

1959 ثم عمل عضوا بلجنة منح 
اجلنسية للمواطنني كونه عارفا 
وملما بأحوال وانساب الكويتيني 
وظل يعمل في اللجنة حتى مت 
انتخابه عضوا في اول مجلس 
الدائرة  تشريعي عام 1963 عن 
الثامن���ة حولي، ومن ثم خاض 
انتخابات عام 1967 وأعلن فوزه 
عن نفس الدائرة وكذلك انتخابات 
عام 1971 � 1975، ونتيجة لكبر 
سنه فقد اعتزل احلياة السياسية 
نهائيا، وبعد فترة انضم الى جلنة 
توزيع املساكن احلكومية وظل 
يساهم فيها الى ان وافته املنية 
في امي���ركا يوم 1989/11/9 وووري جثمانه الثرى 

يوم 1989/11/23.
ومن منطلق ما سبق نقترح: تسمية احد شوارع 
الكويت باس���م املرحوم باذن اهلل تعالى علي بن 

صالح الفضالة.

شايع الشايع


