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اعداد: بداح العنزي

اصدر وزير االش���غال العامة ووزير الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل 
صفر القرار التالي: يش���كل فريق عمل باالمانة العامة للمجلس البلدي من 
التالية اسماؤهم: محمد سمير عبدربه، لولوة الالفي، دالل احلربي وشيخة 

النصراهلل.
يختص فري���ق العمل بإعداد ومراجعة وتدقيق جداول اعمال ومحاضر 
املجلس البلدي، مدة عمل ش���هرين اعتبارا من 2010/11/1 ويتقاضى اعضاء 

فريق العمل مكافأة اعمال اخرى بواقع 300 دينار شهريا لكل منهم.

فريق عمل لمراجعة محاضر »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(

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

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

لعالناتـــــــكـم

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

اللتزام بالتميز

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

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 

با�ســـــــــــــــم/ 

حمدية عبدالرحيم ال�شيد ر�شوان

رقم اجلواز / 2047090

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

66950230

مفقود جواز �سفر م�سري

بعد استخدام المادة )14(

صفر اعترض على 3 قرارات للمجلس البلدي وأحال قرارين إلى مجلس الوزراء

زيد العازمي

اعترض وزير األشغال لعامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر على 3 قرارات للمجلس البلدي ضمن احملضر 2010/14.

وقال صفر في كتابه: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع 
املجلس البلدي رقم 2010/14 لدور االنعقاد العاشر املنعقد بتاريخ 2010/10/4، 
ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية 

فإننا نعترض عليها.
1 � الق���رار رق���م م ب/م أ/ل ج 2010/14/338/5 بش���أن »املوافقة على 
الش���كوى املقدمة من صاحب العالقة بالغاء فتحة االلتفاف العكسي في 
منطقة س���عد العبداهلل قطعة 2 مقابل منزل رقم 87 ش���ريطة التنسيق 

مع وزارات اخلدمات«.
2 � القرار رقم م ب/ م أ/ل ع 2010/14/346/7 بشأن »املوافقة على الطلب 
املقدم من البنك األهلي املتحد )بنك الكويت والش���رق األوس���ط سابقا( 
تخصيص موقع مبساحة )300م2( ثالثمائة متر مربع وبأبعاد )20م×15م( 
ضم���ن ضاحية منطقة الروضة ليكون بديال عن الفرع املخصص بقرار 
املجلس البلدي رقم )م ب/ف2006/6/120/6( املتخذ بتاريخ 2006/4/3« 

ملزيد من الدراسة.
3- القرار رقم م ب/ م أ/ ل ع 2010/14/349/7 بشأن »املوافقة على الطلب 
املقدم من املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب باستمالك عقار قصر 

الشيخ فهد السالم الصباح )املالك احلالي عبداهلل عيسى 
اليوس���في( الواقع بالقطعة 3 مبنطقة الشرق ضمن 
املنطقة املخصصة للسكن االستثماري واملوصوف 
بالقسيمتني أرقام 1 و2 من املخطط )م/21144( البالغة 
مس���احتهما 6373م2، 1460م2 على التوالي باعتباره 

من األبنية التاريخية احملافظ عليها.
شريطة ما يلي:

1- ان يت���م تفعيل قرار املجل���س البلدي رقم )م 
ب/85/2/25( املتخذ بتاريخ 1985/1/21 بخصوص دمج 
القسيمتني رقم 9 و10 من املخطط التنظيمي رقم )ت 
م/6/1/1ص( واستكمال عملية الدمج على املخططات 
املس���احية حيث ان القس���يمتني )9 و10( اعاله هما 
القسيمتان )1 و2( من املخطط رقم )م/21144( وتسجيله 
باسم الدولة »ممثلة باملجلس الوطني للقافة والفنون 

واآلداب« بعد انتهاء اجراءات االستمالك.
2- يسلم العقار بعد استمالكه الى املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب ملزيد من الدراسة.
م���ن جانب آخر احاط الوزير صفر بالتنوي���ه التالي: نحيطكم علما 

بأنن���ا اطلعنا على محضر اجتم���اع املجلس البلدي 
رقم 2010/13 لدور االنعقاد العاش���ر املنعقد بتاريخ 
2010/9/20 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات 

الواردة فيه وننوه مبا يلي:
- القرار رق���م م ب/رو/2010/13/312 )صفحة 17( 
بش���أن »املوافقة على التمس���ك بالقرار رقم )م ب/ ل 

ك2010/11/215/5( اآلتي نصه:
املوافقة على حتويل القطعة 4 املش���هرة باللون 
األحمر ضمن منطقة صبحان الصناعية من صناعات 
غذائية الى تخزين وذلك حسب اقتراح السادة االعضاء 
م.اشواق املضف، م.جنان بوشهري ومانع فهد العجمي، 
بحيث تصبح قس���ائم تخزينية فقط شريطة ان تتم 

دراسة املنطقة على النحو التالي:
1- أال يزيد ارتفاع املباني باملنطقة عن 9 أمتار.

