
المجلس البلدي
اخلميس 9 يونيو 2011

16
editorial@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

أكد أن عدم جتديد التراخيص يعود ملخالفتها لألنشطة املسموح بها

صفر ألصحاب محالت القرين: تعديل أوضاعكم أو مواجهة اإلغالق اإلداري
ومضى يقول انه بناء على 
ذلك صدر اإلعالن رقم 2010/79 
الذي شدد على ضرورة تعديل 
األوضاع في خالل املهلة احملددة 
ملدة س���نة والت���ي تنتهي في 
السادس من شهر يونيو 2011 

)اي قبل يومني(.
وأكد ان البلدية قامت أخيرا 
بنشر إعالن تذكيري في وسائل 
اإلعالم املختلفة يقضي بتذكير 
أصحاب التراخيص التي صدرت 
املخالف���ة بض���رورة تعدي���ل 
أوضاعهم تالفيا إلجراء الغلق 

اإلداري لها.

القانونية جتاه املتسببني في 
هذه التجاوزات.

وأضاف ان جلنة مت تشكيلها 
بناء على الق���رار اإلداري رقم 
2009/447 بشأن إعداد دراسة 
ملعاجل���ة املخالف���ات الواقعة 
مبنطقة غرب ابوفطيرة، حيث 
انتهت تل���ك اللجنة الى إعداد 
تقريرها النهائي والتي أوصت 
فيه بالعديد من التوصيات والتي 
كان من بينها إعطاء مهلة ملدة 
سنة ألصحاب األنشطة املخالفة، 
وذلك بهدف تعديل أوضاعها الى 

احلرف املسموح بها.

احلرفية الواقعة مبنطقة غرب 
ابوفطيرة.

التحقيق في المخالفات

وأف���اد الوزير صف���ر بأنه 
اإلدارة  التحقيق من قب���ل  مت 
القانونية بالبلدية في املخالفات 
التراخيص  املتعلق���ة بتل���ك 
املخالفة، وذلك بناء على كتاب 
وزير األش���غال العامة ووزير 
البلدية رقم  الدولة لش���ؤون 
875 بتاريخ األول من ديسمبر 
2009، حي���ث مت على اثر ذلك 
التحقيق واتخ���اذ االجراءات 

القرين( احلرفية.
واس���تدرك قائال: انه سبق 
ان متت املوافقة على ترخيص 
بعض األنشطة مبنطقة غرب 
ل���م ترد  أبوفطي���رة والت���ي 
باجلداول املرفقة بكتاب وزارة 
التجارة والصناعة رقم 27214 
بتاريخ ال� 16 من نوفمبر 1989 
باعتب���ار أنها كان���ت املعنية 
بذلك قبل صدور القانون رقم 
56 لسنة 1996 في شأن إنشاء 
الهيئة العامة للصناعة وبالتالي 
أصبحت هي جهة االختصاص 
بالنس���بة لترخيص األنشطة 

املتعلقة بذل���ك والصادرة عن 
مختل���ف اجله���ات احلكومية 

املعنية.

التنسيق مع »الهيئة«

وذكر ان البلدية ممثلة بقطاع 
التنظيم قامت بالتنس���يق مع 
الهيئة العامة للصناعة، حيث 
مت���ت املوافقة عل���ى عدد من 
األنشطة احلرفية واستبعاد ما 
عداها شريطة اخذ موافقة الهيئة 
العامة للبيئة وذلك بالنس���بة 
للحرف التي سيتم توطينها في 
منطقة غرب ابوفطيرة )أسواق 

العامة  الكويت والهيئة  بلدية 
للصناعة اخلاصة باس���تغالل 
املناط���ق احلرفي���ة وبنوعية 
األنشطة املسموح باستغاللها 

ضمن املنطقة.

