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املنفوحي أعلن عن موافقة البلدية على ترخيص سياج حول مدفن احلوت بجزيرة فيلكا

تخصيص مواقع للبنوك في التعاونيات اختصاص »الشؤون« و»املالية«

تخصيص 19 موقعاً إلنشاء محطات حتويل ثانوية للكهرباء في صبحان
وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للصناعة 
بتخصيص 19 موقعا لمحطات تحويل في منطقة 

صبحان.
وقال مدير عام البلدية باإلنابة م.أحمد المنفوحي 
في كتابه: ورد الينا كتاب الهيئة العامة للصناعة 
المتضمن طلب تخصيص عدد 19 موقعا لمحطات 
التحويل الثانوية بابعاد )12.5×16.5م( في األماكن 
المبينة على نسخة المخطط المرفق المعتمد من 

وزارة الكهرباء والماء.
وتمت دراسة المواقع المقترحة وفق المخطط 

التنظيمي لمنطقة صبحان الصناعية، حيث ان 
المنطقة تابعة للهيئة. وقد أفادت الهيئة بأنه ال 
يوجد أي تعارضات للمواقع المقترحة لمحطات 
التحويل الثانوية مع أي خدمات خاصة بالمشروع 
حسب المخططات المعتمدة من الجهات المعنية 
وفق العقد رقم )ه�.ع.ص/14م( بش����أن مشروع 
تصميم وتجهيز وإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة 
البنية التحتية للقطعة رقم 11 بمنطقة صبحان 

الصناعية.
لذلك نرى الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة 

العامة للصناعة )الجهة المالكة لمنطقة صبحان 
الصناعية قطعة رقم 11( لتخصيص عدد 19 موقعا 
لمحطات التحويل الثانوية بأبعاد )12.5×16.5م( 
باألماكن المبينة على نس����خة المخطط المرفق 

المعتمد من وزارة الكهرباء والماء شريطة:
1 � التنس����يق م����ع وزارات الخدم����ات قب����ل 

التنفيذ.
2 � تسليم محطات التحويل الثانوية لوزارة 
الكهرباء والماء بعد االنتهاء من التنفيذ إلدارتها 

وصيانتها وفق النظم المتبعة.

٭ تقطيع الهيكل ووضعه في 
صندوق خشبي وتعريضه 

للهواء الجوي.
٭ يتطلب فترة ترك الحوت 
معرضا لله����واء الجوي في 
المنطقة مدة تتجاوز العامين 
حتى تستكمل عملية التحلل 
لألنس����جة والحصول على 
هيكل عظيمي نظيف للحوت، 
وذلك لحماية هيكل الحوت من 
العبث من قبل المارة والتأكد 
من عدم تعرضه لألذى خالل 

تلك الفترة.

مواصفات اعمال الحماية 
المطلوبة حول هيكل الحوت:

٭ سور شبك حديد مجافن 
سماكة 4 ملم.

٭ قياس 32م طولي للشبك 
)4م × 8م(.

٭ مسافة 3م بين األعمدة.
٭ تركيب أس����الك ش����ائكة 

)0.5م( حماية.
٭ غرفة حراسة )3م × 2م(.

٭ تنفيذ عمل بوابة درفتين 
)2 متر/ درفة(.

تم����ت مخاطب����ة هيئ����ة 
الش����راكة بين  مش����روعات 
الع����ام والخاص  القطاعين 
بموج����ب كتابن����ا رق����م ب 
ك/2281/29/2015 المؤرخ في 
2015/3/18 لدراسة الموضوع 

المذكور اعاله وافادتنا حيث 
المس����ؤولة عن  الجهة  انهم 
دراسة تطوير جزيرة فيلكا 

هيكليا وتنظيميا.
لذلك، نرى الموافقة على 
طلب الهيئ����ة العامة للبيئة 
ترخيص لعمل سياج بصفة 
مؤقتة ح����ول هيكل الحوت 
المدفون في جزي����رة فيلكا 
بمس����احة اجمالية 4م × 8م 
= 32م2 متضمن����ة غرف����ة 
حراس����ة بأبعاد 3م × 2م = 
6م2 حسب االحداثية المحددة 
على التصوير الجوي شريطة 

أن:
1 � أال تتجاوز مدة الترخيص 
3 سنوات من صدور القرار.

