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املوسى والكندري وكمال: ضرورة تطوير 
البنية التحتية ملنطقة كبد الصناعية

تقدم أعضاء املجلس البلدي م.علي املوسى 
وعبداهلل الكندري ود.حسن كمال باقتراح لتطوير 

البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية.
وقال األعضاء في اقتراحهم: تعتبر صناعة 
التشييد والبناء ثاني أكبر صناعة في الكويت 
بعد صناعة النفط، وحيث ان الدولة لديها خطة 
تنموي����ة طموحة فإن تنفيذ هذه اخلطة يحتاج 

الى تهيئة الظروف للشركاء في اخلطة.
ومت إنشاء منطقة كبد الصناعية قبل 30 عاما 
تقريبا وحتتوي على مصانع اخلرسانة اجلاهزة 

واألس����فلت، إال أنها تفتقر إل����ى البنية التحتية 
الشاملة والتي تعرقل أداء هذه املصانع.

وألهمية توفير اخلرس����انة واألس����فلت في 
مشاريع الدولة باإلضافة إلى التوسع العمراني 

الكبير خالل السنوات القليلة القادمة. 
لذا نقترح: تطوير البنية التحتية في منطقة كبد 
الصناعية وذلك بإنشاء طرق داخلية وخارجية، 
وشبكة للصرف الصحي، وشبكة املياه والكهرباء 
ومراعاة االشتراطات البيئية، وذلك بالتنسيق 

مع اجلهات احلكومية املختلفة.

د.حسن كمال  عبداهلل الكندري  م.علي املوسى

تكلفة املرحلة األولى ملشروع األكياس القابلة للتحلل تصل إلى 100 ألف دينار

املنفوحي: ال تخصيص ملواقع حكومية جديدة في »العارضية«
ضمن هذه املنطقة.

٭ أما عن تكليف استشاري 
عاملي لدراسة شبكة الطرق 
وتطويرها حتى ال حتدث 
كارثة مرورية في املستقبل 
فقد مت إعداد شروط مرجعية 
للمخط���ط الهيكلي ومتت 
مخاطبة إدارة املستشارين 
للمجلس األعلى للتخطيط 
انتظار بدء املشروع  وفي 
وسيتم األخذ بعني االعتبار 
اقت���راح العض���و ناي���ف 

السور.
من جانب آخر، أوضح 
املنفوحي في رده على سؤال 
العضو عبداهلل الكندري:

افتتاح  بشأن إجراءات 
مشروع استخدام األكياس 
البالستيكية القابلة للتحلل 

الطبيعي.
بأنه قد مت طرح مشروع 
دراسة األكياس البالستيكية 
القابل���ة للتحل���ل حت���ت 
الظروف البيئية واملناخية 
الكويتية عن طريق جلنة 
اختيار البيوت االستشارية، 
إدارة املستش���ارين على 
املكاتب االستشارية البيئية 
املتخصص���ة، بأن���ه جار 
استكمال بقية اإلجراءات 
الالزم���ة ملرحل���ة جتهيز 
العقد للتوقيع مع »معهد 
الكويت لألبحاث العلمية« 

بقيمة 99.595 د.ك. وملدة 
18 شهرا.

وف���ي رده على اقتراح 
الغريب  العضو يوس���ف 
بش���أن تخصيص موقع 
ملركز خدمة املواطن التابع 
لوزارة الداخلية في منطقة 

سلوى.
فقد أشار املنفوحي إلى 
أنه مت���ت مخاطبة وزارة 
بالتأكيد  الداخلية وأفادت 
بعدم املوافقة على االقتراح 
لوج���ود مرك���زي خدمة 
)الرميثية وبيان( يقومان 
بتوفير كل اخلدمات املقدمة 
للمواطنني ساكني منطقة 

سلوى.
كما أشار في رده على 
اقت���راح آخر بش���أن عمل 
مواقف إضافي���ة جانبية 
الترابية  الساحة  من جهة 
ملدرسة عثمان عبداللطيف 
العثمان ف���ي منطقة بيان 

قطعة )5(.
مواق���ف  موق���ع  ان 
السيارات املشار إليها أعاله 

مثبتة وقائمة.
وأوضح املنفوحي في 
رده عل���ى اقتراح العضو 
يوسف الغريب، بشأن عمل 
ممشى رياضي في منطقة 
سلوى، أنه ال يوجد مسافات 
كافية الستحداث املمشى.

