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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(

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

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

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

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

خاطب رئيس املجلس البلدي زيد العازمي وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية بشأن تشكيل فريق عمل اداري من موظفي االدارة.

وقال العازمي في كتابه ان الفريق برئاس���ة مدير املكتب جاسم الرندي 
ويضم 10 موظفني، وسيقوم باملهام التالية بأعمال االرشيف جلميع املعامالت 
الصادرة والواردة الى مكتب الرئي���س وحصر املعامالت مع مراجعة كافة 
املعامالت من مختلف اجلهات والتأكد من استيفائها لكافة البيانات مع صرف 

مكافأة مالية 125 دينارا لكل موظف وتكون مدة عمل الفريق سنة.

فريق عمل لمكتب رئيس المجلس

شريطة عدم زيادة ارتفاع المباني بالمنطقة على 9 أمتار

»البلدية« تعتمد تحويل ق4  في »صبحان الصناعية«
 إلى قسائم تخزينية بداًل من صناعات غذائية

وافقت البلدية على حتويل ق4 
مبنطقة صبحان الصناعية من 

صناعات غذائية الى تخزين.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في كتابه: باالشارة الى 
كتاب األمني العام للمجلس البلدي 
مرج���ع 115 بتاري���خ 2010/1/21 
املقدم م���ن االعضاء  االقت���راح 
م.أش���واق املض���ف، م.جن���ان 
بوشهري، مانع فهد العجمي، وذلك 
بش���أن حتويل قطعة 4 مبنطقة 
صبحان الصناعية الى قس���ائم 
تخزينية فقط، نود إفادتكم بأن 
هناك احتياجا لتوفير مساحات 
للتخزين باملنطقة وذلك لألسباب 
التالية: أوال: م���ا جاء باملخطط 

الهيكل���ي ح���ول االحتياج���ات 
املستقبلية للتخزين، انه من واقع 
التطوير األولي للمخطط  اعادة 
الهيكلي الثالث بخصوص املناطق 
املكاني  الصناعي���ة والتوزي���ع 
للمس���احات املطلوبة لألنشطة 
الصناعي���ة فقد مت اجراء حتليل 
تفصيلي للمناط���ق الصناعية 
القائمة واملقترحة، وقد س���اعد 
ف���ي حتديد األراضي املس���تغلة 
وغير املستغلة ضمن كل منطقة 
صناعية، وكذلك حتديد العالقة 
بني العرض والطلب وكانت نوعية 
االحتياجات للمناطق الصناعية 
املستقبلية للفترة ما بني 2005 

الى 2030 هي كالتالي:

وصناعات أخرى(.
العام���ة  الصناع���ات   – ب 

واخلفيفة.
ج – اخلدمات والتخزين.

د – منتزهات األعمال.
و – احلرف اليدوية، الورش 

والصناعات الصغيرة.
الس���كراب  س���احات   – ع 

وغيرها.
املتزايد  الطلب احلالي  ثانيا: 
للتخزي���ن: حي���ث ان هناك في 
الفت���رة احلالية طلب���ا متزايدا 
لتوفير مناطق التخزين من قبل 
القطاع اخلاص واجلهات احلكومية 
– باالضافة ال���ى انه قد تبني ان 
هن���اك مناطق غي���ر مخصصة 

للتخزين مثل )منطقة املعارض 
جنوب خيطان والفروانية قد مت 
استخدام مس���احات كبيرة منها 
لتخزين السيارات والشاحنات( 
ومناطق أخرى بشكل مخالف متت 

إزالتها مؤخرا.
ثالثا: ق���رب منطقة صبحان 
الصناعية من املطار الدولي وذلك 
خلدمة الشحن اجلوي للبضائع 
القادمة واملغادرة. وعليه ال مانع 
من حتويل القطعة املهشرة باللون 
األحمر واملبين���ة على الكروكي 
الى  املرفق من صناعات غذائية 
تخزين لتفي بالغرض املطلوب.

