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اعداد: بداح العنزي

تعقد جلنة االصالح والتطوير في املجلس 
البلدي اجتماع���ا لها االحد برئاس���ة م.جنان 

بوشهري.
وتناقش اللجنة خالل االجتماع التالي: الهيكل 
التنظيمي لالمانة العامة للمجلس البلدي وتسكني 
موظفي االمانة على الوحدات االدارية الواردة به 
والتوصيف الوظيفي واالختصاصات املخولة 

لكل ادارة، ومدى احتياج اجراء اي تعديالت على 
هذا الهيكل ليتناس���ب مع طبيعة عمل االمانة 
ويتواكب م���ع تطويرها واس���تخدامها للنظم 
التكنولوجية احلديثة، االحتياجات املالية والفنية 
التي حتتاجها االمانة للنهوض مبس���ؤولياتها 
والقيام مبا هو موكول اليها من اعمال، بند ما 

يستجد من اعمال.

لجنة اإلصالح تبحث الهيكل التنظيمي وتسكين موظفي أمانة المجلس
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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

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)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعاناتـــــــكـم

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

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

البلدية تطلب تخصيص موقع لمشروع إعادة تدوير اإلطارات التالفة في منطقة إرحية
البلدي���ة تخصيص  طلب���ت 
موقع إلقامة مشروع إعادة تدوير 
اإلطارات التالفة واالستفادة منها 

مبنطقة إرحية جنوب اجلهراء.
وقال مدير عام البلدية م.احمد 
إفادتكم  الصبيح في كتابه: نود 

مبا يلي: 
 ،2004/1/12 بتاري���خ  أوال: 
صدر قرار اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي رقم 
)ل.ق/م.ب/ت2004/1/31/1( والذي 
يقضي بصف���ة مؤقتة بناء على 
الطلب املقدم من اللجنة الثالثية 
بتخزين اإلطارات املستعملة مبوقع 
احلفرة )الدركال( مبنطقة إرحية � 
جنوب اجلهرة مبساحة 102.766م2 
كما يقضي القرار في البند الثاني 
منه بالطلب من اإلدارة املختصة 
س���رعة طرح مش���روع معاجلة 
اإلطارات املس���تعملة لالستفادة 

منها.
ثانيا: في عام 2004 مت إعداد 
كراسة خاصة مبشروع معاجلة 
التالف���ة  الس���يارات  إط���ارات 
واالس���تفادة منها من قبل إدارة 

شؤون البيئة.
ثالثا: مت عرض كراسة املشروع 
عل���ى اللجن���ة املكلف���ة بالقيام 
البلدي  باختصاصات املجل���س 
وعليه فقد صدر قرار اللجنة رقم 
)ل.ق/م.ب/ت2004/7/143/7( في 
املنعقد  اجتماعها رق���م 2004/7 
بتاريخ 2004/4/4 بش���أن اآلتي: 
املوافقة على اعتماد كراسة مشروع 
معاجلة إطارات السيارات التالفة 
واالستفادة منها واملعدة من قبل 
اإلدارة لط���رح املش���روع وذلك 
عل���ى مس���احة 10.000م2 ضمن 
املوقع املخصص إلقامة مشاريع 
معاجلة النفايات مبنطقة جنوب 
السابع والصادر  الدائري  طريق 
بشأنه قرار املجلس البلدي رقم 
)م.ب/ف2001/6/144/15( بتاريخ 

.2001/3/27
رابعا: مت رفع املش���روع إلى 
مجل���س الوزراء لدراس���ته وقد 
متت إحال���ة املوضوع إلى جلنة 
الش���ؤون االقتصادية مبجلس 
الوزراء بناء عل���ى قرار مجلس 

الوزراء رقم 418/أوال، املتخذ في 
املنعقد  اجتماعه رق���م 2004/15 

بتاريخ 2004/4/18.
إال انه بناء على قرار مجلس 
الوزراء رق���م 681 والذي يقضي 
باملوافق���ة عل���ى اع���ادة عرض 
الص���ادرة من املجلس  القرارات 
البلدي وكذلك من اللجنة املكلفة 
بالقي���ام باختصاصات املجلس 
البلدي والتي التزال معروضة على 
مجلس الوزراء واملطلوب اتخاذ 
القرار بشأنها على املجلس البلدي، 
مت حتويل املش���روع الى اإلدارة 

