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ش����دد عضو املجلس البلدي 
محمد املفرج على ضرورة التعاون 
بني وزير االشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل  الدولة لشؤون 
صفر ورئيس واعضاء املجلس 
البلدي وذل����ك من اجل مصلحة 

الوطن واملواطن.
وق����ال املفرج، ف����ي تصريح 
صحافي، ان ما حصل في جلسة 
املجلس البلدي يوم االثنني املاضي 
من هجوم من قبل بعض االعضاء 
على الوزير كان بس����بب فقدان 
التع����اون وعدم التنس����يق بني 
املجلس واجلهاز الفني، مش����يرا 

ال����ى ان متادي اجلهاز الفني بع����دم احترام قرارات 
املجلس البل����دي كان له االثر الكبي����ر فيما حصل 

باجللسة.
واضاف ان اعضاء املجلس البلدي واملس����ؤولني 
والعاملني في اجلهاز الفني يعملون جميعا خلدمة 
البلد ولكل منهم وجهة نظر في طريقة طرح املواضيع 
من دون املس����اس باآلخرين، مؤكدا ان ابناء الوطن 
الواحد ال ميكنهم االخت����اف في القضايا التي تهم 

مصلحة البلد.

ودعا املفرج الى س����رعة عقد 
اجتماع تنسيقي بني وزير البلدية 
د.فاضل صفر ورئيس واعضاء 
املجلس لطرح بعض املش����اكل 
واملعوق����ات والقضايا املوجودة 
س����واء لدى الوزير او االعضاء 
ملناقشتها بطريقة اخوية وودية 
وشفافية صادقة وحتى ال يتصادم 
اجلهازين الفني والرقابي وتتصاعد 
االمور لتصل الى الطائفية وهو 
ما يستنكره اجلميع، خصوصا 
ان هذه االمور ليست من عادات 
وتقاليد اهل الكويت الذين يحملون 
اجلنسية الواحدة وتهمهم مصلحة 

بلدهم بعيدا عن التحزب.
ومتنى من وسائل االعام املختلفة االبتعاد عن 
التصعي����د في القضايا الوطني����ة والتي متس امن 
الكويت واهلها، خصوصا ابناء الشعب الواحد، وال 
تفرقنا مثل هذه االمور التي لم تكن موجودة لدينا 
في الس����ابق واالنصياع الى رغبة صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح االحمد باالبتعاد عن القضايا 
الطائفية والقبلي����ة واحلزبية وان نتحزب جميعا 

للكويت فقط.

قال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان البلدية 
رفضت نقل مزارع األبقار املنتجة للحليب الطازج في 
منطقة الصليبية الى منطقة الشقايا بالساملي لعدة 
أسباب. وأضاف الصبيح في تصريح ان »املساحة 
املوج����ودة بالصليبية حاليا متت دراس����تها كاملة 
باملخطط الهيكلي الثالث للدولة ومت حتديد منطقة 
عازلة لها من جميع اجلوانب مبا ال يؤثر س����لبا في 
الصحة العامة للمواطن والتي تتضمن مس����احات 

كبيرة تصلح للتوسعات املستقبلية«.
وأوضح انه من بني األسباب سهولة وقرب الطرق 
واخلدمات الازمة لنقل احلليب الطازج لداخل املنطقة 
احلضرية وقربها من خط السكة احلديد املقرر اقامته 

في املستقبل القريب.
وذكر أن هذه املنطقة كاملة تقع ضمن دراس����ة 
املخط����ط الهيكلي للمنطقة االقليمي����ة الثالثة التي 

ستشتمل على دراسة األوضاع الراهنة واالستعماالت 
القائمة واملقترحة وفق����ا للمخطط الهيكلي الثالث 
للدولة ووضع مخطط هيكلي الستعماالت األراضي 
للمنطقة وأيضا وضع مخططات تفصيلية للمنطقة 
واس����تعماالتها املختلفة. وبني ان البلدية بانتظار 
دراسة تفصيلية متكاملة من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية ليتم التنسيق معها أثناء 

عمل دراسة املنطقة اإلقليمية الثالثة.
وأشار الى أنه متت املوافقة سابقا من حيث املبدأ 
على نقل م����زارع الدواجن فقط بناء على توصيات 
املخطط الهيكلي الثالث للدولة وخطاب الهيئة العامة 
للبيئة بقرب مزارع الدواجن من املناطق السكنية ما 
يزعج املواطنني واملقيمني بالروائح النفاذة اضافة 
الى خطر انتشار ڤيروس انفلونزا الطيور وأمراض 

أخرى والتوصية بنقلها.

