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أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في رده على اقتراح 
عضو املجلس البلدي أحمد البغلي بش���أن إقامة دوارين بدال 
من اإلش���ارة الضوئية في الدائرة الرابعة، انه يتعذر حتويل 
التقاطع األول الى دوار بسبب الكثافة العالية على هذا التقاطع، 
وجار مخاطبة وزارة الداخلية لدراسة إعادة تصميم اإلشارة 
املرورية مبا يتناس���ب مع الكثافة املرورية للشوارع على هذا 

التقاطع، خاصة في أوقات الذروة.

صعوبة تحويل تقاطع إلى دوار في الفروانية

مجلس الوزراء يقر تعديل الئحة »الزراعة« ويرفض اعتراض الوزير
رفض مجلس الوزراء اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تعديل الئحة 
الزراعة. ونص كتاب مجلس الوزراء على التالي: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 
724 املتخ����ذ في اجتماعه رقم 2010/23 واملنعقد بتاريخ 2010/5/16 القاضي ب�»إحالة 
اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض قرارات املجلس البلدي الصادرة في 
اجتماعه رقم 2010/3 إلى جلنة اخلدمات العامة للدراسة وموافاة املجلس بالتوصية 
املناسبة«. اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2010/39 املنعقد بتاريخ 2010/8/2 
على التوصية ال����واردة ضمن محضر االجتماع رقم 2010/5 للجنة اخلدمات العامة 
املنعقد بتاريخ 2010/7/20 بش����أن املوضوع املش����ار إليه اعاله، وبهذا الصدد اطلع 
املجلس على كتاب وزير الدولة لش����ؤون البلدية املؤرخ ب� 2010/5/16 واملرقم 2386 
املتضمن اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات املجلس البلدي الصادرة 
في اجتماعه رقم 2010/3 لدور االنعقاد العاشر بتاريخ 2010/2/15 واالجتماع التكميلي 

املنعقد بتاريخ 2010/2/22 التالية:
أوال: القرار رقم )م ب/م أ/2010/3/30( بش����أن املوافقة على تعديل الئحة الزراعة 

على النحو اآلتي:
1 – التعديل على املادة الثالثة: مدة الترخيص )4 سنوات( قابلة للتجديد ويصدر 
الترخيص من ثالث نسخ بعد موافقة اجلهات املعنية واملختصة، وذلك على النحو 

التالي:

أ � نسخة لصاحب العالقة.
ب � نسخة توضع مبلف صاحب العقار باإلدارة املعنية.

ج � نس����خة لس����جل دائم يوضح فيه تاريخ ورقم الترخيص وجميع املعلومات 
الالزمة على ان يتضمن بيان الترخيص تعهدا معتمدا بااللتزام بالشروط والضوابط 

الالزمة لزراعة الساحة أمام القسيمة.
2 � التعديل على الفقرة رقم 10 من احلالة الثانية من املادة الرابعة.

10 � ال يسمح بتسوير املنطقة املرخصة الغراض الزراعة بأسوار انشائية او شبك 
معدني أو اي تسوير من نوع آخر باستثناء االسوار النباتية.

يستحدث البند التالي ويكون حتت رقم 11 كالتالي:
11 � يسمح بإقامة حاجز نباتي ضمن املنطقة املرخصة على اال يزيد ارتفاعه على 

متر من جهة الشارع ومتر ونصف من الواجهة وبعرض ال يزيد على ثالثة امتار.
يغير البند 11 سابقا 12 بنفس الصياغة.

ثانيا: القرار رقم )م ب/ر و/2010/3/33( بشأن املوافقة على إصدار شهادات االوصاف 
في منطقة جليب الشيوخ مع أخذ تعهد من البائع واملشتري بوجود مخالفات.

ثالثا: القرار رقم )م ب/م أ/ل ر2010/3/49/2( بشأن املوافقة على الشكوى املقدمة 
من سامت العازمي مالك القسيمة رقم 195 مبنطقة جابر العلي قطعة 2 باغالق الفتحة 

اجلانبية مقابل قسيمته والتي تستغل كمواقف للسيارات.