إلزام المستثمر باللوائح

وأضاف ان البند 9 من ذات 
القرار نص على ان للبلدية احلق 
في اضافة اي اشتراطات اخرى 
تراها ضرورية تتعلق بالصحة 
والسالمة العامة وحماية البيئة 
ويجب على املستثمر االلتزام 
القوان���ني واللوائح  بجمي���ع 

أكد وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر امس ان البلدية 
اس���تندت في قراره���ا األخير 
بإغ���الق بعض احمل���الت في 
أس���واق القرين وعدم جتديد 
الى  التراخيص اخلاص���ة بها 
ان تل���ك التراخي���ص مخالفة 
لألنشطة املسموح باستغاللها 

ضمن املنطقة.
وقال الوزير صفر ل� »كونا« 
ان البند 7 من قرار املجلس البلدي 
رقم م.ب2002/9/224/13 نص 
على االلتزام بتطبيق اشتراطات 

99 موظفًا في البلدية يعدون احلساب اخلتامي

البلدية جتهز دلياًل عن الشوارع وامليادين واملناطق
يضم نبذة عن مسمياتها ومواقعها وسيرة أصحاب هذه املسميات

  اعتمدت البلدية تكليف 99 موظفا من مكتب 
القطاع املالي واإلداري وإدارة الش���ؤون املالية 
إلعداد احلساب اخلتامي للبلدية للسنة املالية 

.2011/2010
وتضمن قرار التكليف ال���ذي أصدره نائب 
املدير العام للشؤون املالية واإلدارية عبدالعزيز 

احلبيب أن فريق العمل سيقوم بالتالي:
اقفال حسابات السنة املالية 2011/2010 والتي 
تنتهي في 2011/3/31 تنفيذا لتعميم وزارة املالية 
رقم 3 لس���نة 2001 وامللحق للتعميم رقم )4( 
لس���نة 2000 بشأن القواعد واإلجراءات الالزمة 

القفال احلسابات للجهات احلكومية.
تعلية جميع املبالغ املستحقة للموظفني من 
رواتب تعيينات جديدة او عالوة اجتماعية او 
بدالت )طبيعة، تشجيعية، بدل موقع، بدل مستوى 
وظيفي...( او بدل حضور جلس���ات او مكافآت 

اعمال اخرى وكل ما يتعلق بالباب األول.
إعداد كشوف لتعلية املبالغ املستحقة للموظفني 
بحساب األمانات لصرفها بعد اقفال احلسابات 

وذلك في السنة املالية 2011/2010.
مخاطبة وزارة املالية بقيمة املبالغ احلتمية 
التي صرفت ولم تكن ضمن اعتمادات امليزانية 

للتعويض عنها.
اقفال حس���ابات أب���واب امليزاني���ة وكذلك 
تسوية حس���اب البنك املركزي للسنة املنتهية 

.2011/2010

تسوية أرصدة احلسابات اخلارجة على بنود 
وأنواع امليزانية )أمانات � عهد � حسابات نظامية( 

للحد من تضخم أرصدتها من سنة ألخرى.
اقف����ال حس����اب العهد التي يتم تسويتها 
على بن���ود وأنواع مصروفات املي�����زانية بكل 
أن�����واعها )عهد مجازين، عهد السلف، عهد حتت 

التحصيل..(.
مطابقة املستخرجات اآللية لنظام احلسابات 
املتكاملة )ifs( التابع لوزارة املالية مع السجالت 
والدفاتر احملاس���بية في نهاية الس���نة املالية 

.2011/2010
إعداد احلس���اب اخلتامي للبلدية عن السنة 
املالية 2011/2010 وتقدميه في الوقت احملدد طبقا 
لتعميم وزارة املالية في هذا الشأن مع متابعة 
التعديالت الالزمة تنفيذا ملالحظات وتوجيهات 

مندوب وزارة املالية العتماده.
إعداد اجلداول الرئيسية اخلاصة باحلساب 
اخلتامي والتي تشمل جداول تختص باملصروفات 
حس���ب األبواب واملجموعات والبنود واألنواع 
)الباب األول( وجداول احلسابات اخلارجة على 

أبواب امليزانية وجداول جرد النقدية.
إعداد وفتح س���جالت ودفات���ر الباب األول 
)اجمالي وتفصيلي( وسجل البنك املركزي للسنة 

املالية 2011/2010.
والجناز هذه األعمال يتطلب ذلك من املوظفني 

التأخير بعد الدوام الرسمي.