وزعت االمانة العامة للمجل���س البلدي الدعوات على 
االعضاء حلضور االجتم���اع العادي للمجلس واملقرر في 
الرابع من اكتوبر املقبل، حيث س���يخصص اجلزء االول 
من اجللسة الس���تكمال جدول اعمال اجللسة التي عقدت 
في 20 اجلاري والتي لم يكتمل النصاب في اجلزء االخير 
منها، اضافة الى مناقشة جدول اعمال وتوصيات اللجان 

في اجلزء االخير من اجللسة.

استكمال جلسة البلدي 4 أكتوبر

م.أحمد الصبيح

محمد املفرج

المفرج لعقد اجتماع تنسيقي
بين صفر وأعضاء البلدي

البلدية ترفض نقل مزارع أبقار »الصليبية«
إلى »الشقايا« بسبب المخطط الهيكلي الثالث

لطرح بعض المشاكل ومعوقات العمل

515 ألف دينار إيرادات البلدية في 4 شهور
اوضح التقرير املالي الصادر 
من البلدية ان قيمة االيرادات عن 
الفترة من االول من ابريل حتى 
31 يوليو قد بلغت 515435.964  
دينارا من اصل 2.3674000 مقدرة 

للسنة املالية 2011/2010.
وتضمن كتاب مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح جميع االرتباطات 
واملنصرف على اعتمادات بنود 
امليزانية للسنة املالية 2011/2010 

على النحو التالي:

الباب السادس
إيرادات الخدمات

االيرادات املقدرة -.18270000 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
4175157.612 دينارا، نسبة احملقق 

الى املقدر %91.
وفيما يل���ي تفصيل ايرادات 
الباب موزعة على مستوى  هذا 

البنود:

مجموعة )1( خدمات األمن 
والعدالة بند )2( مبيع مواد مصادرة

االي���رادات املق���درة 650000 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
220080 دينارا، نسبة احملقق الى 

املقدر %34.
البن���د املبالغ  ويش���مل هذا 
احملصلة الت���ي متت مصادرتها 
ملخالفة القوانني املعمول بها بناء 
على الضبطية القضائية املمنوحة 
لبعض موظف���ي البلدية وعلى 
سبيل املثال الس���يارات املهملة 
بالشوارع وكذلك ما مت بيعه من 
مخزون السكراب واملواد الصادر 
من الباع���ة املتجولني املخالفني 
للقوان���ني واللوائح وقد مت بيع 
مواد مصادرة منذ سنوات ومتت 

اعادة املزايدات اخلاصة بها.

مجموعة )2( الخدمات التعليمية 
والثقافية بند )3( إعالنات

االيرادات املقدرة 13000000 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
567094.855 دينارا، نسبة احملقق 

الى املقدر %4.
االيرادات احملصلة على هذا 

الهيكلي.

مجموعة )8( خدمات أخرى
بند )7( مسالخ

االيرادات املقدرة 450000، بلغت 
االيرادات احملقق���ة 174358.250 
املقدر  الى  دينارا، نسبة احملقق 

.%39
وتش���مل ايرادات ه���ذا البند 
رسوم املزايدات اخلاصة باستغال 
الغرف، ذبح وجتهيز وتنظيف 
املواشي في املسلخ املركزي وكذلك 
رسوم ذبح األغنام ورسوم متنوعة 
أخرى يتم حتصيلها عن طريق 
املسلخ املركزي )شهادات بيطرية 

البند تشمل اآلتي: رسوم االعانات 
التي تثبت على الواجهات التجارية 
للبنايات وعلى االسطح واعانات 
السيارات، رسوم االعانات التي 
تثبت على باصات شركة النقل 
التجديد السنوي  العام، رسوم 

لاعانات السابقة.

