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اعداد: بداح العنزي

اوضح مدير ع���ام البلدية م.احم���د الصبيح في رده على 
اقتراح العضو جسار اجلسار املتعلق بتحويل االشارة املقابلة 
ملستشفى الفروانية الى دوار للحد من االزدحام واحلوادث بأنه 
اس���تحداث تقاطع جديد لربط مستشفى الفروانية بالطريق 
القادم من الدائري الس���ادس، وان تنفيذ هذا التقاطع سيعمل 

على حل مشكلة الدخول واخلروج الى املستشفى.

استحداث تقاطع يربط مستشفى الفروانية 
بالدائري السادس

أكدت وجود 750 رخصة بالجهراء و117 بحرفية الصليبية

البلدية: السماح بتغيير األنشطة الحرفية والخدمية للقسائم والوحدات بالجهراء والصليبية
واحلرفيني ول����رواد هذه املنطقة 
والعاملني فيها وحسب كتاب ادارة 
التنظيم بتاريخ 1999/6/8 املوجه 
الى االدارة القانونية وذلك لالفادة 
بالرأي حول امكانية اجابة طلب 
شركة املخازن العمومية ترخيص 
أكثر من نش����اط ذي استعماالت 
الواحدة  القسيمة  مختلفة ضمن 
وذلك اعتمادا على الفقرة األخيرة 
من قرار املجل����س البلدي األخير 
والتي تنص على التس����هيل على 
املواطنني واحلرفيني ولرواد هذه 

املنطقة والعاملني فيها.
وحس����ب رد االدارة القانونية 
بالكتاب بتاريخ 1999/7/4 والذي 
خص فيه نص قرار املجلس البلدي 
األخير وأوصى بأنه »يرى ضرورة 
التقيد مبا جاء بقرار املجلس البلدي 
األخير – فإذا ما ثار خالف حول ما 
جاء بهذا القرار فإنه في هذه احلالة 
يتم عرض املوضوع على املجلس 
البلدي التخاذ ما يراه مناس����با« 
وعلى حسب ذلك مت السماح بتغيير 
األنشطة احلرفية واخلدمية جلميع 
القسائم والوحدات في املنطقتني 
وعلى األخص بع����د صدور قرار 
املجل����س البلدي رق����م »م ب/ ف 
119/14/ 5/ 2001« بتاريخ 2001/3/12 
والذي س����مح بتقس����يم القسائم 
والوح����دات احلرفية الى محالت 
وأصبح املستغل في كل منطقة أكثر 
من 750 رخصة بدال من 316 مبنطقة 
حرفية اجلهراء، 317 مبنطقة حرفية 

الصليبية قبل التقسيم.
واآلن نرفع األمر لس����يادتكم 
التخاذ ما ترونه حس����ب ما جاء 
القرار حول  التقرير واتخاذ  بهذا 
التراخيص  الس����ير في اجراءات 
في املنطقت����ني احلرفية )اجلهراء 
والصليبية( بالنس����بة للرد على 
الكتب الص����ادرة لوزارة التجارة 
حيث انه يتم اآلن الرد بالس����ماح 
لألنشطة املذكورة باجلدول املرفق 
مع كل مخطط تنظيمي لكل منطقة 
حسب النشاط احملدد لكل وحدة 
وكل قسيمة وذلك بعد ان مت الرد 
من ادارة التنظيم بالكتاب بتاريخ 
2010/1/19، األم����ر الذي نتج عنه 
الكثير من املش����اكل مع أصحاب 

احملالت والقسائم باملنطقتني.

م����ا أدى الى حدوث املش����اكل مع 
التراخيص واحلرف في  أصحاب 

املنطقتني.
سابعا: كتاب اتحاد الحرفيين 

الكويتيين

قام احتاد احلرفيني الكويتيني 
بتوجي����ه كت����اب ال����ى مدير عام 
البلدية 2010/3/3 لالستفسار عما 
اذا كان هناك ق����رار واضح بعدم 
الترخيص أو التجديد لألنش����طة 
احلرفية واخلدمية في املنطقتني 
ومت التوقيع على الكتاب من مدير 
عام البلدية بالوكالة باإلحالة الى 
نائب املدير العام لشؤون »العاصمة 
واجلهراء« باالهتمام واتخاذ ما يلزم 
لتسهيل وتبسيط االجراءات حسب 
األنظمة املتبعة واإلفادة ومتت احالة 
الكتاب الى مدير فرع بلدية محافظة 
اجلهراء لدراسة االجراءات وعمل 
تقرير عن الوضع وحسب تأشيرة 
املدير العام ثم أحال الكتاب مدير 
الفرع الى مدير ادارة التراخيص 
الهندسية لالهتمام واتخاذ ما يلزم 
حس����ب األنظمة املتبعة وحسب 
تعليمات نائب املدير العام لشؤون 
محافظتي العاصمة واجلهراء ومت 
تكليف املهندسني املعنيني مبوضوع 
هذا التقرير وذل����ك إلعداد تقرير 
شامل واف عن منطقتي اجلهراء 

