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 الشايع: استخدام الطاقة الشمسية
في المباني الحكومية للتخلص من المشاكل البيئية

شدد على أن الطاقة البديلة لها مستقبل باهر رغم تكاليفها الباهظة

شايع الشايع عبدالكرمي السليم

مانع العجمي

العجمي لتطبيق مفهوم الموظف 
الشامل في جميع إدارات البلدية

تقدم عضو املجلس البل����دي مانع العجمي باقتراح بتطبيق مفهوم 
املوظف الش����امل في كل ادارات البلدية على غرار املعمول به في بلدية 
دبي على ان يتم ذلك على س����بيل التجربة في احد افرع البلدية وصوال 
لتعميمه على جميع افرع البلدية واملكتب الرئيسي بناء على ما ستسفر 
عن����ه التجربة. وقال العجمي في اقتراحه انه من املتفق عليه ان الدول 
تقاس بدرجة التطوير والتحديث، وما متلك من موارد وثروات وتأتي 
الثروة البشرية على رأس االهمية لذا يجب ان نضع االستثمار البشري 
نصب اعيننا، ونسعى الى توجيهه نحو االنتاجية في املجال احلكومي 

والتنافسية في املشاريع واالنشطة االقتصادية في القطاع اخلاص.

الطاقة الشمسية قد اشتهرت بكونها 
باهظة التكلفة ومعقدة للغاية، إال ان 
الكثير من اخلبراء يؤكدون ان لها 
مستقبال باهرا ومشرقا، ويكفي انها 
ستساعد على التخلص من املشاكل 
البيئية وظاهرة االحتباس احلراري، 
فالعمل من أجل مصادر طاقة بديلة 
له عدة أهداف م���ن أهمها حماية 
البيئة واحلماية من أي انبعاثات 
حرارية وامللوثات الصناعية، فالبد 
من اس���تخدام الطاقة الشمس���ية 
في جميع مبان���ي وزارات الدولة 
ومؤسساتها العامة لتكون خطوة 

أولى نحو مصدر طاقة نظيف.
الش���ايع، لذا نقترح  وأضاف 
تخفيف احلمل الطاقي واستخدام 
تقني���ة الطاقة البديل���ة )الطاقة 
الشمسية( في جميع مباني احلكومة 

ومؤسساتها العامة.

اقترح عض���و املجلس البلدي 
ش���ايع الشايع اس���تخدام الطاقة 
البديلة )الطاقة الشمسية( في جميع 
مباني احلكومة، في خطوة مهمة 
للتخلص من املشاكل البيئية، وقال 
الشايع: إن توفير الطاقة الشمسية 
محليا من شأنه توفير استهالك خام 
النفط مستقبال، الذي ميكن تصديره 
بأسعار أفضل من األسعار احلالية، 
ومن املعروف ان منطقة اخلليج تعد 
أحد أكبر مستهلكي الطاقة بالعالم 
وتعتبر الشمس من احللول املهمة 
لهذه املش���كلة التي ال ميكن غض 
الطرف عنها، السيما أثناء شهور 
الصيف املتوهجة، وعلى الرغم من 
ان الش���مس تزيد من احلاجة الى 
الطاقة بدرجة كبي���رة حيث يتم 
استخدام 80% من الطاقة من أجل 
تكييف الهواء، إال انها جتدد لتصبح 

الهدية: مخرج دوار الجوازات من »المغيرة بن شعبة« حّد من االزدحام
شكر عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة 
محافظة حولي م.محمد الهدية اجلهاز التنفيذي 
ببلدية الكويت لسرعة استجابتهم الستحداث 
مخرج لدوار اجلوازات من شارع املغيرة بن 
شعبة الى اجتاه شارع عبدالكرمي اخلطابي، 
وذلك بناء ع لى االقتراح الذي قدمه، والذي 

مت احالته باجللسة رقم 2009/6.

وأش���ار م.الهدية الى ان رفع املعاناة عن 
املواطنني هاجس���ه الوحيد الذي يعمل من 

أجله.
وأوض���ح أن من أهم اهداف اس���تحداث 
املخرج، هو احلد من االزدحام املروري الذي 

يعاني منه أهالي الساملية.