اوضح مدي���ر عام البلدية م.احمد الصبيح انه 
يجري حاليا طباعة دليل بأسماء الشوارع يحتوي 

على نبذة عن مسميات اصحابها.
وق���ال الصبيح في رده عل���ى اقتراح تقدم به 
العض���و م.عبداهلل العنزي: بش���أن عمل لوحات 
صغيرة كنبذة مختصرة عن س���يرة االش���خاص 
املسماة بأسمائهم شوارع وطرق الكويت او االلقاب 

التي اشتهروا بها.
ان تطبي���ق هذا االقتراح س���يؤدي الى عرقلة 
احلركة املرورية ول���ن يحقق الهدف املرجو منه، 

كم���ا ان التوجه في تصميم اللوحات االرش���ادية 
للش���وارع يكون باختصار املعلومات ووضوحها 

على اللوحات.
واضاف: لتع���م الفائدة وتطويرا لهذا االقتراح 
فإننا ن���رى عمل لوحات عن���د مداخل اجلمعيات 
التعاونية في املناطق السكنية يدون فيها اسماء 

شوارع املنطقة مع نبذة مختصرة عن كل اسم.
علما بأنه يجري حالي���ا طباعة دليل يحتوي 
على نبذ مختصرة ومواقع جميع مسميات املناطق 

وامليادين والشوارع بالكويت.

توعية أصحاب القسائم في مدينتي
 جابر األحمد وسعد العبداهلل بأعمال البناء

حتى ال يقع املواطن في مشاكل 
الهندسي واملقاولني  مع املكتب 
قبل وأثناء عملية البناء وحتى 
تعم الفائدة على اجلميع وإتاحة 
الفرصة للمواطن����ني بالتعرف 
على الرأي الهندس����ي عند عمل 
املخطط للبيت والذي يحرص 
فيه على عمل دراسة وافية عن 
كل املتطلبات واالحتياجات التي 
حتتاجها كل أس����رة في منزلها 

اجلديد وتوفير ما يلي:
1 راحة السكان.

املناسبة لكل  غرفة.2 املساحات 
توفير الصاالت املريحة  في داخل املنزل.3
داخل املنزل.4 توفير اجلو الصحي في 
املناسبة  األلوان  للبورسالن والسيراميك.5 اختيار 
جودة عالية واإلش����راف 6 استخدام مواد بناء ذات 

على مراحل البناء.
الختيار مواد البناء.7 اعطاء الرأي الهندس����ي 

بناء عل����ى توصيات رئيس 
العازمي  البلدي زي����د  املجلس 
بدعوة املواطن����ني املقبلني على 
بناء بي����ت جديد في مدن جابر 
األحمد وسعد العبداهلل وصباح 
األحمد واملدن اجلديدة لالستفادة 
م����ن نصائح املستش����ار الفني 
م.عبداللطيف األستاذ في مبنى 
املجل����س البل����دي كل يوم أحد 
وثالثاء صباحا من الس����اعة 11 
حتى الساعة 1 ظهرا في املجلس 

البلدي.
وقال م.األستاذ ان مكتب خدمة 
املواطن التاب����ع للمكتب الفني 
لرئيس املجل����س البلدي يقوم 
بتقدمي توعية للمواطن وتزويده 
بثقاف����ة اس����كانية متنحه بناء 
منزل من دون أعباء مالية زائدة 
وأخطاء كثيرة في مراحل البناء 
قد يقع فيه����ا املواطن واملقاول 
اثناء التنفيذ واإلجابة عن أسئلة 
املواطنني في البناء، مشيرا الى 
الفرصة للمواطنني  انه إلتاحة 
املقبلني على بن����اء بيت جديد 
بطرح أسئلتهم واستفساراتهم 
م.عبداللطيف األستاذعل����ى املهن����دس واإلجابة عنها 

انقطاع الكهرباء 
أوقف اجتماع

 اللجنة القانونية
أدى انقط���اع التيار الكهربائي في مبنى املجلس 
البلدي صباح امس الى عدم استكمال اجتماع اللجنة 
القانونية واملالية والتي استمرت ملدة ساعة الى ان 
انقطع التيار ثم رفعها رئيس اللجنة فرز املطيري الى 
وقت الحق نظرا لعدم التمكن من تسجيل االجتماع 

في املضبطة.
من جانب آخر، تعقد 
اللجنة القانونية واملالية 
باملجل���س صباح اليوم 
ورش���ة عمل ملناقش���ة 
مشروع قانون بتعديل 
القرار  بع���ض أح���كام 
ال���وزاري رق���م )301( 
لسنة 2009 بشأن الئحة 
األغذي���ة، حيث وجهت 
الدعوة الى جميع أعضاء 
املجلس حلض���ور تلك 

الورشة.