مجموعة )7( ايرادات طوابع مالية 
بند )1( مبيع طوابع مالية

االيرادات املقدرة 50000 دينار، 
بلغت االيرادات احملققة 270000 
دينار، نس���بة احملقق الى املقدر 

.%540
ايرادات هذا البند احملصل من 
مبيع الطوابع املالية التي تستخدم 

في حتصيل اخلدمات.

مجموعة )8( خدمات أخرى
بند )4( مخططات ومواصفات

االي���رادات املق���درة 120000 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
1599 دينارا، نس���بة احملقق الى 

املقدر %1.
البند تش���مل  ايرادات ه���ذا 
رسوم احلصول على اخلرائ��ط 
التنظيمي�������ة  واملخطط�����ات 
واملواصفات القياسية والص��ور 
اجلوي���ة وخرائ���ط املخط���ط 

� استدعاء طبيب � فحص عينات 
اللحوم( وكذلك حتصيل الديون 
املستحقة للبلدية على ذمة قضايا 
وتخص ايرادات سنوات سابقة.

مجموعة )8( خدمات أخرى
بند )9( متنوعة

املق���درة 4000000  االيرادات 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
395307.099 دينارا، نسبة احملقق 

الى املقدر %10.

الباب السابع
اإليرادات والرسوم المتنوعة

املق���درة 5284000  االيرادات 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
)-( 4691643.976 دينارا، نسبة 

احملقق الى املقدر -%89.
وفيما يل���ي تفصيل ايرادات 
هذا الباب موزعة على مس���توى 

البنود:

مجموعة )1( اإليرادات والرسوم 
بند )1( رسوم

املق���درة 2013000  االيرادات 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
175020 دينارا، نسبة احملقق الى 

املقدر %9.

االي���رادات احملققة لهذا البند 
ناجتة عن بيع الوثائق اخلاصة 
باملمارسات واملزايدات التي تطرح 
املالية 2011/2010  الس���نة  خال 
ورس���وم تراخيص البناء الذي 
مت اس���تحداثه مبوافق���ة وزارة 
املالية بكتابها رقم 15207 بتاريخ 

.2008/5/7

مجموعة )1( اإليرادات والرسوم 
بند )2( ايرادات مبيعات

املق���درة 35000  االي���رادات 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
صفر دينار، نس���بة احملقق الى 

املقدر %0.

مجموعة )1( اإليرادات والرسوم 
بند )3( غرامات وأرباح

االي���رادات املق���درة 1110000 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
286628.225 دينارا، نسبة احملقق 

الى املقدر %26.

مجموعة )1( اإليرادات والرسوم 
بند )4( إيرادات قيدية

االي���رادات املق���درة 500000 
دينار، بلغ���ت االيرادات احملققة 
)-( 5518110.932 دينارا، نسبة 

احملقق الى املقدر )-( %1104.

أكثر من مليوني دينار مقدرة للسنة المالية 2011/2010
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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

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

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

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 

إجمالي أبواب الميزانية المرتبط والمنصرف عن الفترة من 2010/4/1 إلى 2010/7/31

البيانالباب
االعتمادات 

2011/2010

نسبة الباب إلى 

إجمالي االعتمادات

المنصرفالمرتبط

النسبةدينارالنسبةدينار

24%2423.734.125.848%67.323.486.278.403%99.910.000.000املرتباتاألول

8%502.073.711.846%17.913.310.203.415%26.602.000.000املستلزمات السلعية واخلدميةالثاني

1%53.309.000%0.425.015.000%545.000.000وسائل النقل واملعدات والتجهيزاتالثالث

املشاريع اإلنشائية والصيانة الرابع
3%3677.204.390%13.2679.898.199%19.600.000.000واالستماكات العامة

املصروفات املختلفة واملدفوعات اخلامس
17%18300.555.255%1.2320.018.499%1.772.000.000التحويلية

18%2526.788.906.339%100.037.821.413.516%148.429.000.000اإلجمالي