النص���ر الرياضي � مواقع 
الهيئ���ة العام���ة للتعليم 
التطبيق���ي � موقع لبلدية 
الكويت � احتاد الش���رطة 
الرياضي � موقع فحص فني 
لوزارة الداخلية � اجلامعة 
العربية املفتوحة � وزارة 
التعلي���م العالي � مخازن 
للهيئ���ة العام���ة للزراعة 
والثروة السمكية � مواقع 
لوزارة العدل � موقع لوزارة 

األشغال العامة«.
٭ املواقع املخصصة مبنطقة 
العارضية احلكومية مقررة 
ق���رارات مجلس  مبوجب 
بلدي جلهات حكومية ومت 
تثبيتها وتسليمها للجهات 
املعنية وقراراتها لم حتدد 
مدة لتنفيذه���ا ويصعب 
توفير مناطق جديدة لنقل 
هذه املواقع، كما ان تنفيذ 
املواقع غير القائمة يخضع 
لبرنامج وميزانية كل وزارة 

او هيئة.
٭ منطقة االس���تعماالت 
احلكومية بالعارضية هي 
املنطق���ة الوحيدة ضمن 
التي  الفروانية  محافظ���ة 
ميكن تخصي���ص مواقع 
جلهات حكومية ضمنها، 
إال انه نظرا الزدحام املنطقة 
سيراعى بقدر املستطاع عدم 
تخصي���ص مواقع جديدة 

أكد مدير ع���ام البلدية 
بالوكالة م.أحمد املنفوحي 
صعوب���ة توفي���ر مناطق 
املواق���ع  جدي���دة لنق���ل 
احلكومي���ة املخصص���ة 
العارضي���ة  مبنطق���ة 

احلكومية.
وقال املنفوحي في رده 
على اقتراح العضو نايف 
السور بشأن إيقاف البناء 
في منطقة العارضية، ونقل 
املواقع احلكومية التي لم 
يتم طرحه���ا للتنفيذ الى 
خارج املنطق���ة وتكليف 
استش���اري عاملي لدراسة 
شبكة الطرق وتطويرها.

نفيدكم باآلتي:
٭ منطقة االس���تعماالت 
احلكومي���ة بالعارضي���ة 
تقع شمال طريق الدائري 
الس���ادس ويحده���ا من 
العارضية  الشمال منطقة 
تخزين والعارضية احلرفية 
الدائري  وجنوب طري���ق 
الس���ادس وش���رق شارع 
محمد بن القاس���م وغرب 
منطقتي العارضية السكنية 
وصباح الناصر.. حتتوي 
هذه املنطقة على العديد من 
املواقع املخصصة جلهات 
حكومية منها على سبيل 
املث���ال ال احلصر »مدينة 
جاب���ر الرياضي���ة � نادي 

م.أحمد املنفوحي

الئحة جديدة للسيارات املتنقلة
أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد املنفوحي أن البلدية 

بصدد عمل الئحة للسيارات املتنقلة والعربات املقطورة.
وقال املنفوحي في رده على اقتراح رئيس املجلس البلدي 

مهلهل اخلالد: بشأن الئحة الشروط الصحية لوحدات 
بيع املواد الغذائية املتنقلة، فان اجلهاز التنفيذي التابع 

لبلدية الكويت حاليا بصدد عمل الئحة للسيارات املتنقلة 
والعربات املقطورة، لذا نرى تأجيل البت في دراسة هذا 
االقتراح املذكور أعاله حلني االنتهاء من دراسة الالئحة 

واعتمادها من املجلس البلدي ثم تطبيق الالئحة ودراسة 
السلبيات وااليجابيات التي تواجهنا.

مواقف سيارات تخزينية على الطرق السريعة
قال املنفوحي في رده على اقتراح العضو 

يوسف الغريب بشأن عمل مواقف 
مخصصة جانبية لكل محطات إيقاف 

الباصات على طريق التعاون املمتد من 
دوار البدع الى جسر املسيلة، والذي مت 

إحالته بناء على طلب جلنة محافظة حولي 
باجتماعه رقم 17/2014.

بأنه قد متت مخاطبة وزارة األشغال 
العامة لإلفادة نحو إمكانية استحداث 

مواقف سيارات تخزينية حملطات الباصات 
بصفة عامة والواقعة على الطرق السريعة 

والرئيسية بدولة الكويت والتي من ضمنها 
طريق التعاون املمتد من دوار البدع حتى 
جسر املسيلة، كما يرجى العلم أنه قد مت 

مخاطبة شركة النقل العام الكويتية وشركة 
سيتي قروب وشركة رابطة الكويت 

واخلليج للنقل، وذلك للتزود باملعلومات 
الالزمة للبت باملوضوع.