الشايع يقترح إطالق
 اسم غصاب الزمانان

 على أحد شوارع خيطان
اقترح نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع 
إطالق اسم غصاب محمد الزمانان على أحد شوارع 

خيطان.
وقال الش���ايع في اقتراحه: عرفانا منا بتكرمي 
الرواد من أبناء بلدنا احلبيب الكويت ملا قاموا به من 
خدمات جليلة للوطن 
الع���م غصاب  ومنهم 
الزمانان، فهو  محم���د 
من عائلة كرمية قدمت 
التضحيات  الكثير من 
في سبيل رفعة بلدنا 

الكويت.
 فالتاري���خ يش���هد 
الفاعلة  على املشاركة 
ألبناء العائلة في بناء 
الكويت العزيزة ويشهد 
التضحيات  كذلك على 
الت���ي قدمتها  الكبيرة 
العائلة والدماء التي نزفت حبا في الكويت وفداء 
لها ف���ي كل من معركة الرق���ة ومعركة الصريف 
ومعرك���ة اجلهراء، وقد كان مب���ارك الزمانان من 
أوائل الرجال الذين بايعوا الش���يخ صباح األول 

حلكم الكوييت.
من هذا املنطلق ونظرا للدور الذي لعبته عائلة 
الزمانان الذين لم يأل جهدا في احلفاظ على تراب 

الكويت الغالي.
اقترح إطالق اسم العم غصاب محمد الزمانان 

� على أحد شوارع خيطان.

فرز املطيري

شايع الشايع

أقرت إنشاء مركز إطفاء مبنطقة جنوب السرة

البلدية تطلب تعديل مكونات
 املركز التجاري والترفيهي بالفنطاس

بشأن اآلتي:
الفنطاس املذكورة 1 اعتماد املكونات الرئيسية  ملركز 

اعاله.
الترفيهي والنسب التجارية 2 املوافقة على انشطة املركز 

لها.
الذي سيتم طرحه لتنميته 3 اعتماد تسمية املشروع 
من قبل القطاع اخلاص ب� »املركز 
اخلدمي والترفيهي بالفنطاس« 
وذلك على وجه السرعة علما أن 
املشروع يندرج ضمن مشاريع 

خطة التنمية للدولة.
من جانب آخر، اقرت البلدية 
انشاء مركز اطفاء ضمن املنتزه 
القومي في منطقة حطني. وقال 

الصبيح في كتابه:
تقدمت االدارة العامة لالطفاء 
بطلب تخصيص مساحة 3000م2 
ضمن املنت���زه القومي مبنطقة 
جنوب السرة ضاحية حطني وذلك 
النشاء مركز اطفاء خلدمة منطقة 
جنوب السرة وذلك حرصا على 
تلبيته وحماية ارواح وممتلكات 
املواطنني حي���ث ان اقرب موقع 

اطفاء يقع بالفروانية.
مت التنسيق مع الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
بالسماح باستقطاع مساحة من 

املنتزه القومي.
الفن���ي: ال مانع لدينا  الرأي 
تنظيميا من املوافقة على انشاء 
مركز اطفاء ضمن املنتزه القومي 
لضاحية حطني ومبساحة 3000م2 
وبأبعاد )60م × 50م( ش���ريطة 
التنس���يق م���ع اخلدم���ات قبل 

التثبيت.

