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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(

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

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

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

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 - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

با�ســـــــــــــــم/ 

هاين يو�سف اأبي املنى

RL 0186349 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

اللبنانية اأو االت�سال على رقم

66946555

مفقود جواز �سفر لبناين

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

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

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

استقبل المهنئين بالشهر الفضيل في ديوانه 

الشريعان: رمضان بال انقطاعات إذا استمرت 
درجات الحرارة على المعدالت المتوقعة

دارين العلي
توقع وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان ان تقفز 
الوزارة خالل الس����نوات املقبلة الى مرحلة متقدمة 
بفضل توقيعها جملة عقود ملشاريع متوقع ان يتم 
االنتهاء منها خالل االربع سنوات املقبلة، الفتا الى 
ان هناك مشاريع يستطيع املواطن تلمسها واخرى 
حتتاج الى بعض الوقت ليش����عر بها. وثمن خالل 
استقباله جموع املهنئني في ديوانه بحضور سفيرة 
الواليات املتحدة األميركية ديبورا جونز دور خطة 
التنمية في حتريك عجلة املشاريع احلكومية الراكدة 
منذ سنوات، مشيرا الى حجم التعاقدات التي ابرمتها 
وزارة الكهرباء واملاء منذ بدء العمل في خطة التنمية 

لتنفيذ مشاريعها املتعطلة.
واشار الشريعان الى ان اقرار اخلطة التنموية في 
تلك املرحلة سيمثل نقلة نوعية لالقتصاد الوطني 
بعد سنوات من التوقف، األمر الذي من شأنه ان يجعل 

الكويت تتبوأ مكانتها الريادية في تنفيذ املشاريع 
الطموحة ومن ثم تكون قبلة للمستثمرين، متمنيا 
ان تس����ير اخلطة التنموية وفق ما هو مخطط لها 
دون عراقيل او بيروقراطية حتول دون تنفيذ هذه 
اخلطة الطموحة التي يعول عليها الشعب الكويتي 
كثيرا. وفي موازاة ذلك متنى الشريعان ان تساعدهم 
الظروف املناخية في جتاوز هذا الشهر الكرمي دون 
حدوث اى مشاكل من شأنها ان تعكر صفو احملتفني 
بهذا الشهر الفضيل، مبينا ان استقرار درجة احلرارة 
على املعدالت املتوقعة قادنا الى اجتياز اول يومني من 
الشهر الفضيل دون اى مشاكل تذكر، قائال »اذا استمر 
هذا الوضع على ذات احلال فيمكنني ان اقول للمواطنني 

واملقيمني ابشروا بعدم وجود انقطاعات«.
وكان الشريعان استقبل في الوزارة صباح اخلميس 
جموع املهنئني من قيادات ومسؤولي الوزارة لتقدمي 

التهاني بحلول شهر رمضان املبارك.

د.بدر الشريعان متوسطا قيادات وزارة الكهرباء واملاء

خالل حفل استقبال أقامته جمعية اإلصالح االجتماعي في الفروانية لتلقي التهاني بحلول شهر رمضان المبارك

الفضلي لـ »األنباء«: السماح بجمع التبرعات في المساجد 
بعد الحظر حفظ لألمن ووأد للفتنة قبل نشوبها

في األصل من أج���ل هؤالء الذين 
يعتبرون من مصارف الزكاة الذين 
شملتهم اآلية الكرمية. وبني الفضلي 
ان العمل اخليري في الكويت متكن 
من الوصول إلى جميع أصقاع العالم 
وذلك بفضل اهلل سبحانه وتعالى 
أوال ثم بفضل احملسنني الكويتيني 
من أصح���اب األي���ادي البيضاء، 
واستطاع من خالله أهل املعروف 
اجناز كل مشاريع البر في العديد 
العالم اإلس���المي وغير  من دول 
اإلسالمي، وذلك بجهود اجلمعيات 
اخليرية الكويتية كجمعية اإلصالح 
االجتماعي والعديد من اجلمعيات 

اخليرية في البالد.
وفي خت����ام حديث����ه، توجه 
الفضل����ي بالدعاء بأن يبارك اهلل 
العربية واإلسالمية حلول  لألمة 
هذا الشهر وأن يجعله شهر مغفرة 
وعتق من النار، وأن تصل فيه األمة 
إلى آماله����ا وطموحاتها، متوجها 
كذل����ك بالتبري����كات إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وإلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وإلى 
اعضاء الس����لطتني التش����ريعية 
والتنفيذية، سائال املولى عز وجل 
أن يعيد هذه املناسبة على األمة 

باخلير واليمن والبركات.