وبناء على االعتراض على تلك القرارات، فقد استعرض املجلس البلدي املوضوعات 
س����الفة الذكر مرة أخرى في اجتماعه رقم )2010/6( لدور االنعقاد العاش����ر املنعقد 
بتاريخ 2010/4/7 وأصدر قراره باملوافقة على التمسك بقراراته سالفة الذكر بأغلبية 
األعضاء الذين يتألف منهم، وعليه تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية برفع األمر الى 
مجلس الوزراء، عمال بأحكام املادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية 

الكويت، وأصدر املجلس قراره رقم 1142 التالي:
1 � ع����دم املوافقة على اعتراض وزير الدولة لش����ؤون البلدية على قرار املجلس 
البلدي رق����م )م ب/م أ/2010/3/30( املتخذ في اجتماعه رقم )2010/3( لدور االنعقاد 

العاشر املنعقد بتاريخ 2010/3/15 بشأن املوافقة على تعديل الئحة الزراعة.
2 � املوافق����ة على اعتراض وزير الدولة لش����ؤون البلدي����ة على قراري املجلس 
البلدي املتخذين في اجتماعه رقم )2010/3( لدور االنعقاد العاش����ر املنعقد بتاريخ 

2010/3/15 التاليني:
1 � القرار رقم )م ب/رو/2010/3/33( بشأن املوافقة على إصدار شهادات االوصاف 

في منطقة جليب الشيوخ مع اخذ تعهد من البائع واملشتري بوجود مخالفات.
ب � القرار رقم )م ب/م أ/ل د2010/3/49/2( بشأن املوافقة على الشكوى املقدمة من 
سامت العازمي، مالك القسيمة رقم 195 مبنطقة جابر العلي قطعة 2 بإغالق الفتحة 

اجلانبية مقابل قسيمته والتي تستغل كمواقف للسيارات.

اعتمد قرار عدم إصدار شهادات األوصاف في منطقة جليب الشيوخ

د.فاضل صفر

م.أحمد الصبيح

محمد املفرج
شايع الشايع

ردًا على بيان المستشارين والمحامين بشأن محاوالت إضعاف اإلدارة

 المفرج يسأل عن خسائر قضايا البلدية
وأسباب تأخر اجتماع اللجنة القانونية

قدم عضو املجلس البلدي محمد 
املفرج س���ؤاال بش���أن بيان اإلدارة 
القانونية حول محاوالت البعض 
إلضع���اف اإلدارة. وقال املفرج في 
سؤاله: نشرت إحدى الصحف في 
عددها الصادر اخلميس 2 سبتمبر 
2010 بيان���ا ص���ادرا ع���ن عدد من 
املستش���ارين واحملامني في اإلدارة 
القانونية بالبلدية ووردت خالله 
معلومات خطيرة واتهامات ومحاوالت 
من البع���ض إلضعاف هذه اإلدارة. 
لذلك أرجو توجيه األسئلة التالية الى 

وزير الدولة لشؤون البلدية:
1 � ما صحة ان اإلدارة القانونية 
مازالت تدرس قضية توزيع اللحوم 
الفاسدة منذ 8 أشهر ولم تتخذ أي 

ما ورد في البيان بأن عدم اجتماع 
هذه اللجنة أدى إلى إصابة البلدية 
والدولة بصفة عامة بخسائر فادحة 

وأموال طائلة؟

إجراء قانون���ي جتاه أصحاب هذه 
الشركات؟

2 � ما عدد القضايا املرفوعة من 
أصحاب املهن في منطقتي العارضية 
البلدية؟  وأبوفطيرة احلرفية ضد 
وهل صدرت أح���كام لصالح هذه 
القضايا وكم عددها؟ وهل صدرت 