2 � التنس����يق م����ع وزارة 
األش����غال العام����ة وهيئ����ة 
الش����راكة بين  مش����روعات 
الع����ام والخاص  القطاعين 

قبل التنفيذ.
3 � االلتزام بالتسييج بمواد 
المواصفات  خفيفة حس����ب 

المقدمة في كتاب الهيئة.
4 � تلت����زم الهيئ����ة العامة 
الس����ياج عند  بازالة  للبيئة 
اس����تكمال اج����راءات تحلل 
الحوت وعن����د طلب البلدية 
أو أي جه����ة حكومية اخرى 
لذل����ك دون المطالبة المالية 

أو العينية.

مرك����ز الجمعيات التعاونية 
وافرعه����ا والمناطق التابعة 
لها ه����و البنك المركزي ذاته 

أو وزارة الشؤون.
وحيث إن هذا األمر يتعلق 
بمسألة اجرائية تدور حول 
تحديد الجهة المختصة بتقديم 
طلب تخصيص مواقع بنوك 
الجمعيات  في محيط مراكز 
التعاونية، وه����و ما يدخل 
في نط����اق اختصاص وزارة 
الشؤون، أما إذا كان تخصيص 
موقع القامة بنك خارج نطاق 
التعاونية فينعقد  الجمعية 
المالية  االختصاص لوزارة 

بموافقة البنك المركزي.
من جانب آخ����ر، أوضح 
م.المنفوحي انه تمت الموافقة 
على طلب الهيئة العامة للبيئة 
الترخيص لعمل سياج مؤقت 
حول موقع »مدفن الحوت« 

في جزيرة فيلكا.
وقال في كتابه: ورد الينا 
كتاب الهيئ����ة العامة للبيئة 
والمتضم����ن طلب ترخيص 
لبناء سياج مؤقت حول هيكل 
الح����وت النافق المدفون في 
جزيرة فيلكا وذلك لألسباب 

التالية:
٭ سيتم اخراج هيكل الحوت 
المدفن الخاص بجزيرة  من 

فيلكا.

ذك����ر مدير ع����ام البلدية 
المنفوحي  بالوكالة م.أحمد 
أن تقديم طل����ب تخصيص 
مواقع البنوك في محيط مراكز 
التعاونية يدخل  الجمعيات 
ضمن اختص����اص وزارتي 

الشؤون والمالية.
وقال م.المنفوحي في كتابه 
ردا على طلب الرأي القانوني 
بخصوص القرارات الخاصة 
بالبن����وك إن هناك كتابا من 
بنك الكوي����ت المركزي يفيد 
بأنه لم يسبق لبنك الكويت 
المركزي أن تقدم لجهة بطلب 
تخصيص مواقع إلقامة افرع 
للبنوك بمناطق مختلفة في 
الكويت، وانه ليس ثمة اجراء 
يمكن لبنك الكويت المركزي 
اتخاذه بشأن هذا الموضوع، 
وان قرار مجلس الوزراء رقم 
7898/110/1 والصادر بتاريخ 
204/11/21 قد أفاد في الفقرة 
»و« بأن يك����ون تخصيص 
البنك والمؤسس����ات  مواقع 
المالي����ة في محي����ط مركز 
الجمعيات التعاونية وافرعها 
والمناطق التابعة عن طريق 
الجمعية ولما كانت المسألة 
المعروضة تثير التساؤل حول 
م����ا اذا كان المختص بتقديم 
طل����ب تخصي����ص موقع أو 
مواقع القامة بنوك في محيط 

م.أحمد املنفوحي

الواجب����ات  والعم����ل ح����ول 
الواجب توافرها  والش����روط 
في س����يارات نقل العمالة من 
موقعهم، مما يؤثر على سمعة 
الكويت الدولية. نود اإلفادة بأنه 
س����تقوم الهيئة العامة للقوى 
العاملة بدراس����ة إصدار قرار 
يتضمن شروط السالمة لعمال 
النظاف����ة الذين يتم نقلهم الى 
مواقع العمل بواسطة سيارات 
مكشوفة مما قد يعرضهم لألذى، 
حيث ان القرارات املعمول بها في 
الوقت احلاضر لدى الهيئة تنظم 
شروط الس����المة داخل مواقع 

العمل والسكن العمالي.