الرأي الفني: ال مانع من حتويل 
القطعة 4 ضمن منطقة صبحان 

الصناعية من صناعات غذائية الى 
تخزين وذلك حسب اقتراح السادة 
األعضاء م.أشواق املضف، م.جنان 
بوشهري، مانع فهد العجمي بحيث 
تصبح قس���ائم تخزينية فقط. 
ش���ريطة ان تتم دراسة املنطقة 
عل���ى النح���و التال���ي: أال يزيد 
ارتفاع املبان���ي باملنطقة على 9 
أمتار، احض���ار موافقة الطيران 
االدارة  املدني، احض���ار موافقة 
العامة لالطفاء، موافقة وزارات 
اخلدم���ات، اعادة تنظيم املنطقة 
بحسب االستخدام املقترح لها، عمل 
دراسة مرورية متكاملة للمنطقة 
والشوارع احمليطة ودراسة مواقف 

للشاحنات ضمنها.
ثقيل����ة  – صناع����ات  أ 
وخاصة )البتروكيم��اويات، 

م.أحمد الصبيح

العنزي: ورشة عمل 
»الجهراء.. مستقبل واعد« األحد

تعقد جلنة اجلهراء برئاسة 
م.عبداهلل العنزي ورش����ة عمل 
ملناقشة التصورات املستقبلية 
للمحافظة حتت عنوان »اجلهراء.. 
مستقبل واعد« األحد املقبل، وابداء 
الى  النظر واالس����تماع  وجهات 
املالحظات واملقترحات املتعلقة 

بهذا املوضوع.
وقد صدرت اللجنة املواضيع 
التالية للمناقشة: نقل املعسكرات 
احمليطة مبحافظة اجلهراء، حاجة 
احملافظة إلنشاء مستشفى ثان 
مبحافظة اجلهراء، الطرق السريعة 
وربطها مبحافظة اجلهراء، صاالت 

االفراح مبحافظة اجلهراء، نقل مصانع وقسائم السكراب في منطقة 
أمغرة واملواقع البديلة، املشاريع املستقبلية للهيئة مبحافظة اجلهراء، 
إزالة منطقتي تيماء والصليبية، مشاريع االسكان املستقبلية شمال 
وجنوب محافظة اجلهراء، املشاريع املستقبلية لهيئة الزراعة مبحافظة 

اجلهراء، املشاريع املستقبلية الترفيهية مبحافظة اجلهراء.

م.عبداهلل العنزي

احمد البغيلي

قدم عضو املجلس البلدي احمد 
البغيلي اقتراحا بزراعة جتميلية 
لكافة الدوارات في منطقة الفردوس. 
وقال البغيلي في اقتراحه: من اجل 
النهوض بالعمل الزراعي التجميلي 
والتش����جيري الذي ه����و عالمة 
واضحة من عالم����ات احلضارة 
والرقي والتقدم ألي بلد من بالد 
العالم، ونحن في الكويت عندنا 
من املؤهالت والدعم واإلمكانيات ما 
يجعلنا في عداد الدول األولى التي 
تهتم بالزراعة التجميلية وتشجير 
ش����وارعها ودواراتها، واألهم من 
ذلك اننا عندنا من الدعم املعنوي 
ما يكفي لتشجير الكويت قاطبة 
وهذا الدع����م املعنوي متمثل في 
رغبة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد في ان يرى الكويت 

لها اثر كبير على النفوس فضال 
عن مظهرها اجلمالي واحلضاري 
املتعددة كاحلماية من  وفوائدها 
اش����عة الش����مس احلارقة صيفا 
واحلماي����ة م����ن االمطار ش����تاء 
عالوة على ذلك كسر حدة التلوث 
البصري. وألن منطقة الفردوس 
من املناطق التي حتتاج الى سرعة 
في زراعة كافة الدوارات املوجودة 
بها حتى تكون ذات طابع جمالي 
وحضاري ينعكس بأثره االيجابي 
على املجتم����ع ككل بصفة عامة 
الفردوس  وعلى س����كان منطقة 

بصفة خاصة.
اقترح:  زراع����ة جتميلية  لذا 
لكاف����ة ال����دوارات املوجودة في 
منطق����ة الفردوس على ان تكون 

حتت اشراف هيئة الزراعة.

العازمي يدعو لعمل 
حديقة عامة في الظهر

قدم رئيس املجلس البلدي 
زيد العازم��ي اقتراحا بعمل 

حديقة عامة مبنطقة الظهر.
وقال العازمي في اقتراحه: 
تعان��ي منطق��ة الظه��ر من 
النقص الشديد في اخلدمات 
العامة والترفيهية التي تخدم 
االهالي وكذل��ك عدم وجود 
حديقة عامة تكون متنفس��ا 
لألسر القاطنة بها رغم قيام 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية بعمل حدائق 
ومواقع ترفيهية في املناطق 

االخرى.
اقت��رح: تخصيص  لذلك 
قطعة ارض إلقامة حديقة عامة 

خلدمة اهالي منطقة الظهر.