والصليبية احلرفية.
ثامنا: ملخص التقرير والدراسة 

الشاملة للموضوع

مما سبق ان مت ش����رحه بهذا 
التقرير فإنن����ا نلخص املوضوع 

في اآلتي:
البلدي  حس����ب قرار املجلس 
األخير رقم »م ب/ ف 98/8/170/17« 
1998/5/11 والذي  ف����ي  الص����ادر 
يقض����ي باملوافق����ة عل����ى طلب 
ش����ركة املخازن العمومية تغيير 
اس����تعماالت الوحدات املخصصة 
للش����ركة ضمن منطقتي اجلهراء 
والصليبية احلرفية حسب األنشطة 
احلرفي����ة واخلدمي����ة املقدمة من 
الش����ركة مع السماح بفتح أبواب 
جهة الشوارع الرئيسية والشوارع 
الداخلية واخلدمية احمليطة خلدمة 
املنطقة والتسهيل على املواطنني 

والصليبية( احلرفية قبل تاريخ 
2001/2/11 منذ صدور قرار املجلس 

البلدي االخير في 1998/5/11(.
سادسا: مشكلة المنطقة الحرفية 

ب )أبوفطيرة(

مت االسترشاد باملنطقة احلرفية 
)اجلهراء والصليبية( خالل التحقيق 
فيما ح����دث مبنطق����ة أبوفطيرة 
احلرفية بوجود استعماالت متنوعة 
ومختلفة ضمن املنطقة، االمر الذي 
دعا الى توجيه كتاب إلدارة التنظيم 
من قبل مدير فرع بلدية محافظة 
اجلهراء بتاريخ 2009/12/29 وذلك 
لالستفسار عن االنشطة املسموح 
باستغاللها حتت املسمى احلرفي 
واخلدمي في املنطق����ة )اجلهراء 
والصليبية( وجاء رد ادارة التنظيم 
بتاري����خ 2010/1/19 بالنص اآلتي: 
مرفق مخط����ط تنظيمي ملنطقتي 
املنطقة الصناعية احلرفية )اجلهراء 
والصليبية( موضحا عليها االنشطة 
املسموح باستغاللها باالضافة الى 
قرار املجل����س البلدي رقم )م ب/

ف98/8/170/17( املؤرخ في 1998/5/11 
واملتضمن تعديل »بعض« االنشطة 
ف����ي كلتا املنطقتني،  وهذا الكتاب 
جاء محيرا، حيث انه بني ان قرار 
املجلس البل����دي االخير على انه 
يختص بتغيير »بعض« االنشطة 
مع العلم انه حسب ما ذكر سابقا 
والشرح بتسلسل االحداث حسب 
ما جاء بالفق����رة )ثالثا( ال يعني 
ذلك ولم يذكر فيه كلمة »بعض« 
وعليه مت تفسير الكتاب الصادر 
م����ن ادارة التنظي����م بأن����ه يجب 
تطبيق االس����تعماالت واالنشطة 
املوضحة على املخططات التنظيمية 
عند ترخيص احمل����الت وان قرار 
املجلس البلدي االخير يخص تغيير 
استعماالت االنشطة لبعض القسائم 
وليس جميع القسائم وحسب ما 
هو مذك����ور باجلدول عند صدور 
قرار املجلس البلدي، األمر الذي دعا 
مراقبة تراخيص احملالت مبحافظة 
اجلهراء الى الرد على كتب احملالت 
حسب األنش����طة واالستعماالت 
التنظيمية  املوضحة باملخططات 
فقط وال يتم الترخيص ألي نشاط 
مغاير ملا هو مذكور بهذه املخططات 

)م ب/ف2001/5/119/14( بتاري����خ 
2001/3/12 والذي يقضي باآلتي:

»املوافق����ة على طلب ش����ركة 
املخازن العمومية تقسيم القسائم 
احلرفي����ة الصناعي����ة )اجلهراء � 
الصليبية( حيث ال تقل مس����احة 
احملل ع����ن 20م2 بواجهات ال تقل 
عن 4م وكراج س����يارات وحدادة 
40م2 والتنسيق مع الهيئة العامة 
للصناعة وهذا القرار أدى الى كثرة 
عدد احملالت باملنطقة وبالتالي تعدد 
االنشطة واالستعماالت املختلفة � 
االمر الذي غير من شكل وتنظيم 
املنطقة عما كانت في السابق عند 
بدء تشغيلها من قبل شركة املخازن 

