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اعداد: بداح العنزي

توقعت مص���ادر مطلعة صدور قرار يتعلق 
بتعديل الفئات املستثناة من قرار البصمة الذي 
حدد سابقا عند بداية التطبيق الفعلي اغسطس 

املاضي.
وكش���فت املصادر ان القرار يتضمن حتديد 
مدة 25 سنة للموظفني الذين سيتم إعفاؤهم من 

البصمة بدال من القرار السابق 20 عاما.

طل���ب مدير عام البلدية م.أحمد الصبي���ح من إدارة التنظيم 
املوافقة على مخاطبة اجلهات املسؤولة بوزارة التجارة إلصدار 

تراخيص احملالت في منطقة العارضية الصناعية.
وج�������اء طلب الصبيح بعد تلقيه كتاب���ا من مجموعة مالك 
بأن هناك أنش���طة لم ترد ضمن كشوف الهيئة العامة للصناعة 
مثل كراجات اصالح الس���يارات وقطع الغيار، وهي حتتاج الى 

ترخيص.

مخاطبة »التجارة« إلصدار تراخيص للمحالت الصناعية بالعارضيةال بصمة للموظفين منذ 25 عامًا

لوحات إرشادية للمجمعات التجارية

البغيلي يقترح عمل لفات بشوارع الفردوس

العجمي يطلب عدد الحضانات في »الخاص«
قدم عض���و املجلس البلدي مانع العجمي س���ؤاال يطلب بيانا بعدد 
احلضانات بالسكن اخلاص. وقال العجمي في سؤاله: بعد ان قرر املجلس 
البل���دي بالقرار رقم م.ب/ف2003/4/89/5 املتخذ بتاريخ 2003/2/1 الذي 
يقضي باملوافقة بصفة مؤقتة على استعمال بعض البيوت مبناطق السكن 
اخلاص كحضانات لألطفال ش���ريطة موافقة املنازل املجاورة للحضانة 
مع توفير مواقف للس���يارات، ولذلك نسأل: كم عدد احلضانات التي مت 
تخصيصها بعد تاريخ هذا القرار لنهاية عام 2010؟ وهل مت أخذ موافقة 
املنازل املجاورة للحضانة؟ كما نطلب جدوال تفصيليا بهذا اخلصوص 
موضحا فيه احملافظة ومنطقة الس���كن والقطعة والشارع ورقم املنزل 
واسم صاحب املنزل واسم صاحب احلضانة، وهل توجد موافقة من قبل 

املجلس البلدي؟ كما يرجى تزويدنا بالقرار إن وجد بعد املوافقة.

قدم نائب رئي���س املجلس 
البلدي شايع الشايع والعضو 
مهلهل اخلالد اقتراحا بالسماح 
بوض���ع لوح���ات ارش���ادية 
للمجمع���ات التجاري���ة، وجاء 

االقتراح كما يلي: 
من منطلق تشجيع احلركة 
االقتصادية واالخ���ذ باملبادئ 
الس���امية بجعل الكويت مركزا 
الس���ماح باقامة  ماليا، نقترح 
لوحات ارش���ادية للمجمعات 
التجاري���ة واضافتها الى املادة 
السادس���ة عش���رة »االعالنات 
االستداللية« في الئحة االعالنات 
رق���م 72 لس���نة 2006، ويتم 
ترخيصها اسوة باملستشفيات 
اخلاصة واملص���ارف التجارية 
الوق���ود، واجراءات  ومحطات 
الترخي���ص تتم عل���ى النحو 

التالي:
1 - يقتصر االعالن على االسم 

قدم عض���و املجلس البلدي أحمد البغيل���ي اقتراحا بعمل لفات 
بالشوارع الرئيسية بالفردوس، وقال البغيلي في اقتراحه:

نظرا ملا يسببه االزدحام املروري من مشاكل متعددة سواء بالنسبة 
للحوادث املروري���ة الناجمة عنه، أو التأخير عن العمل بالنس���بة 
للموظف���ني لدى قطاعات الدولة على اختالف مس���مياتها، أو طالب 
املدارس عن مدارسهم، ولوجود مناطق تعاني من هذه االزدحامات 
املرورية الكثيفة مبنطق���ة الفردوس وتفاديا للكوارث املرورية في 
أرجاء املنطقة، ومش���اركة ألصحاب الرؤى وذوي االختصاص بهذا 
املجال، اقترح عمل لفات بالش���وارع الرئيس���ية ملنطقة الفردوس 
الداخلية U Turn وذلك حتى نختصر املسافات على املواطنني وكذلك 

التقليل من االزدحامات.