مصدرا للطاقة موثوقا به لدرجة 
متزايدة فيجب ان تقوم احلكومات 
والشركات باستثمار هذه التقنية 
جلعله���ا بديال رئيس���يا للوقود 
احلفري، ذلك عل���ى الرغم من ان 

السليم: »رفع إعادة تنظيم« بعض قطع السالمية 
لمجلس الوزراء يساعد على الخروج بقرار محّصن وقوي

وعلى ه����ذا االس����اس فإن ما 
جرى بشأن القرار اخلاص بإعادة 
الساملية  تنظيم قطع سكنية في 
منطقي، وقانوني ويسري وفق مواد 
الذي يحدد  القانون رقم 2005/5 
العالق����ة والصالحيات واجراءات 
س����ير القرار الذي ميكن مبوجبه 
احالة املوضوع من رحاب املجلس 
البلدي الى مجلس الوزراء، ومن ثم 
حتقيق العدالة والشفافية واحلكمة 

في اتخاذ القرار املناسب. واضاف 
السليم انه وتوضيحا ملا ذكرناه 
فإن القانون يخول املجلس البلدي 
باتخاذ القرار بشأن تنظيم املدن 
القطع  واملناطق واع����ادة تنظيم 
الس����كنية في الس����املية وتغيير 
استعماالتها او استمالكها، ويرفع 
القرار بعد ذلك ضمن محضر اجتماع 
الدولة  الى وزير  البلدي  املجلس 
البلدية للتصديق عليه،  لشؤون 
ومل����ا كان االمر يتعلق بنحو 600 
قسيمة سكنية تتراوح مساحاتها 
بني 500م مربع و1000م مربع، وان 
التكلفة املقدرة لالستمالك تتراوح 
بني مليار وملياري دينار حسب 
تقدير جلنة التثمني للمتر املربع 
في هذه املنطقة، فمن البديهي ان 
الوزراء  الى مجلس  الوزير  يلجأ 
بدافع حتصني القرار كما بينا آنفا، 
وليتحقق ذلك فانه ليس امام الوزير 
خيار آخر اال ان يستخدم صالحيته 
وفق املادة 12 من القانون 2005/5 
لالعت����راض على الق����رار ويبرر 
ب� »للمزيد من  اعتراضه كالعادة 

الت����ي تتطلب اتخاذ قرار بش����أن 
موضوع مهم يحتاج الى تخصيص 
ميزانية مليارية للتنفيذ او تغيير 
استخدامات ومعالم مناطق حضرية 
كالتحويل من سكني الى استثماري 
او جتاري وما تترتب عليه تأثيرات 
دميوغرافي����ة واقتصادية وعلى 
الدولة  ف����ي  مس����توى اخلدمات 
كالكثافة السكانية وحركة املرور 
وس����عة البنية التحتية واحلدود 
املقبولة للوحدات االس����تثمارية 
والتجارية التي مت اقرارها مؤخرا 
مبرسوم املخطط الهيكلي للدولة، 
فإن مثل ه����ذه القرارات يجب ان 
تصان وتغل����ف بحماية من قبل 
التنفيذي  اعلى س����لطة باجلهاز 
في الدولة، ل����ذا فإنه من البديهي 
اال تتوحد جهة واحدة في عملية 
اتخاذ القرار ومن ثم فرضه على 
وزارات ومؤسسات اخرى معنية 
مثل: وزارة املالية ووزارات اخلدمات 
وجهاز التخطيط وغيرها، فال بد 
اذن ان يسهم مجلس الوزراء في 

اتخاذ مثل هذا القرار.