الفنط���اس التج���اري واالداري 
والترفيه���ي وتأهي���ل وتطوير 
النفايات«  ل���ردم  القرين  موقع 
لتطويره واس���تثماره من قبل 

القطاع اخلاص.
ونظرا لفصل مشروع مركز 
الفنطاس عن مش���روع تطوير 
القرين وتقليص مساحة  موقع 
مركز الفنط���اس، فقد مت اجراء 
التعديالت على مكونات  بعض 
الفنطاس ليش���تمل على  مركز 

التالي :
أوال: مرك���ز خدم���ي: مبس���احة 
20.000م2: يحتوي على س���وق 
السمك واللحم واخلضار شاملة 

مواقف السيارات اخلاصة به.
ثاني��ا: مركز ترفيهي: مبس���احة 
65.500م2: يشتمل على االنشطة 

التالية:
٭ انشطة ترفيهية: بنسبة %30 
لتض���م عناصر مثل الس���ينما 
للكب���ار  األلع���اب  وص���االت 

والصغار.
٭ أنش���طة ثقافية: بنسبة %25 
لتضم عناصر مثل معارض فنية 
ومسرح وقاعات للرسم واملوسيقى 

ومكتبة وقاعة تراث.
٭ أنشطة جتارية: بنسبة %25 
لتضم املطاعم واملقاهي بنسبة 

15% واحملالت بنسبة %10.
٭ أنشطة رياضية: بنسبة %15 

لتضم صاالت مغطاة.
٭ االدارة واخلدمات: بنسبة %5 
لتضم مواقف سيارات وخدمات 

مثل )مصليات ودورات مياه(.
لذا يرج���ى العمل على عرض 
املش������روع على املج�����لس 
البلدي التخاذ ما يراه مناسبا 

البلدي���ة من املجلس  طلبت 
التعديالت  البلدي اجراء بعض 
التجاري  املرك���ز  على مكونات 

والترفيهي بالفنطاس.
وق���ال مدي���ر ع���ام البلدية 
ف���ي كتابه ان  م.احمد الصبيح 
التعديالت تشمل ان يكون مركز 
خدم���ة مبس���احة 20 ألف متر 
مربع حتتوي على سوق السمك 
واللحم واخلضار. وتضمن الكتاب 

التالي:
باالشارة الى املوضوع اعاله 
والى ق���رار املجلس البلدي رقم 
 )2002/13/443  /20 ف  )م.ب/ 
 2002/6/17 بتاري���خ  املتخ���ذ 
املوافقة على االعالن  واملتضمن 
عن طرح مشروع »تطوير مركز 

م.احمد الصبيح

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 99523893

أسع�������ار
خاص����ة
صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

نقل عف�ش

ال�سال�سل الذهبية

فك ، نقل ، تركيب

99470372

�صيانة التكييف املركزي
 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

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 ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

اإعـــالن
تقدم :  1- في�سل اأحمد عبدالوهاب البابطني
               2- مــاريــه حممــد اأحمــد احلـمـــدان
               3- عبداملجيد حممد ح�سيـن قبــازرد

اأ�سحاب �سـركـة/ مطـاعـم �ســاي ونعـنـع/ت

بطلب �إىل �إد�رة �ل�ضركات بوز�رة �لتجارة: تعديل �لكيان �لقانوين من ت�ضامنية �إىل 

ذ�ت م�ضئولية حمدودة.خروج �ل�ضركاء/ ماريه حممد �أحمد �حلمد�ن - عبد�ملجيد 

حممد ح�ضني قبازرد )كويتيو �جلن�ضية( من �ل�ضركة ودخول �ضركاء جدد . يرجى 

ممن له �عرت��ض �ن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل �ضتني يومًا من تاريخ نــ�ضــر �العــالن 

باعتــر��ض خطــي مرفــقــًا بــه �ضنــد �ملديونــيـــة و�إال فلــن يــوؤخـــذ بعني �العتبار.

)كويتيو �جلن�ضية(

خروج �سريك

تعلن/ �سـركـة بوردن العاملية  

للتجارة العامة واملقاوالت
عن خروج �ل�ضريك / حممد ماجد 

�بد�ح بوردن كويتي �جلن�ضية بطاقة 

مدنية رقم )254120102204(.

بـــــد�ح خليفة   / �لــ�ــضــريــك  ودخــــــول 

�بد�ح بوردن كويتي �جلن�ضية بطاقة 

مدنية رقم )268022100528(.

د.فاضل صفر