االرض.
4 - يجوز اض���اءة االعالن 
على ان تك���ون االضاءة ذاتية 

وثابتة.
5 - يت���م حتصيل رس���وم 
وقدرها 20 دينارا سنويا لكل متر 

مربع للوجه الواحد لالعالن.

والشعار فقط »في حالة شعار 
للمجمع«.

2 - اال يزي���د قياس االعالن 
على 2 متر مربع كحد اقصى.

ارتف���اع  3 - اال يتج���اوز 
العمود املقام عليه االعالن مترا 
ونصف املتر عن مستوى سطح 

مهلهل اخلالد

م.عبداهلل العنزي

أحمد البغيلي

شايع الشايع

محمد املفرج م.أحمد الصبيح

أكد أن البلدية لم تخسر أي قضية بسبب التصوير الجوي

الصبيح: إنارة مزارع الوفرة والعبدلي من اختصاص »الزراعة«
الشعر امام املنازل خالل فترة 
انه من  الربيعي����ة،  املخيمات 
التنظيمية نرى عدم  الناحية 
املوافقة على االقتراح املذكور، 
وذلك تالفيا للس����لبيات التي 
قد تنتج عنه من التأثير على 
اخلدمات واملراف����ق واحلركة 
امكانية  املرورية م����ع ع����دم 
تطبيق االقت����راح على جميع 
قسائم السكن اخلاص الختالف 
وضعه����ا التنظيمي، لذا نرى 
االكتفاء باملناطق احملددة من 
قبل البلدي����ة القامة املخيمات 
الش����روط  الربيعي����ة ووفق 

املوضوعة في هذا الشأن.
كما بني ان البلدية ال متانع 
تسليم 130 قسيمة في منطقة 
ابوحليفة الى املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية شريطة موافقة 
وزارة املالية وتقليص املساحات 

الى 400 بدال من 500 متر.
وقال خالل رده على اقتراح 
العض���و مان���ع العجمي بهذا 

الشأن:
ان القسائم الواردة باقتراح 
العضو 130 قسيمة صدر بشأنها 
قرار املجلس البلدي رقم »م ب/ 
ف 34/ 2001/11/349« املتخ���ذ 
بتاريخ 2001/6/11، ولقد تضمن 
في البند ثانيا من هذا القرار 
ان تطرح القسائم لالفراد فقط 
باملزاد العلني وبالتنسيق مع 

وزارة املالية.
م���ن الناحي���ة التنظيمية 
املبدئي���ة ال يوج���د ما مينع 
القسائم املذكورة  من تسليم 
العامة للرعاية  الى املؤسسة 
السكنية شريطة موافقة وزارة 
املالية ودراسة تقليص مساحة 
القس���ائم لتصبح مبس���احة 
400م2 لكل قس���يمة بدال من 
500م2 وعرض املوضوع على 
جهة االختصاص التخاذ القرار 
املناس���ب، كما متت مخاطبة 
وزارة املالية 2010/8/16 لدراسة 
االقتراح املذكور واالفادة بالرأي 
حتى ميكننا استكمال دراسة 

املوضوع.

لآلالت اجلديد ابتداء من تاريخ 
تشغيلها وهو 2010/7/13، ويوجد 
عقد للصيانة من قبل ش����ركة 
املكاتب املتكامل����ة ومدة العقد 
س����نتان من تاريخ 2010/7/13 
والقيمة االجمالية للعقد جلهازي 
التصوي����ر اجل����وي »13000 

دينار«.
في النهاية اكدت البلدية انه 
لم ينتج عن ذلك خسارة الية 
قضية من قضايا البلدية بسبب 

املصورات اجلوية.
من جان����ب آخر فقد اوضح 
الصبيح ف����ي رده على اقتراح 
العضو عبداهلل العنزي بشأن 
السماح باقامة اخليام وبيوت 

ما بني البلدية وشركة املكاتب 
املتكاملة ومتت متابعة تصليح 
اجلهاز بصورة دورية من قبل 
الشركة املسؤولة عن صيانة 
اآلالت لضم���ان عمله���ا وعلى 
نفقته���ا اخلاص���ة دون حتمل 

البلدية اي مصاريف.
وحرصا على املصلحة العامة 
ومن منطلق مسؤوليتنا قامت 
االدارة باستكمال عمل التقارير 
اثناء فترة تعطل اجهزة التكبير 
والتحميض بربط اكثر من جهاز 
للوصول الى النتيجة املرجوة 
للمص���ورات اجلوية حس���ب 