املختصة ملزيد من الدراسة.
خامس���ا: بتاريخ 2006/3/26 
قام���ت الهيئة العام���ة للصناعة 
البلدي���ة بكتابها رقم  مبخاطبة 
لطل���ب  )ع.ت.ه����/2006/164 
تخصيص مساحة ارض لتوطني 
اعادة تدوي���ر اإلطارات  صناعة 
بحيث تكون هذه األرض قريبة من 
مواقع حفر جتميع اإلطارات حتى 
يتسنى توفير اجلدوى االقتصادية 
من إقامة هذا املشروع ذي املردود 

البيئي واإليجابي.
سادسا: بتاريخ 2006/4/29 متت 
مخاطبة الهيئة العامة للصناعة 
بكتاب مدير عام البلدية رقم »ن 
م ب/ 705/2006« الفادته���م بأنه 
ق���د مت اعداد الكراس���ة اخلاصة 
مبشروع معاجلة اطارات السيارات 
التالفة واالس���تفادة منها كما مت 
اقتراح موقع للمش���روع ليطرح 

طرح املشروع وفقا لنظام البناء 
والتش���غيل وحتويل امللكية الى 
الدولة »B.O.T« مع التقيد باألحكام 
املنصوص عليها في القانون رقم 

»105 لسنة 1980«.
عاشرا: بتاريخ 2006/11/19 متت 
مخاطب���ة املجلس البلدي بكتاب 

متضمن رد االدارة القانونية.
حادي عش���ر: اوصى املجلس 
البلدي في جلسته رقم 2007/6 
املنعقدة بتاريخ 2007/3/26 والتي 
تنص في البند اوال باجراء مزايدة 
لبيع اطارات الس���يارات التالفة 
املجمع���ة مبنطقة ارحية جنوب 
اجله���راء، على ان يتم طرح هذه 
املزاي���دة مرة واح���دة كل ثالثة 
ش���هور. كما جاء في البند رابعا: 
الطلب من ادارة ش���ؤون البيئة 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات 
املعنية »الهيئ���ة العامة للبيئة � 
الهيئة العام���ة للصناعة � معهد 
الكويت لالبحاث العلمية« ايجاد 
الس���بل املناس���بة للتخلص من 
االطارات التالفة. وبناء عليه فقد 
مت اج���راء مزادين لبيع االطارات 
املجمعة في منطقة ارحية بتاريخ 
2008/12/24 وبتاريخ 2009/9/28 
حيث متت ترسية املزادين على 
احدى الشركات الوطنية. وحيث 
ان االط���ارات التالفة املجمعة في 
موق���ع دركال ارحية في جنوب 
اجلهراء اصبحت تش���كل خطرا 
بيئيا وصحيا كبيرا نتيجة لتراكم 

الكمي���ات الهائلة منها في املوقع 
حيث يصل معدل االطارات التي 
يتم استقبالها شهريا في املوقع 
نحو 50 � 70 الف اطار، واحتمال 
نش���وب حريق في املوقع في اي 
وقت خاصة مع عدم توافر وسائل 
ملكافحة احلريق باملوقع في حال 
حدوثه، وكذلك قد صدر القانون 
اخلاص رقم 2008/7 والذي نظم 
عملي���ة طرح املش���اريع للقطاع 
اخلاص بنظ���ام »B.O.T«. ومبا 
ان صناعة اعادة تدوير االطارات 
حتتاج الى موقع قريب من موقع 
جتميع االطارات وذلك ليتسنى 
حتقيق اجلدوى االقتصادية من 
اقامة هذه املشاريع والتي تعتبر 
ذات م���ردود بيئي ايجابي، االمر 
الذي سيس���اهم بش���كل مباشر 
في حماية البيئة في حالة طرح 
مشروع ذي صفة دائمة ولفترة 
استثمار اكثر من 25 سنة كما جاء 
في القانون 2008/7. لذا فإننا نرى 
ما يلي: تخصيص موقع لبلدية 
الكويت القامة مشروع اعادة تدوير 
االطارات التالفة واالستفادة منها 
بالقرب من موقع جتميع االطارات 
املستعملة املؤقت احلالي مبنطقة 
ارحية جنوب اجلهراء، ومبساحة 
تقريبية نحو 150.000م2، بحيث 
يتم تخصيص املوقع الستقبال 
ومعاجلة االطارات املس���تعملة 
واالستفادة منها، وطرحه لالستثمار 

وفق القانون 2008/7.

