
المجلسالبلدي
الثالثاء

6 يوليو  2010

10
اعداد: بداح العنزي

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

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 

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

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

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

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

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

   و�سول اأحدث ت�سكيلة من

ماب�س ال�سهرة والأفراح
      من اأكرب م�سممي لبنان

   ت/ 97554728 اأم حممد

LOST
Pakistani National Identity Card 

Owner:Yaseen Gul,
Card Number: 156026-338677-3
In case found,please sumbit to 

The Pakistani Embassy,
or call 99119362

پ موقع ممتاز يف العا�سمة.

پ دور كامل ومق�سم اإىل مكتبني منف�سلني.

پ اإطالة عالية ومميزة بجانب جممع د�سمان وعلى ال�سارع الرئي�سي.

پ جمهز بكامل الديكورات والأثاث املكتبي.

لا�ستف�سار :  99170305

للـبـيــع مـكـتـــب

تخطر موؤ�س�سة وليد عطية للمواد الإن�سائية بالكويت

عماءها الكرام وجميع املتعاملني معها

باأن ال�سيد/ اأمين حممد عاء الدين - لبناين اجلن�سية 
والذي كان يعمل لديها كمراقب مبيعات باأنه قد مت اإنهاء خدماته وقطع 

العماء  جميع  وعلى  2010/07/01م،  من  ابتداء  وذلك  باملوؤ�س�سة  �سلته 

واملتعاملني معه ب�سفته ال�سابقة مراجعة املوؤ�س�سة يف مدة اأق�ساها اأ�سبوع 

عن  الكاملة  امل�سئولية  اإخــاء  ولأغرا�س  الإعــان،  هذا  ن�سر  تاريخ  من 

املوؤ�س�سة عن جميع الت�سرفات والتعامات ال�سابقة لهذا املوظف مع الغري 

جرى هذا الإعان.

م.أشواق املضف

مانع العجمي

قدم����ت عضو املجلس البلدي م.أش����واق املض����ف اقتراحا لتحديد 
مواقف للس����يارات أمام الدواوين القدمية املطلة على البحر، وجاء في 
االقتراح: نظ����را لالهتمام الذي أولته الدولة ومات����زال لتراثنا القدمي 
املتعلق بالدواوين املطلة على شارع اخلليج، ومن منطلق احملافظة على 
التراث، ش����جعت حكومة الكويت أصحاب الدواوين القدمية والقريبة 
من البحر بامل��حافظة عليها عن طريق العوائ��ل أصحاب هذه الدواوين 
األصلي��ني، حيث أصبحت هذه الدواوين ملتقى ل��رجاالت الدول��ة، حيث 
كانت الدواوين ومازالت تفتح صباحا ومساء ويجتمع فيه��ا الرج��ال 
من الرعيل األول والش����باب لتب����ادل األحاديث والذكريات عن املاضي 
واحلاضر والبعض مازال يس��تخدم���ها في أوقات األفراح واألح���زان 
وليالي رمضان املباركة، ولكن بعد ان قامت بلدية الكوي��ت واألشغال 
بعمل مخطط ملنط��قة تراثية مستخدمة في مخط��طها املساحات القريبة 
من هذه الدواوين حتى ظهرت مش��كل���ة مواق���ف السيارات لرواد هذه 
ال��دواوين وزواره���م، لذا أقترح ت���حديد مواق���ف خاصة للسيارات 

أمام كل ديوان م��ن اجله��ة اخللف��ية.

هنأ عض���و املجلس البلدي 
مان���ع العجمي أهال���ي منطقة 
املنقف على نقل محطة تعبئة 
املياه )مضخة تناكر املنقف( من 
موقعها احلالي الذي أرق أهالي 
املنطقة لسنوات عديدة حيث كان 
يتسبب في اختناقات مرورية 
وحوادث للسيارات نتج عنها 
الكثير من اإلصابات خاصة في 
س���اعات الصباح األولى والتي 
كانت تشتد في فترة الدراسات 
حيث يكون الضغط شديدا في 
الشارع الذي تقع فيه املضخة. 
وثمن العجمي موافقة املجلس 
البلدي خالل اجللسة قبل األخيرة 
العاشر واعتماد  لدور االنعقاد 
وزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر موافقة املجلس 
عل���ى االقتراح املق���دم من قبل 
العضو مانع العجمي بنقل محطة 

معان���اة أهال���ي منطقة املنقف 
وس���ينهي مش���كلة احلوادث 
املرورية واختناق السير الذي 
عانى منه أهالي املنطقة سابقا 
املوافقة تعتبر  مؤكدا بأن هذه 
إجنازا يصب في الصالح العام 
ويحسب ألعضاء املجلس البلدي 
الذين تفهموا هذه املعاناة وعملوا 
عل���ى نقل املضخ���ة حلل هذه 
املشكلة. ووجه العجمي الشكر 
في خت���ام تصريحه الصحافي 
البلدي  جلميع أعضاء املجلس 
على اجله���د املبذول خالل دور 
االنعقاد العاشر بشكل عام وحل 
مشكلة أهالي املنقف بشكل خاص 
كما تقدم بالشكر الى وزير الدولة 
لشؤون البلدية على موافقته في 
تصديقه على محضر املجلس 

البلدي.