االمكانيات املتوافرة.
واضافت انه: مت عمل صيانة 

ان اجهزة التصوير اجلوية 
احلالية هي جدي���دة ودخلت 
اخلدم���ة ومت التأكد من جودة 
جهاز التصوير اجلوي، ولفت الى 
ان هذه االجهزة واجهت اعطاال 
فنية بسبب احتراق منظم تردد 
التيار الكهربائي بجهاز تكبير 
الصور اجلوي���ة وعدم توافر 
كارت التنظيم اخلاص باجلهاز، 
وظهور مشكلة اخرى في جهاز 
التكبير والتحميض وهي عدم 
وضوح ونقاوة الصور اجلوية 
مما يوثر على التقارير الفنية 

املعدة لالدارة القانونية.
علما ان هذه املشاكل ظهرت 
خالل فترة عقد الصيانة املبرم 

أوضح مدي���ر عام البلدية 
م.احم���د الصبي���ح ان اعمال 
تنوير مزارع الوفرة والعبدلي 
العامة  الهيئة  من اختصاص 
الزراع���ة والثروة  لش���ؤون 

السمكية.
وقال الصبيح في رد على 
اقت���راح العضو محمد املفرج 
بشأن انارة املداخل الشمالية 

واجلنوبية في البالد:
باالشارة الى كتاب االمانة 
العامة للمجلس البلدي بتاريخ 
2010/4/13 املتضمن االقتراح 
املقدم من العضو محمد املفرج، 
بشأن انارة املداخل الشمالية 
واجلنوبية ف���ي البالد، وذلك 
حرص���ا عل���ى س���المة رواد 

الطرق،
نفيدكم بأنه متت مخاطب 
الكهرب���اء وامل���اء )ب  وزارة 
ه�/14/2010 - 12314( بتاريخ 
2010/5/3 املتضمن االيعاز ملن 
يلزم بالعمل على انارة املداخل 
الش���مالية واجلنوبية للبالد 
املتبعة  النظم  وذلك حس���ب 

لديهم، وافادتنا:
متت مخاطبتن���ا من قبل 
وزارة الكهرباء واملاء مبوجب 
كتابهم رقم »و ك و/25036/112« 
بتاريخ 2010/7/21 املتضمن بأنه 
مت الكشف على املوقع واالتصال 
املفرج ووجد  بالعضو محمد 
الش���مالية  املداخل  ان  اآلتي: 
واجلنوبية مضاءة واملطلوب 
الفرعية  الش���وارع  انارة  هو 
املؤدية الى الشاليهات، وان هذه 
الشوارع خارج التنظيم، وبذلك 
لن نتمكن من تركيب ش���بكة 
انارة بها، علما ان تنوير مزارع 
الوفرة والعبدلي من اختصاص 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية.
من جانب آخر، اكد الصبيح 
ان البلدية لم تخسر أي قضايا 

بسبب املصورات اجلوية.
وقال خالل رده على سؤال 
البغيلي بشأن  للعضو احمد 

أجهزة التصوير اجلوي

كشف بالمعامالت المخالفة في الفروانية
طلب مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح من 
األمني العام للمجلس البلدي كشفًا باملعامالت 
املخالفة التي تقدم بها أعضاء املجلس البلدي 

في محافظة الفروانية.
وقال الصبيح في كتابه: باالشارة الى قرار 
املجلس البلدي رق���م م ب/رو/2008/16/431 
املتخذ بتاريخ 3 ذي احلجة 1429ه� املوافق 
2008/12/1 والذي يقضي باملوافقة على االقتراح 
املقدم من أعضاء املجلس البلدي بشأن تكليف 
االدارة القانونية بتشكيل جلنة للتحقيق في 
التجاوزات في معام���الت تتعلق مبحافظة 

الفروانية وجميع احملافظات.
استكماال لدراس���ة تنفيذ القرار اخلاص 
باملقت���رح يرجى التك���رم باإليعاز ملن يلزم 
إلفادتنا بكشف عن املعامالت التي تقدمت بها 
مجموعة من األعضاء باجللسة رقم 2008/16 
بتاري���خ 2008/12/1 والتي ذكر أنها تش���مل 
مخالفات في فرع بلدية محافظة الفروانية 
وأية معامالت أو مواضيع يتقدم بها أيُّ من 
أعضاء املجلس البلدي في جميع محافظات 
الكويت حتى يتسنى لنا دراستها وإفادتكم 

بكل معاملة على حدة.
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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 يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتــكم 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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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 - 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 

مانع العجمي