أكد مدي����ر إدارة العالقات العام����ة بالبلدية 
راش����د احلش����ان ان األجهزة الرقابية ستباشر 
إزالة املخيمات املخالفة اعتبارا من صباح اليوم 
وفق الشروط التي حددتها البلدية لفترة إقامتها 
التي تبدأ من األول من نوفمبر حتى نهاية مارس 
من كل عام طبقا للتعميم اإلداري رقم 2014/21، 
مشيرا إلى ان عمليات اإلزالة ستتم فورا ودون 
س����ابق إنذار ملن لم يتقيد بالفترة املسموح بها 

في التخييم.
وقال احلش����ان في تصريح صحافي ان فرق 
الطوارئ والنظافة العامة وإشغاالت الطرق في 
البلدية أمتت كل استعداداتها لتباشر اليوم إزالة 
التخييم  الربيعية املخالف����ة لقوانني  املخيمات 
السنوية وتنظيف مواقعها، وذلك في محافظات 
األحمدي واجلهراء والفروانية، الفتا إلى ان اإلدارة 
جهزت ثالثة فرق لتغطية عمليات اإلزالة إعالميا 
في احملافظات ال�����3، كما أنه����ا زودت القنوات 
التلفزيونية بجدول عمليات اإلزالة الذي يتضمن 
مواقع اإلزالة باحملافظ����ات وأرقام هواتف فرق 

اإلدارة بهدف التواصل معهم.

ودعا أصحاب املخيمات الى تنظيف وتسوية 
مواقع مخيماتهم بعد إزالتها، مؤكدا ان مسامهتم 
وتعاونهم مع البلدية ف����ي هذا اجلانب يعكس 
الصورة احلضارية للمجتمع ويحافظ على مواقع 
التخييم الرتيادها في األعوام املقبلة، الفتا إلى ان 
احملافظة على البيئة الكويتية مسؤولية جماعية 

ودليل على الوعي البيئي لدى اجلمهور.
وشدد على أهمية مراعاة الشروط التي تقضي 
بضرورة تنظيف مواقع املخيمات وتسويتها بعد 
إزالتها، مشيرا إلى ان البلدية ستكثف حمالتها 
امليدانية على مختلف مواقع املخيمات الربيعية 
باحملافظات حتى يتم تنظيفها بالكامل بواسطة 
آليات وعمال البلدية حتت إش����راف مس����ؤولي 

النظافة وفرق الطوارئ باحملافظات.
وثمن جهود املواطنني واملقيمني الذين قاموا 
بإزالة مخيماتهم قبل انتهاء الفترة احملددة، وذلك 
من تلقاء أنفسهم واحملافظة على نظافة مواقعها، 
مؤكدا ان تعاونهم في هذا اجلانب يعكس مدى 
وعيهم ودورهم اإليجابي في احملافظة على البيئة 

البرية.

البلدية: إزالة املخيمات الربيعية اليوم

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

مبيعات التگييف
66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقــود �صيـانــة �صنـــويـة

ا�صتبدال اأجهزة التكييف

خ��������ز�ن �ص�����ح��������ي 

وم��������ع��������ت��������م��������د يف 

ت������خ������زي������ن م����ي����اه 

�صد  �ل���������������ص�������رب, 

�ل���������ط���������ح���������ال���������ب 

خايل  و�لبكترييا 

ناعم  �ل���ف���وم  م���ن 

م�����������ن �ل���������د�خ���������ل 

خز�ن  و�خل���������ارج, 

ق����ط����ع����ة و�ح����������دة 

ب������������دون و�����ص����ل����ة, 

و4  3ط��������ب��������ق��������ات 

ط�����ب�����ق�����ات ع�������ازل 

حر�ري

ت: 65556079 - 23905655معرض الفنطاس

معزول حراري

4 طبقات

كفالة 10 �صنو�ت

خزانات مياه 
بولي ايثيلني 
وفيبرجالس 
مصنوعة من 
مادة معتمدة 

عـــــــــامليـــــــــــــًا.
تصليح 

جميع أنواع 
اخلزانات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

تلفون : 24831971 - 24832561 - 24833046  

أحــــــواض
منذ1982

> تركيب و�صيانة �أحو��س �ل�صباحة و�جلاكوزي و�لنو�فري بجميع �أنو�عها.
> توفري جميع �ملعد�ت وقطع غيارها.

> �إ�صالح جميع �لأعطال باملعد�ت �مليكانيكية و�لكهربائية.
> توفري �لكيماويات ملعادلة �مللوحة و�حلمو�صة يف �ملياه وتنقيتها.

> ت�صاميم ع�صرية لأحو��س �ل�صباحة/�جلاكوزي/�لنو�فري.
> موزعون معتمدون لأ�صهر �ملاركات �لأمريكية و�لأوروبية.

> لدينا طاقم فني متخ�ص�س وحمرتف.

عقود
صيانة سنوية

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

الرحاب املعمارية
للمقاوالت العامة للمباني

�صركة متخ�ص�صة 

بالت�صطيبات و�لت�صاميم 

�لد�خلية للفلل

و�لق�صائم �جلديدة

96008921 - 22620300
96008923