2- احضار موافقة الطيران املدني.
3- احضار موافقة االدارة العامة لالطفاء.

4- موافقة وزارات اخلدمات.
5- اعادة تنظيم املنطقة بحسب االستخدام املقترح لها.

6- عمل دراسة مرورية متكاملة للمنطقة والشوارع احمليطة ودراسة 
مواقف للشاحنات ضمنها.

س���يتم رفع القرار الى مجلس الوزراء املوقر اس���تنادا للمادة 14 من 
القانون رقم 2005/5 في شأن بلدية الكويت.

القرار رق���م م ب/رو/2010/13/313 )صفحة 21( بش���أن املوافقة على 
التمسك بالقرار رقم )م ب/م أ/ل ح2010/11/234/5( اآلتي نصه:

املوافقة على الطلب املقدم من الشركة الكويتية للخدمات الطبية متديد 
العمل بقرار املجلس البلدي رقم )م ب/ف2000/4/59/5( املتخذ بتاريخ 
2000/2/14 والقاض���ي باملوافقة على طلب الش���ركة الكويتية للخدمات 
الطبية حتويل مواقف السيارات الواقعة بالقرب من مستشفى الكويت 
تقاطع شارع قطر مع شارع اخلنساء مبنطقة الساملية الى مبنى مواقف 
سيارات عامة متعدد االدوار ش���ريطة ان يتم تصميم املبنى من أرضي 
وأول وسطح وربط املواقف مع املستشفى مبمر للمشاة مغطى ومناسب 
ومكيف على ان تقوم الش���ركة ببنائها وادارتها وصيانتها على نفقتها، 
وان تكون مواقف عامة مجانية ومبساحة 3600م2 وبابعاد 60×60م، على 
ان يتم تقدمي املخططات والبدء في التنفيذ خالل سنة من تاريخ صدور 
قرار التمديد. سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء املوقر استنادا للمادة 

14 من القانون رقم 2005/5 في شأن بلدية الكويت.

إقامة مركز صحي جديد في الروضة
وافقت البلدية على استقطاع جزء 
من حديقة الزبن مبنطقة الروضة 
إلقامة مركز صحي جديد. وأوضح 
العام لش���ؤون  كتاب نائب املدير 
التنظيم م.غسان الثاقب ان وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل تقدمت 
مبوجب كتابها رقم 2475 املؤرخ في 
2010/1/25 بطلب استقطاع مساحة 
من حديق���ة الزبن الكائنة مبنطقة 
الروضة قطعة 4 إلقامة مركز صحي 
جديد. وأف���ادت وزارة الصحة في 
2010/4/5 باملوافقة على إلغاء مركز 
الروضة الصح���ي القائم بالقطعة 
2 بعد االنتهاء من إنش���اء وإجناز 

املركز الصحي اجلديد بالقطعة 4. وقد مت اقتراح موقع 
مبنى املستوصف مواجه ملواقف السيارات القائم حاليا 
من اخللف بجانب صالة افراح الزبن وفي حالة املوافقة 
يش���ترط ان تقوم اجلهة القائمة على بناء املستوصف 
بتنفيذ اعمال زراعات مفتوحة وشبكة ري حول املبنى 
حسب التصميم واعتماد مخططات الزراعة من الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبل املباشرة 
باالعمال واجراء الصيانة اخلاصة بها ملدة س���نة على 
نفقتهم اخلاصة ثم حتويلها للهيئة وذلك بناء على ما 

جاء بكتاب الهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة الس���مكية وكتاب 

وزارة الصحة.
الرأي الفني: موافق بشروط: نرى 
املوافقة على طلب اس���تقطاع جزء 
مبساحة 4000م2 بأبعاد 74.075م × 
54م من حديقة الزبن الكائنة مبنطقة 
الروضة قطعة 4 وذلك إلقامة مركز 
صحي جديد تبرع جمعية الروضة 
وحولي التعاونية شريطة 1� أن تقوم 
جمعية الروضة وحولي التعاونية 
)اجلهة القائمة على بناء املستوصف( 
بتنفيذ أعمال زراعات مفتوحة وشبكة 

ري حول املبنى حسب التصميم.
2� اعتماد املخططات الزراعية من قبل الهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبل التنفيذ.
3� إجراء الصيانة اخلاصة بها ملدة سنة على جمعية 

الروضة وحولي التعاونية ومن ثم حتويلها للهيئة.
4� التنسيق مع وزارات اخلدمات قبل التنفيذ.

5� أن يكون نظام البناء عبارة عن )سراديب وأرضي 
وأول وثان(.