تخصيص ارض ملشروع مبنى 
االدارة املدنية للجنسية ووثائق 
السفر الكويتية مبنطقة غرناطة 
قطعة 3 مبساحة 15000م2 بدال 

من موقع الشويخ االدارية ع.
قدر ق����رار املجلس البلدي 
رق����م م ب/ل ع/2013/12/308 
بتاريخ 2013/6/24 والذي يقضي 
باملوافقة على الطلب املقدم من 
وزارة الداخلية تخصيص موقع 
لالدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر الكويتية ضمن منطقة 
غرناطة ومبس����احة 15000م2 
بدال م����ن املوقع املخصص لهم 
ضمن منطقة الشويخ االدارية 
ع مبوجب قرار املجلس البلدي 
م ب/ف2010/3/34/1 بتاري����خ 
2010/2/22 وعلى ان تتبع نظام 
البناء املقرر ضمن املنطقة وعلى 
ان يتم توفير مواقف سيارات 
ضمن املوق����ع. اما بخصوص 
الشكوى املقدمة من اهالي منطقة 
غرناطة من ان وجود مثل هذا 
املوقع سيسبب ازدحام مروري 
ضمن اجلزء االداري فإنه سيتم 

القوى العاملة تستعد إلطالق
شروط السالمة املطلوبة لعمال النظافة

دراسة لألحمال املرورية على املداخل 
واملخارج احمليطة مبنطقة غرناطة

اجراء دراسة لالحمال املرورية 
على املداخل واملخارج احمليطة 
باملوقع وتطويرها ان كان يلزم 
ذلك قبل التنفيذ. اما بخصوص 
مركز خدمة املواطن فهذا ميكن 
ان يتوافر ضمن موقع املخفر 

واملجاور ملركز الضاحية.
الرأي الفني: نرى عدم املوافقة 

على طلب اصحاب العالقة.

ذكر مدير عام الهيئة العامة 
للقوى العاملة بالوكالة عبداهلل 
املطوطح انه تتم إجراء دراسة 
إلصدار قرار بشروط السالمة 

لعمال النظافة.
وقال املطوط����ح في كتاب 
البلدي: باإلشارة  الى املجلس 
الى كتابكم بتاريخ 2015/7/27 
واملتضمن طلب اإلفادة عما ورد 
بكتاب العضو عبداهلل الكندري 
بانتهاك آدمية عمال النظافة عند 
نقلهم من مواقع العمل من قبل 
بعض ش����ركات النظافة نظرا 
القرارات الصادرة  اتباع  لعدم 
من وزير الشؤون االجتماعية 

العام  اوضح مساعد املدير 
لش����ؤون املس����احة م.عبداهلل 
عمادي انه سيتم اجراء دراسة 
لالحمال املرورية على املداخل 
واملخارج احمليطة بالقطعة 3 
بغرناطة والعمل على تطويرها. 
جاء ذل���ك خ���الل رده والذي 
س���تبحثه جلنة العاصمة في 
املجلس البلدي واملتضمنة رفض 
شكوى اهالي منطقة غرناطة 
واعتراضه���م على تخصيص 
مس���احة ارض ف���ي املنطقة 
ادارة  االدارية النش���اء مبنى 
اجلنسية واجلوازات بالقطعة 3 
انه مبوجب قرار املجلس البلدي 
رقم م ب/ف2010/3/34/1 بتاريخ 
2010/2/22 مت تخصيص موقع 
لالدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر الكويتية ضمن منطقة 
الش���ويخ االدارية ع مبساحة 
 %300 وبنس���بة  10000م2 
وبارتفاع عشرة طوابق كحد 
اقصى على ان يتم عمل مواقف 
سيارات متعددة االدوار ضمن 
املوقع. طلبت وزارة الداخلية 

عبد اهلل املطوطح

عبداهلل عمادي

لم يسبق
لـ »املركزي« 
تقدمي طلب 

بتخصيص مواقع 
إلقامة أفرع

للبنوك

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

 60655133 - 66015044 - 69020302  

غــرب عبد الله املبارك )الدائري السابع( - صباح األحمد - جابــر األحــمــــد 
- شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- عمــوم القريــن - ام الهيمان- 
فــهـــد األحـمــد - جابــرالعلــــي - مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - 
النسيم - خـــيران السگنـــي - الـــقــــــيروان - الــــوفـــرة - وتوجد مناطق أخرى.

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�س�ســــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري - فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

الري – مدخل الغزايل �سارع 22 – مقابل وكالة ا�سنت مارتن لل�سيارات

ت: 24755575 - 24712235
 @ALMUTHAANA       https://instagram.com/almuthaana/   

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472

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

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــ�د �سيـانــة �سنـــ�يـة

مبيعات التگييف

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.