أن اجلمعيات اخليرية منتشرة في 
كل مكان في الكويت، وهي تستقبل 
أصحاب الع���وز واحلاجة، وتقدم 
لهم املعونات والتبرعات بصورة 
منظمة ورس���مية، ولهم سجالت 
موج���ودة لديها، ومن تثبت حالة 
فقره فإن اللجنة اخليرية في جمعية 
اإلصالح أو في غيرها من اجلمعيات 
واملؤسس���ات اخليرية األخرى ال 
تتركه وال تقصر معه، ألنها أسست 

تؤيد منع املتس���ولني وتشد على 
أيادي اجلهات املعنية في منعهم 
من دخول املس���اجد، نظرا ألنهم 
يشوهون س���معة العمل اخليري 
في الكويت، وقال: إن هؤالء ليس 
لهم أي عالق���ة باللجان اخليرية، 
وإن احملت���اج والفقي���ر احلقيقي 
أين يذه���ب، وممن يطلب،  يعلم 
ومن اجلهة املخولة بس���د حاجته 
وكفايته من مؤونة احلياة، الفتا إلى 

إلى وزير األوقاف املستشار راشد 
احلماد على موقفه احلكيم، والذي 
شجع احملسنني وحفزهم على عمل 
اخلير وصنائع املعروف والتي تقي 
مصارع السوء كما جاء في حديث 

النبي املصطفى ژ.
وفي رده على سؤال عن موقفه 
من قيام السلطات األمنية بضبط 
عدد من املتس���ولني في املساجد، 
أكد الفضل���ي أن جمعية اإلصالح 

محمد راتب
إدارة فرع  أكد رئيس مجلس 
ف����ي جمعية اإلصالح  الفروانية 
الفضلي،  االجتماعي، عبدالعزيز 
أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية وزير األوقاف 
والشؤون اإلس����المية املستشار 
الس����ماح  راش����د احلماد بإعادة 
للجان واملؤسس����ات واجلمعيات 
اخليري����ة بجم����ع التبرعات في 
املس����اجد خ����الل ش����هر رمضان 
املبارك، يستحق الشكر والثناء، 
معتبرا هذا القرار الذي جاء بعد 
قرار احلظر مباشرة، مبثابة موقف 
حكيم من قبل املستشار احلماد، 
وأدا للفتنة قبل نشوبها وحفظا 
لألمن، واستمرار لعمل اخلير الذي 
بات نقطة وضاءة في جبني الكويت 
وشعبها. وقال الفضلى في تصريح 
ل� »األنب����اء« على هامش  خاص 
احلفل الذي أقامته جمعية االصالح 
االجتماعي – فرع الفروانية، ليلة 
اجلمعة الستقبال املهنئني بحلول 
شهر رمضان املبارك: إن هذا الشهر 
هو شهر اخلير والكرم والبركة، 
وهو الفرصة األنسب للجمعيات 
اخليرية لكي تتزود من تبرعات 
احملس����نني وأصح����اب األي����ادي 
البيضاء وترده����ا على أصحاب 
العوز واحلاجة، متوجها بالشكر 

»البلدية«:  الموافقة على تخصيص مليون متر مربع إلقامة منطقة مخازن في كبد
اعتمدت البلدية تخصيص موقع مبس���احة مليون متر 
مربع إلقامة منطقة مخازن في كبد وتسليمه لهيئة الصناعة 