6� أن يتم اإلبقاء على املس���توصف احلالي لتقدمي 
خدمات صحية أولية إضافية للمنطقة.

حتويل ثانوية مبنطقة القادسية 
ق 1، اطالق اسم املرحوم علي 
الفضالة على ش���ارع  صالح 
الفردوس في منطقة اخلالدية، 
الوزراء بشأن  اقتراح مجلس 
اطالق اسم املرحوم مطلق فهد 
العدواني على شارع البدوية 
في منطق���ة الفحيحيل، طلب 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
والعمل تغيير نشاط فرع الغاز 
الكائن مبنطقة  غير املستغل 
عبداهلل املبارك ضمن القطعة 
5 مبركز الضاحية الى نشاط 
مطعم وحلويات، طلب وزارة 
االشغال العامة استحداث مداخل 
ومخارج جلميع قطع منطقة 
عبداهلل املبارك )غرب اجلليب(، 
مشروع اجلامعة مبدينة صباح 
السالم اجلامعية – الشدادية، 
طلب اعتماد املخطط الهيكلي 
املعدل ملدينة صباح الس���الم 

اجلامعية.

الشارع الرئيسي بارتداد 15 مترا، 
طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية تخصيص موقع القامة 
مسجد مبنطقة الفحيحيل قطعة 
رق���م 2، طل���ب وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية توسعة 
مسجد مركز ضاحية الفحيحيل، 
طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية تخصي���ص مواقف 
سيارات خلدمة مس���جد االمام 
ابن سيد الناس مبنطقة املنقف 
قطعة 4، طلب وزارة االش���غال 
العامة اس���تحداث جسر مشاة 
في املوقع رقم 1 بني مستش���فى 
العدان مبنطق���ة هدية ومنطقة 
الرقة، طلب وزارة الكهرباء واملاء 
نقل محطة التحويل الثانوية رقم 
10 أمام املنزل رقم 146 قطعة 4 
مبنطقة هدية، طلب حتويل املوقع 
املخصص للحضانة في منطقة 
املنق���ف قطع���ة 1 مقابل روضة 
االرجوان الى مواقف املسجد، طلب 

الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة 
الس���مكية تخصيص  والثروة 
موقع ح���راج لبيع اإلبل جنوب 
الدائري السادس جنوب مدينة 
اجلهراء، جنوب غرب موقع زرائب 
اإلبل، طلب وزارة االشغال العامة 
تخصي���ص ع���دد 2 موقع آلبار 
مياه جوفي���ة اضافية مبحاذاة 

طريق الصبية الس���ريع بالعقد 
رقم )ه� ط/126( انشاء واجناز 
وصيانة ط���رق ومجاري امطار 
وصحية وخدمات اخرى لطريق 
الصبي���ة الس���ريع، تخصيص 
العبدلي  موقع محرقة مبنطقة 
الزراعي���ة، االقت���راح املقدم من 
العضو م.عبداهلل العنزي بشأن 
استحداث جسر مشاة بني منطقة 
الواحة واملنطقة االس���تثمارية، 
الطلب املقدم من وزارة االوقاف 
والش���ؤون االسالمية ترخيص 
اقامة مصلى مؤقت منوذج جلنة 
االزاالت التابعة ملجلس الوزراء 
الواح���ة ق4 مبنطقة  بضاحية 
اجلهراء، الطلب املقدم من وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
اقام���ة مصلى مؤقت  ترخيص 
منوذج جلن���ة االزاالت التابعة 
ملجلس الوزراء مبنطقة الدوحة 
ق4، طلب وزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص ع���دد 1 موقع محطة 

يبحث املجلس البلدي خالل 
اجتماعه غدا برئاسة زيد العازمي 
تقرير جلنة تقص���ي احلقائق 

ملخالفات منطقة فهد األحمد.
ويتضم���ن ج���دول االعمال 
املعامالت التالية: محضر اجتماع 
جلنة التس���ميات رقم )2010/1( 
املنعق���د بتاري���خ 2010/10/14، 
الى شارع  الرفاعي  اضافة لقب 
سيد سليمان، تسمية شارع باسم 
النوخذة املرح���وم عبدالوهاب 
العبدالوهاب، االقتراح  احلمود 
املقدم من العضو مهلهل ناصر 
اخلالد بشأن اطالق اسم املرحوم 
عيسى محمد املخيزمي على احد 
الشوارع، الطلب املقدم من اهالي 
ضاحية علي صباح السالم بشأن 
تخصيص موقع لبناء مس���جد 
مقابل القطعت���ني 8 و9، الطلب 
املقدم من بع���ض أهالي منطقة 
املنقف قطعة 1 سكان القسائم 674 
و675 و676 بشأن عمل منحنى 

»البلدي« يبحث تقرير مخالفات منطقة فهد األحمد
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