العمومية.
نقل صالحيات إدارة تراخيص 

المحالت إلى إدارة البناء

مت نقل كل ما يتعلق بإجراءات 
ترخيص احملل ال����ى ادارة البناء 
وتتكفل ادارة البناء بالرد ع لى هذه 
الكتب مباشرة الى وزارة التجارة 
وذلك بتاريخ 2001/2/11 بناء على 
كتاب نائب املدير العام لش����ؤون 
البناء وقبل ه����ذا القرار كان يتم 
الرد على استفس����ار عن محل من 
الناحية الفنية فقط من قبل ادارة 
البناء أما عن الكتب الصادرة الى 
وزارة التجارة فكان يتم عن طريق 
ادارة االغذية وتراخيص احملالت 
)أي ان ادارة االغذي����ة وتراخيص 
احملالت كانت هي املس����ؤولة عن 
اصدار الكتب لوزارة التجارة بشأن 
ترخيص احملل في منطقتي )اجلهراء 

على قرار املجلس البلدي السالف 
الذكر.

3 - مت توجيه كتاب من ادارة 
التنظيم رق����م )أ ت/37 - 3018( 
ال����ى االدارة  بتاري����خ 1999/6/8 
القانونية وذلك م����ن اجل االفادة 
بالرأي حول امكانية اجابة طلب 
شركة املخازن العمومية ترخيص 
أكثر من نش����اط ذي استعماالت 

مختلفة ضمن القسيمة الواحدة.
ومت ذك����ر الق����رار الصادر من 
البل����دي رق����م )م ب/ املجل����س 
ف98/8/170/17( وذكر به بالنص 

اآلتي:
»)يرجى االيعاز ملن يلزم باالفادة 
بالرأي حول امكانية اجابة طلب 
الشركة املذكورة مزاولة أكثر من 
نشاط ضمن الوحدة الواحدة، وذلك 
اعتمادا عل����ى الفقرة االخيرة من 
القرار آنف الذكر والتي تنص على 
»التسهيل على املواطنني واحلرفيني 
ولرواد هذه املنطقة والعاملني فيها« 
ومت الرد من قبل االدارة القانونية 
بتاري����خ 1999/7/4 والذي خلص 
في نهايته بعد ذكر جميع قرارات 
املجلس البلدي الصادرة ملنطقتي 
اجلهراء والصليبية احلرفية وعلى 
األخص القرار االخير السابق ذكره 
� ومت الرد بالنص اآلتي »في ضوء 
ما تقدم ن����رى ضرورة التقيد مبا 
جاء بقرار املجلس البلدي االخير 
� فإذا ما ث����ار خالف حول ما جاء 
بهذا القرار فإنه في هذه احلالة يتم 
عرض املوضوع على املجلس البلدي 

التخاذ ما يراه مناسبا«.
بعد صدور قرار املجلس البلدي 
االخير رقم )م ب/ف98/8/170/17( 
وبعد طلب ادارة التنظيم والرأي 
الصادر ع����ن االدارة القانونية مت 
الترخيص ألكثر من نش����اط في 
الوحدة الواحدة، وكذلك مت تغيير 
استعماالت القس����ائم والوحدات، 
خصوصا بعد صدور قرار املجلس 
البلدي واخلاص بتقسيم الوحدة 

والقسيمة الى محالت.
 رابعا: قرار المجلس البلدي رقم

)م ب/ف2001/5/119/14( بتقسيم 
الوحدة الى محالت

صدر قرار املجلس البلدي رقم 

واحتياجات واستعماالت احلرف 
التي ستقام على هذه القسائم وذلك 
وفق ما ورد في البند »ثانيا« من 
كتابكم املشار اليه اعاله وكما هو 
مبني على اخلريط����ة مقياس »1: 

.»1000
أما بخص����وص الطلب االول 
املتضمن اسناد املناطق احلرفية 
املخصص����ة الى ش����ركة املخازن 
العمومية لتقوم بتجهيزها وتوزيعها 
فيتم تنفيذ قراري مجلس الوزراء 

املتخذين بهذا الشأن.
2 - منطقة اجلهراء الصناعية 

احلرفية:
صدر قرار املجلس البلدي رقم 
)م ب/84/12/166( بتاريخ 1984/6/18 
وال����ذي تتضمن الفق����رة )أ( منه 
املوافقة عل����ى التعديل التنظيمي 