تعويضات لصاحلهم؟
3 � من املس���ؤول عن خس���ارة 
القضاي���ا ف���ي البلدي���ة؟ وهل مت 
التحقيق مع احملامني الذين خسروا 
هذه القضايا؟ إذا كان اجلواب بنعم 

فما نتيجة التحقيقات؟
4 � ك���م اجتماعا عقدته اللجنة 
القانونية في اإلدارة القانونية منذ 
بداية ع���ام 2010؟ وما مدى صحة 

5 � يرجى تزويدي بنسخة من 
جميع القضايا التي خسرتها البلدية 
عام 2010 س���واء اإلدارية أو أحكام 

التعويض؟
6 � ما صحة قيام املسؤولني في 
اإلدارة القانوني���ة بتجميد عدد من 
أعضاء هذه اإلدارة القدامى والذين 
لهم تاريخه���م وخبراتهم الطويلة 
في تدريب احملامني واإلشراف على 

أعمالهم؟
7 � ه���ل مت���ت إحال���ة عدد من 
املستشارين الكويتيني في اإلدارة 
القانونية ممن بلغت خدمتهم 30 عاما 
الى التقاعد؟ إذا كان اجلواب بنعم، 
فكم عددهم؟ وما أس���باب إحالتهم 

الى التقاعد؟

 الشايع يطالب بتشكيل لجنة محايدة
للتحقيق في بيان المستشارين القانونيين

صفر التحرك سريعا من خالل 
التحقيق فيما يجري ومعرفة 
أسباب اخلسائر التي تتعرض 
لها البلدية واملسؤول عنها مع 
العقوبات ضد  اتخاذ أقص����ى 
كل من يستهني بقضايا الدولة 

وأموالها العامة.
ومتنى الش����ايع من الوزير 
صفر تشكيل جلنة محايدة من 
بعض املستشارين في اإلدارة 
القانونية ومن خارجها للتحقيق 
في املعلومات الواردة في البيان 
ومعرفة املسؤول عن محاولة 
إضع����اف اإلدارة وذلك لوقف 
اخلس����ائر الت����ي تتعرض لها 
البلدية جراء القضايا املرفوعة 
ضدها وحتميل املال العام أخطاء 

اآلخرين.

بني بعض املستشارين واحملامني 
هي السبب في خسارة البلدية 
العديد من القضايا ويجب على 
وزير األش����غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 

في أعل����ى منصب باإلدارة هو 
أمر مزعج وال ميكن السكوت 
عنه والبد ان يأخذ كل صاحب 

حق حقه.
وأضاف ان ما جاء في البيان 
من وجود تضارب في فتاوى 
اإلدارة القانونية أدى الى إصابة 
البلدية والدولة بخسائر فادحة 
وهدر أموال طائلة، هو أمر خطير 
والبد من التحقق منه والتحقيق 
فيه ملعرفة املسؤول عن إصدار 
مثل هذه الفت����اوى املتضاربة 
والتي تؤدي الى خسارة القضايا 

والدولة ملبالغ فادحة.
وتس����اءل عن أسباب عدم 
عقد اللجنة القانونية التابعة 
ل����إدارة القانونية أي اجتماع 
مؤك����دا ان اخلالفات املوجودة 

استغرب نائب رئيس املجلس 
البلدي ش����ايع الشايع عملية 
جتميد عدد من املستش����ارين 
القدم����اء العاملني ف����ي اإلدارة 
القانونية وتعطيل أعمال اللجنة 

القانونية.
وقال الش����ايع في تصريح 
صحافي ان البيان الذي أصدره 
عدد من املستشارين واحملامني 
القانونية  اإلدارة  األعضاء في 
ونشرته بعض الصحف يكشف 
مدى اخلالف املوجود بني هؤالء 
املستش����ارين في هذه اإلدارة 
املهمة والذي ينعكس سلبا على 
العمل فيها، مشيرا الى ان االتهام 
الذي وجهه هؤالء املستشارون 
ب����أن اإلدارة القانونية تخالف 
قواعد األقدمية سواء كان ذلك 
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

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

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