على القطاع اخلاص لتنفيذه وفقا 
.»B.O.T« �لنظام ال

سابعا: مت مخاطبة الهيئة العامة 
للصناعة بتاريخ 2006/7/15 بكتابنا 
رقم »ن م ب/ 987/2006« بشأن 
طلب التنسيق بني البلدية والهيئة 
بشأن مش���روع معاجلة اطارات 
السيارات التالفة واالستفادة منها، 

كما مت طلب تزويدنا مبا يلي:
1 - احصائية بالتراخيص التي 

من الش���ركات بشأن طلب تنفيذ 
مشروع معاجلة اطارات السيارات 
التالفة واالستفادة منها منذ عام 
2003 حتى تاريخه، وبعض هذه 
الش���ركات لديها ترخيص اقامة 
مشروع صناعي من الهيئة العامة 

للصناعة.
ثامنا: اوصى املجلس البلدي 
في جلسته رقم 2006/15 املنعقدة 
بتاري���خ 2006/7/10 في اجتماع 

اصدرتها الهيئة العامة للصناعة 
ملزاولة صناعة تدوير االطارات 

التالفة.
2 - املوق���ف التنفيذي لهذه 

التراخيص.
كما متت مخاطبة الهيئة العامة 
للصناعة بكتب الحقة خاصة بهذا 
الشأن اال ان الهيئة لم تقم بالرد 

على الكتب.
علم���ا أنه قد تقدم���ت العديد 

جلن���ة البيئة بالطلب من االدارة 
القانونية بحث واقتراح الطريقة 
القانونية الجناز وطرح مشروع 
معاجلة اطارات السيارات التالفة 
واملس���تعملة س���واء عن طريق 
»مناقصة � مزاي���دة � B.O.T« او 

غيرها طبقا للقانون 2005/5.
تاسعا: افادت االدارة القانونية 
في كتابه���ا رق���م 1408 الصادر 
بتاري���خ 2006/10/30 بأنها ترى 

الموقع الحالي يستقبل 70 ألف إطار شهريًا ويشكل خطرًا على البيئة

م.احمد الصبيح

موقع جتميع اإلطارات

تحويل منفذ العبدلي والمنطقة الجمركية والتجارية والمستودعات إلى »االستثمار«
وافقت البلدي��ة على حتويل منفذ العبدل��ي واملنطقة اجلمركية 
واملس��تودعات واملنطق��ة التجاري��ة احل��رة والبال��غ مس��احتها 
18210114.9م2 م��ن وزارة التج��ارة الى وزارة املالي��ة )الهيئة العامة 

لالستثمار(.
وق��ال مدير عام »البلدي« م.احمد الصبيح في كتابه باإلش��ارة 
إل��ى موضوع طلب تفعي��ل قرار مجلس الوزراء رق��م )811/أوال/4( 
واملتضمن الطلب من بلدية الكويت حتويل تخصيص منفذ العبدلي 
واملنطقة اجلمركية واملستودعات من وزارة التجارة والصناعة الى 
وزارة املالي��ة )الهيئة العامة لالس��تثمار( والى كتاب مجلس الوزراء 

رقم )814 – 3464( املؤرخ في 2010/5/2 واملتضمن حتويل تخصيص 
منفذ العبدلي واملنطقة اجلمركية واملس��تودعات واملنطقة التجارية 

احلرة إلى وزارة املالية )الهيئة العامة لالستثمار(. 
وباالش��ارة إلى كتاب مجلس الوزراء رقم )814 – 3464( املؤرخ 
ف��ي 2010/5/2 وإلى تأش��يرة وزير الدولة لش��ؤون البلدية املذيلة 
بكتاب مجل��س الوزراء والت��ي تفيد بإعداد تقري��ر لتحويل منفذ 
العبدلي واملنطقة اجلمركية واملستودعات واملنطقة التجارية احلرة 
والبالغ مساحتها )6070133.4 + 12139.981.5 م2( = )18210114.9م2( 
ال��ى وزارة املالية )الهيئة العامة لالس��تثمار( بناء على كتاب مجلس 

الوزراء رق��م )814 – 3464( في 2010/5/2 ب��دال من وزارة التجارة 
والصناعة والصادر بها قرار املجلس البلدي. في 2003/6/30. نرى 
املوافق��ة على تفعيل كتاب مجلس الوزراء رقم )814 – 3464( املؤرخ 
في 2010/5/2 واملتضمن حتوي��ل منفذ العبدلي واملنطقة اجلمركية 
واملستودعات واملنطقة التجارية احلرة والبالغ مساحتها )6070133.4 
+ 12139.981.5م2( = )18210114.9م2( من وزارة التجارة والصناعة 
والص��ادر بها قرار املجلس البلدي رق��م )م ب/ف2003/13/423/18( 
املؤرخ في 2003/6/30 الى وزارة املالية )الهيئة العامة لالستثمار( مع 

إلغاء ما يخالف ذلك.