كلها واحة خضراء ومن قبله كذلك 
كانت رغبة االمير الراحل الشيخ 

جابر االحمد.
وتابع وألن الزراعة التجميلية 

البغيلي يقترح زراعات تجميلية 
في دوارات منطقة الفردوس

جليب الشيوخ.. منطقة عشوائية
بقلم: نايف شرار

nayefshrar@hotmail.com

تعتبر منطقة جليب الش���يوخ من املناطق العشوائية 
التي أصبحت عبئًا على الدولة لكثرة املخالفات فيها والتي 

ال تخفى على أحد.
وملعاجلة اوضاع املنطقة وتطويرها، نقترح تأسيس 
شركة بني املالك على هيئة شركة مساهمة تسمى »شركة 
جليب الش���يوخ للتطوير« تفس���ح املجال جلميع املالك 
للشركة بعقاراتهم كأسهم في رأس املال كما تسند للشركة 
مسؤولية تنفيذ تطوير كامل للمنطقة باالضافة الى تكوين 
مجلس تأسيسي من املالك احلاليني ومتثل الدولة في هذا 
املجال بعضوية ذهبية نظير ملكيتها من اخلدمات العامة 
من الطرق القائمة والش���وارع والساحات واملرافق العامة 
الى حني تأس���يس الش���ركة، وتترأس الدولة اول مجلس 
الدارتها ليتم بعد ذلك انهاء العضوية الذهبية لها وتتحمل 
مس���ؤولية تنفيذ العملية التطويرية الشركة وجمعيتها 

العمومية ومجلس ادارتها.
والبد من ان يكون من ضمن االس���س العامة لتطوير 
املنطقة تقدير عادل لكل امللكيات املوجودة من ارض ومبان 
بجميع انواع استعمالها وفقا للوضع القائم بواسطة جلنة 
حكومية يناط بها تقدير العقارات، وان تعتمد الش���ركة 
مخطط تطوير شامال للمنطقة وشوارعها وخدماتها وبنيتها 
التحتية، كالذي بادرت به مجموعة املبادرات التطوعية او 
غيرها من اتاحة الفرصة للمالك الذي ال يرغب في املشاركة 
مع الشركة ببيع ملكيته بالثمن الذي يتم تقديره من اللجنة 
احلكومية او البيع ألي مشتر آخر، اما في حال رفض املالك 
املشاركة او البيع للشركة او لآلخرين او البيع باملزاد العلني، 

فستقوم بنزع ملكيتها للمنفعة العامة للدولة.
ونقترح ان تتوزع النسب بني كل االطراف التالية: للمالك 
احلاليني للمنطقة )القيمة الفعلي���ة احلالية لعقاراتهم(، 
احلكومة )مقاب���ل اراضي الدولة والبنية التحتية القائمة 
باملنطقة(، اكتتاب عام جلميع املواطنني والقطاع اخلاص 

)املطور العقاري(.
والبد من حتديد نسبة كل طرف من االطراف السابقة 
بعد دراس���ة متأنية وذلك باملوازن���ة بني متطلبات جناح 
االستثمار وحتقيق عناصر املشروع وحل مشاكل جليب 

الشيوخ.
ان املش���روعات التطويرية للمنطقة تتطلب مشاركة 
وتع���اون جميع االطراف حتقيق���ا للمصلحة العامة ومن 
خالل ذلك نطمح الى ان يتحقق ما يلي: تطوير املنطقة نحو 
االفضل مع اعادة بناء منطقة جديدة وفق انس���ب معايير 
التخطيط، استغالل وتخطيط املنطقة العطاء املشروع طابعا 
عمرانيا متميزا، اعادة تخصيص استعماالت االراضي من 
جديد مع ايجاد متنفس بيئي وتوفير تصميم يس���توعب 
تقنية وسائل النقل املستقبلية ليساعد على التخفيف من 

حدة االختناقات املرورية.
وختاما، نرجو ان يحظى هذا املقترح باهتمام سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي يحرص دائما على 

تلمس معاناة املواطنني وايجاد احللول املناسبة لها.