لطرحه في مزاد علني.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه الذي 
س���يبحثه املجلس البلدي: طلبت األمان���ة العامة ملجلس 
ال���وزراء تخصيص مواقع إلقامة املزيد من املس���تودعات 
وأماكن التخزين نظرا حلاجة البالد وضرورة إيجاد مواقع 
مناس���بة لها ويفضل ان تكون على الطرق الدائرية وذلك 
لطرحها في مزايدة عامة بناء على أحكام املرسوم بالقانون 
رقم 105 لس���نة 1980 بشأن نظام أمالك الدولة على أال تقل 
مس���احة األرض عن مليون متر مربع وان تقسم األراضي 
بحيث ال تزيد مس���احة كل موق���ع على 100 الف متر مربع 
تستخدم للتخزين وان توضع لها ضوابط عملية مدروسة 
من قبل اجلهات املختصة بش���أن عدم البيع أو التأجير أو 

التنازل إال وفق الضوابط والشروط.. وفيما يلي تفاصيل 
املوضوع:

� طلبت األمانة العامة للمجلس تخصيص موقع إلقامة 
مخازن على أال تقل مس���احته عن ملي���ون متر مربع وان 
تقس���م األراضي بحيث ال تزيد مس���احة كل موقع عن 100 
الف متر مربع ويفضل على الطرق الدائرية على ان تطرح 

في مزايدة عامة.
� تعذر إيجاد موقع على الطريق الدائري الس���ابع حيث 
ان منطقة جنوب الدائري السابع تدخل ضمن حدود امتياز 
ش���ركة نفط الكويت وقد مت اقتراح موقع مناسب ملنطقة 
التخزين املقترحة مبساحة إجمالية 1000000م ضمن منطقة 

كبد )رجم خشمان(.
� مت عرض املوضوع عل���ى إدارة املخطط الهيكلي وقد 
أفادوا بأن املوقع املقترح يقع ضمن حدود مشروع املنطقة 

اإلقليمية الثالثة والذي سيتم توقيع عقده قريبا وسيؤخذ 
باالعتبار أثناء الدراسة كما يرجى مخاطبة شركة نفط الكويت 
للتأكد من ان املوقع من املواقع املتنازل عنها والتنسيق مع 

باقي وزارات اخلدمات.
� مت عرض املوضوع على اللجنة الفرعية للمرافق واخلدمات 
العامة مبحضر اجتماع اللجنة رقم 2010/18 بتاريخ 2010/5/24 
وذلك ألخذ موافقات وزارات املرافق واخلدمات على املوقع 
املقترح وقد جاءت بعض الردود باملوافقة وجار استكمال 

باقي الردود.
أما الرأي الفني فجاء فيه انه ال مانع تنظيميا من املوافقة 
على الطلب املقدم من األمانة العامة ملجلس الوزراء بتخصيص 
موقع إلقامة منطقة مخازن مبس���احة إجمالية 1000000م2 

ضمن منطقة كبد شريطة ما يلي:
1- ان يتم تسليم املوقع للهيئة العامة للصناعة لطرح 

املش���روع وفق أحكام املرس���وم بالقانون 105 لسنة 1980 
بشأن نظام أمالك الدولة من مزايدة عامة وذلك بالتنسيق 

مع وزارة املالية )إدارة أمالك الدولة(.
2- وضع ضوابط ومعايير من قبل الهيئة العامة للصناعة 
وإدارة أمالك الدولة بوزارة املالية بشأن عدم البيع أو التأجير 

أو التنازل إال وفق هذه الضوابط والشروط.
3- تقدمي مخططات تفصيلية معتمدة من الهيئة العامة 
للصناعة للموقع وذلك العتماد تلك املخططات من البلدية 

قبل طرح املزايدة.
4- موافقة الهيئة العامة للبيئة على نوعية املواد التي 
سيتم تخزينها لكل نشاط على حدة بعد حتديده من الهيئة 

العامة للصناعة.
5- موافقة وزارات اخلدمات واملرافق وااللتزام بشروطهم 

م.أحمد الصبيحقبل التثبيت والتسليم.

)قاسم باشا(القائمون على جمعية اإلصالح االجتماعي فرع الفروانية يستقبلون املهنئني