تعبئة املياه مبنطقة املنقف الى 
منطقة جنوب الصباحية ملا له 
من أث���ر بليغ في نفوس أهالي 

منطقة املنقف.
وقال العجمي ان نقل محطة 
تعبئة املياه سيخفف كثيرا من 

المضف تقترح تحديد مواقف للسيارات
أمام الدواوين القديمة المطلة على البحر

مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بإنشاء لجنة 
لمسؤولي التشريع ومشاركة الممثل المختص باللجان الفنية

عادل الشنان
ال���وزراء قرارا  أصدر مجلس 
ق���راري املجلس  يقضي بتعميم 
التعاون لدول  الوزاري ملجل���س 
اخلليج العربي���ة الصادرين عن 
دورتيه ال� 114 وال� 115 الى جميع 
اجلهات احلكومية لاللتزام بهما، 
والتنسيق في ش���أنهما مع إدارة 
الفتوى والتش���ريع. جاء ذلك في 
كتاب موقع من االمني العام ملجلس 
الوزراء عبداللطيف الروضان الى 
وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية جاء فيه: بخصوص قرار 
املجلس الوزاري ملجلس التعاون في 
دورته ال� 114 املعني بإنشاء جلنة 
التشريع،  إدارات  دائمة ملسؤولي 

وقرار املجلس ال���وزاري ملجلس 
التعاون في دورته ال� 115 املعني 
مبشاركة ممثل عن اجلهة املختصة 
بالتشريع في اللجان الفنية، فقد 
اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه 
املنعق���د بتاريخ  رق���م 2010/33 
2010/6/20 على كتاب ادارة الفتوى 
والتش���ريع املؤرخ في 2010/6/15 
اإلفادة  ب� 4086 املتضمن  واملرقم 
بأنه بناء على قرار املجلس الوزاري 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية في دورته رقم 114 بتاريخ 
2010/3/9 املعني بإنشاء جلنة دائمة 
ملس���ؤولي إدارات التشريع بدول 
املجلس تعقد اجتماعات دورية، 
وقرار املجلس الوزاري في دورته 

رقم 115 بتاريخ 2010/5/23 املعني 
مبشاركة ممثل عن اجلهة املختصة 
بالتشريع في اللجان الفنية التي 
تعقد في اطار مجلس التعاون والتي 
تعمل على اعداد ومراجعة مشاريع 
االنظمة والقوانني واالتفاقيات، فقد 
مت مخاطبة وزارة اخلارجية لرفع 
القراري���ن املذكورين الى مجلس 
الوزراء لالطالع عليهما واصدار 
بتعميمهم���ا على كاف���ة اجلهات 
احلكومي���ة في الدول���ة لاللتزام 
بهما والتنس���يق في شأنهما مع 
إدارة الفتوى والتشريع. كما اطلع 
املجلس على كتاب وزارة اخلارجية 
املؤرخ بتاريخ 2010/6/17 واملرقم 

العجمي هنأ أهالي المنقف على نقل مضخة التناكر20100897 بهذا الشأن. غلق إداري للمعاهد والصالونات التي تستخدم 
األجهزة الطبية إلجراء العمليات المخالفة

كشف مدير إدارة ترخيص اخلدمات البلدية ومدير إدارة التدقيق ومتابعة 
اخلدم��ات بفرع بلدية محافظة حولي بالوكالة عبداللطيف الش��رهان النقاب 
عن انتش��ار ظاهرة اس��تخدام بعض الصالونات النسائية واملعاهد الصحية 
ألجهزة طبية وإج��راء بعض العمليات اجلراحي��ة كتكبير وتصغير الصدر 
وتكبير الش��فاه ونفخ اخلدود والوش��م باإلبر وغيرها، وذلك أثناء التفتيش 
الدوري الذي قامت به املفتشات الصحيات، مشيرا الى ان هذه العمليات من 
اختصاص أطباء وفنيني مختصني يحملون تراخيص صحية وحتت إشراف 

وزارة الصحة العامة.
وحذر جميع من يستخدم األجهزة الطبية والقيام بهذه العمليات املذكورة 
بصالونات السيدات او املعاهد الصحية، مشيرا الى ان البلدية ممثلة بجهازها 
الرقابي من خالل قيام املفتشات الصحيات باحلمالت التفتيشية املكثفة وفي 
حال ضبط اي من هذه األجهزة الطبية التي تستخدم في مثل هذه العمليات، 