الدراس����ة«، وذلك متهيدا لرفع 
البلدي  القرار من قبل املجلس 
الى مجلس الوزراء وفق املادة 14 
من القانون املذكور، اذن فاالمر 
طبيعي واجراء سليم من الناحية 
القانوني����ة واالجرائية ويصب 
في النهاية في مصلحة اجلميع 

حيث ان القرار.
وبناء علي����ه فإنني متفائل 
ج����دا وأرى ان املجلس البلدي 
املقبلة س����يقوم  في جلس����ته 
بالتصويت على القرار الحالته 
الى مجلس الوزراء مس����تخدما 
املادة 14 من قانون البلدية، وكلي 
امل ان يولي سمو رئيس مجلس 
الوزراء ومجلس الوزراء املوقر 
املوضوع اهمية قصوى ويشمل 
برعايته وعنايته اهالي الساملية 
ويرفع املعاناة عن شريحة كبيرة 
من املواطنني الذين نزحوا قبل 
50 سنة من العاصمة الى مناطق 
كانت نائية آنذاك، واصبحوا بعد 
هذه امل����دة الطويلة غرباء مرة 
اخ����رى في مناطقه����م حيث ان 
جميع امل����دارس احلكومية بعد 
ان كانت عامرة اغلقت ابوابها، 
وكذلك املستوصف الوحيد الذي 
كان يخدم اهالي املنطقة لسنوات 
عديدة اغل����ق، واغلقت مخارج 
ومداخل رئيسية الى مناطقهم، 
ولكن مع االسف فتحت االبواب 
لهجرة العمالة السائبة والعزاب 
من مختلف اجلنسيات للعيش 
بينهم ومزاحمة العائالت حتى 
في فرع اجلمعي����ة القدمي الذي 

اصبح منظره كئيبا.

البلدي  أكد عض����و املجل����س 
عبدالكرمي السليم ان رفع »إعادة 
تنظيم بعض قطع الساملية« الى 
مجلس الوزراء، اجراء قانوني سليم 
ويصب في مصلحة اجلميع حتى 
يخرج القرار في النهاية محصنا 
وقويا بعد دراس����ة م����ن اجلهات 
املعنية. وقال السليم انه في هذه 
االيام يث����ار جدال حاد بني بعض 
املواطنني واعضاء مجلسي االمة 
والبل����دي وآخري����ن فيما يتعلق 
باعتراض وزير الدولة لش����ؤون 
البلدية على قرار املجلس البلدي 
رق����م »م ب/ ل ح 2/ 79/ 2010/6« 
بشأن املوافقة على مشروع اعادة 
تنظيم قطع س����كنية في منطقة 
الساملية، ومن املالحظ ان املوضوع 
يثار ويناقش بعيدا عن املوضوعية 
واخليارات القانونية املتاحة، وكأن 
االمر ال يكون اال اسود او ابيض وال 
مجال لوجود حلول وسط بينهما. 
ولكننا نلتمس العذر لسكان الساملية 
من املواطنني الذين عانوا والزالوا 
يعانون من الوضع املعيشي املزري 
بس����بب املش����اكل التي حلت بهم 
بغير اختيارهم وحولت مساكنهم 
الى ش����يء اشبه ما يكون بأسوار 
قدمية وسط خرائب وعشوائية ال 
فائدة منها، ونعذر ايضا اآلخرين 
لعدم إملامهم مب����واد القانون رقم 
2005/5 الذي ينظم عملية اتخاذ 
القرار واالسلوب واالجراءات التي 
يجب ان تتبع م����ن قبل االطراف 
املعنية كاملجلس البلدي واجلهاز 
الدولة لشؤون  التنفيذي ووزير 
البلدي����ة، ففي مثل ه����ذه احلالة 

اقترح عضو املجلس البلدي فرز املطيري اس���تحداث ممرات اسفلتية 
مؤقتة، على طريق الدائري السادس مقابل القسائم املطلة عليه الواقعة في 
منطقة صباح الناصر، خلدمة أهالي تلك القسائم ليتمكنوا من الوصول الى 
منازلهم من اجلهة اجلنوبية، وذلك لوجود احلاجز االسمنتي بني املنطقة 

والدائري الذي يحول دون وصول األهالي الى مساكنهم.

 المطيري الستحداث ممرات أسفلتية
خدمة ألهالي صباح الناصر
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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(

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

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل
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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 للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

ام�ري�ك�ي- ي�اب�ان�ي-الم��ان�ي
يوج��د فح��ص كمبي�وتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

غ�رف وا�ست�ديوه�ات فن�دقي�ة
باأ�س�عار تب�داأ م��ن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

99222718

لاإيجـــــار

�سرداب ب�سلوى 
قطعة 12