للقسائم احلرفية.
ثالثا: قرار المجلس البلدي االخير 

رقم )م ب/ف98/8/170/17(

1 - صدر قرار املجلس البلدي 
رقم )م ب/ف98/8/170/17( بتاريخ 
1998/5/11 والذي يقضي: »باملوافقة 
على طلب شركة املخازن العمومية 
تغيي����ر اس����تعماالت الوح����دات 
املخصصة للشركة ضمن منطقتي 
اجلهراء والصليبية احلرفية حسب 
االنشطة احلرفية واخلدمية املقدمة 
من الشركة مع السماح بفتح أبواب 
جهة الشوارع الرئيسية والشوارع 
الداخلية واخلدمية احمليطة خلدمة 
املنطقة والتسهيل على املواطنني 
واحلرفيني ول����رواد هذه املنطقة 
والعاملني فيها«، وذلك بناء على 
طلب من شركة املخازن العمومية 
تقدمت به لتغيير االس����تعماالت 
املقررة واستغالل بعض القسائم 

والوحدات الستعماالت مختلفة.
2 - بناء على تأشيرة مدير عام 
البلدية على كتاب ادارة التنظيم 
بتاريخ 1998/3/8 والتي تتضمن 
طلب االف����ادة بالرأي القانوني ان 
كان التغيير الداخلي ضمن املنطقة 
يتطلب الرجوع للمجلس البلدي 
أم ال؟ حتى صدر القرار الس����ابق 
ذكره، وكذلك يوجد كتاب معتمد 
البلدي  العام للمجلس  من االمني 
رقم 584 بتاريخ 1999/5/25 يؤكد 

أحال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح تقريرا بش����أن االنشطة 
املس����موح بترخيصها واملرخصة 
ف����ي املناطق احلرفي����ة مبنطقتي 
الصليبية واجلهراء بناء على سؤال 
من العضوين شايع الشايع ومهلهل 

اخلالد.
واوضح التقرير انه مت السماح 
بتغيير االنشطة احلرفية واخلدمية 
جلمي����ع القس����ائم والوحدات في 
املنطقة مبجموع 750 رخصة بدال 
من 316 باجلهراء و117 في حرفية 
الصليبية، وفيم����ا يلي تفاصيل 

التقرير:
أوال: العقد بين شركة المخازن 
العمومية والهيئة العامة لالستثمار

1 - مت التعاقد بني الهيئة العامة 
لالستثمار )وهي هيئة عامة مستقلة 
ادارة استثمارات  انشئت بغرض 
الكويت باس����م وحلساب حكومة 
الكويت( وشركة املخازن العمومية 
وذلك بتاريخ 1997/3/13 حيث مت 
االتفاق بني الهيئة والشركة مبوجب 
عقد منفصل على ش����راء مشروع 
احلرفيني في اجلهراء والصليبية 
والذي يتكون من عدد من القسائم 
في منطقتي اجلهراء والصليبية 
ومقام عليه بعض املنشآت واحملالت 
وال����ورش املؤج����رة حلرفيني من 

اصحاب املهن املختلفة.
2 - م����دة العقد س����نة واحدة 
اعتبارا من 1997/4/1 قابلة للتجديد 
تلقائيا لفترة او لفترات مماثلة ما 
لم يقم احد الطرفني بإشعار اآلخر 
بعدم رغبته في متديد فترة العقد 
قبل ثالثة اشهر على االقل من انتهاء 
املدة االصلية أو املجددة »مادة 4 

من العقد«.
ثانيا: القرارات الصادرة بشأن 

المنطقتين الحرفية بالجهراء والصليبية

1 - منطقة الصليبية الصناعية 
احلرفية:

- صدر ق����رار املجلس البلدي 
رق����م »م ب/ 85/4/56« بتاري����خ 
1985/2/18 والذي يقضي مبا يلي: 
املوافقة على طلب شركة املخازن 
العمومي����ة تعديل تنظيم املنطقة 
احلرفي����ة بالصليبية مبا يتوافق 

الئحة باألنشطة التي 
تم استثناؤها من قبل 

المجلس البلدي
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حلام اوكسجني وكهرباء3

تنكيل معادن4

محطات غسيل سيارات5

بنشرجي6

ميزان سيارات7

كهرباء سيارات8

تصليح سيارات9

تنجيد كشنات10

صيانة اجهزة تكييف11

اعمال زجاج12

اصالح ادوات ومعدات 13
كهربائية

اعمال اشغال معدنية14

صناعة خيام15

صناعة شنط16

حتف يدوية17

جتليد الكتب18

تصنيع االثاث 19
والتجهيزات املنزلية

تصنيع املواد الغذائية 20
والصناعة اخلفيفة

م.أحمد الصبيح

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(

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

سيـــــدتيللإيجار في ال�سالمية
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

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

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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 

الربج

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

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

ال�سديق - امل�سيلة

ابو فطرية

ت: 97515200 - 22494353
فاك�س: 22494383

املجموعة الوطنية العقارية

مطلوب اأرا�سي