ستقوم بتحرير املخالفات وغلق املعهد أو الصالون إداريا.
وأضاف ان هذه العمليات يجب ان تتم في مواقعها الرس��مية الصحيحة 
داخل املستش��فيات وتكون حتت إشراف طبي كامل، حيث تبني تسببها في 
كثي��ر من األمراض املعدية والوبائية وكذلك أمراض الش��لل والتهابات الكبد 

الوبائية والتشوهات وغيرها في حال إجرائها في غير مواقعها الرسمية.
وأشار الى ان هناك تنسيقا وتعاونا بني األجهزة الرقابية بالبلدية ووزارة 
الصحة العامة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة اخلطيرة حفاظا على صحة 

املواطنني واملقيمني والتي تعتبر خطا أحمر ال ميكن جتاوزه.

البغيلي ثّمن قرار إيقاف إزالة الساللم واألدراج الخارجية 
ثّم���ن عض���و املجلس البل���دي ورئيس 
جلنة الفروانية احمد البغيلي القرار االبوي 
واالنساني الصادر من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد بإيقاف ازالة 
الس���اللم واالدراج اخلارجية السيما ان هذا 
املوضوع اصبح هاج���س جميع املواطنني 

وخصوصا اصحاب احلاالت اخلاصة.
واش���ار البغيلي الى انه سبق ان طالب 
بوقف هذه اإلزالة التي كان محددا لها األول 
من اكتوبر املقبل وذلك إلعطاء الفرصة لوضع 
آلية معينة بني جلنة اإلزاالت وجلان املجلس 
البلدي عن طريق عقد ورش عمل وذلك لطي 
هذا امللف نهائيا مبا يرضي جميع االطراف 

دون ان يوقع اي ضرر على املواطنني.
واوضح ان ازالة الساللم واالدراج اخلارجية 
يجب ان يكون لها دراسة معينة ووفق معايير 
ثابتة الفتا الى انه يجب االخذ بعني االعتبار 
وضع املعاقني بالدرجة األولى ومدى أهمية 
)الرامب( بالنسبة إليهم وما ميثله لهم من 
كونه عامال مهما في تيسير حركة دخولهم 

إلى املنزل.
وتوجه البغيلي بالش���كر والتقدير الى 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان على اهتمام���ه مبوضوع االدراج 
والساللم اخلارجية ووقوفه اجلاد واحلثيث 
بجانب املواطنني وتلمس مشكالتهم ووضع 

معاناتهم بعني االعتبار واشار البغيلي الى 
انه س���بق ان قدم بني يدي املجلس البلدي 
اقتراحا بوقف ازالة االدراج وطالب في هذا 
االقتراح بأن تعطى مس���احة 3 امتار مربعة 
امام املنازل للساللم اخلارجية على ان يكون 
ذلك مقابل دفع رسوم رمزية سنوية تسلم 
للدولة، ش���ريطة ان يتعهد املواطن باإلزالة 
في اي وقت اذا ما تعارض وجود الدرج مع 
اي من خدمات ال���وزارات املختلفة، ومتنى 
البغيل���ي ان يؤخذ اقتراحه بعني الدراس���ة 
والسرعة وذلك تيسيرا على املواطنني وخاصة 
اصحاب االعاقة الذين ال غنى لهم عن االدراج 

والساللم اخلارجية.

عادل الشنان
خاطب رئيس املجلس البلدي زيد العازمي وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر بش����أن تكليف مدير مكتب رئيس 
املجلس البلدي جاسم الرندي مبهام األمني العام املساعد للشؤون املالية 
واالدارية محسن الشامري نظرا النشغال االخير مبهام وظيفة األمني العام 
للمجل����س البلدي بعد تكليفه بها منذ يوم االحد املاضي نظرا ألخذ األمني 

العام للمجلس البلدي بدر العدساني اجازة لظروف صحية.

عادل الشنان
وجه عدد م���ن موظفي البلدية العاملني على بند االس���تعانة 
بخدمات كتابا الى وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لش���ؤون 
البلدية د.فاض���ل صفر للمطالبة بزي���ادة رواتبهم نظرا الزدياد 
متطلبات احلياة اليومية في ظل غالء فاحش لألس���عار يش���هده 
اجلميع ويشتكي منه، باالضافة الى ان طبيعة االعمال املناط بهم 

ال تتناسب مع الرواتب التي يتقاضونها.

العازمي لتكليف الرندي بمهام األمين المساعد للشؤون اإلدارية موظفو البلدية على بند االستعانة بخدمات يطالبون بالزيادة

أحمد البغيلي


