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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

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ���س��ن��وي��ة  وع����ق����ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

 66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة  ال�����وح�����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

 69018118 امل����رك����زي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> 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�سح�تك���م
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 باالبت��ك���ار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي
65556079

ت: 96008146 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

✆98847001

مظالت اأ�سرتايل 
�صد �ملاء �أ�صلي

الـهـــدى واألنــفـــال العــقــاري

مطلوب لإليجار

لعوائل راقية ومعاري�س واأجانب

ت: 99479948

kw_re

شقةدورفيال

لالستفسار: 99078155-22658008

422م2 املــــســــــــــــــاحــــة   -  دوريـــــــــــن 
مــــــــوقــــــــع  - وســـــــــــــكـــــــــــــة   شـــــــــــــــــــــــــارع 
مـــــتـــــمـــــيـــــز مـــــــقـــــــابـــــــل اجلـــــمـــــعـــــيـــــة
واخلــــــــدمــــــــات مــــــواقــــــف مــــدرســــة

للبيع بيت باجلابرية
قطعة ) 7 ( 

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

اجلويسري يؤكد أهمية التعاون ملواصلة 
حتقيق اإلجنازات في العمل البلدي

فــي أول تصريــح لــه بعد 
تقدميه االستقالة من عضوية 
املجلــس البلدي، تقــدم نائب 
رئيس املجلس البلدي مشعل 
اجلويســري بالشــكر إلى كل 
مــن وزيــر البلديــة ومديرها 
العام ونواب املديرين العامني 
واألعضــاء في املجلس البلدي 
العــام ومســاعديه  واألمــني 
والعاملني في اللجان واملوظفني 
على حسن التعامل واإلخالص 
في العمــل الذي جمعهم طوال 
فترة املجلس البلدي السابقة، 
مثمنــا اجلهود والــدور البارز 
الــذي قاموا بــه خلدمة الوطن 
واملواطن. وأوضح اجلويسري 
في تصريح صحافي أن قيادات 
البلديــة جميعهــم كانوا خير 
عــون لنا في املجلــس البلدي 

من خالل إقرار الطلبات سواء 
كانت حكومية أو خاصة أو ما 
يتعلق بخطة الدولة التنموية، 
مؤكدا ضرورة مواصلة العمل 

للنهوض بالدولة.
وأضاف أن الشكر موصول 
كذلك الى كل العاملني في البلدية 
في جميع املواقع والذين جمعنا 
معهم مهام وأعمال واجتماعات 
وورش عمل أتت ثمارها وأجنزت 
من خاللها العديد من املعامالت 

والبنود في املجلس البلدي.
ومتنى اجلويسري أن تكتمل 
مسيرة النجاح لقيادات البلدية 
والعاملني فيهــا خالل املرحلة 
املقبلــة وحتقيــق املزيــد من 
اإلجنــازات في العمــل البلدي 
بالتعاون مع وزارات ومؤسسات 

مشعل اجلويسريالدولة املختلفة.

10 مخالفات إشغاالت طرق في »األحمدي«
واصلت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عمليات التغطية اإلعالمية جلوالت التفتيش 
واملتابعة على احملالت واألســواق التجارية 
والغذائية فــي محافظة األحمدي وذلك منذ 
انطالق احلملة التي أطلقتها حتت شعار »# 
بتعاونكم_جنملها« حيث قامت إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بشن حملة من قبل 
املفتشني تركزت على التدقيق على استغالل 

املساحة اخلارجية للمحالت.
هذا، وأوضح مدير إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة األحمدي 
طــالل العقــاب أن اجلولة جــاءت لتحد من 
تسيب أصحاب احملالت باستغاللهم املساحات 
اخلارجية للمحالت وإشــغالهم للطريق من 
غيــر ترخيص من قبــل البلديــة، حيث مت 
حتريــر ١٠ محاضر مخالفات تنوعت ما بني 
استغالل املساحة اخلارجية للمحل من دون 
ترخيص من قبل البلدية، باإلضافة إلى مخالفة 

اشتراطات القواعد العامة للنظافة.
وأضــاف العقاب انه مت إعطاء ٧ تعهدات 
بإزالة منشآت مخالفة لقوانني وأنظمة البلدية 
و4 ملصقات لسيارات معروضة للبيع بصورة 

حترير إحدى املخالفاتمخالفة متهيدا لرفعها.

قراشي أشارت إلى استكمال االستعدادات الفتتاح المنتدى غداً برعاية الوزير الجبري

املنفوحي: منتدى »تشييد« خطوة جادة
 للتوعية بقوانني وأنظمة البناء

اســتكملت »مهندســون 
الكويــت«   – حــدود  بــال 
وأســرة موقع تشــطيباتي 
استعداداتهما إلقامة منتدى 
»تشــييد« اخلــاص بثقافة 
التشييد والبناء وذلك برعاية 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية محمد اجلبري، 
والذي ســتنطلق فعالياته 
بحفــل افتتــاح كبيــر فــي 
الساعة العاشرة صباح غد 
)االثنني( في فندق هوليدي 

إن الساملية. 
وقالت رئيسة »مهندسون 
بال حدود – الكويت« م.زينب 
إنهــا وزمالءهــا  القراشــي 
فــي »تشــطيباتي« التقــوا 
مديــر عام البلديــة م.أحمد 
املنفوحي بحضور مستشار 
الوزير اإلعالمي عبدالعزيز 
اجلناحي، الفتــة إلى أن م. 
املنفوحــي شــدد لهــم على 
املنتــدى  ضــرورة جنــاح 
الــذي ميثــل خطــوة جادة 
لتوعية املواطنني واملختصني 
بأهمية اتباع أفضل الوسائل 
التكنولوجيــة في عمليات 
البناء والتشييد، مع ضرورة 
التوعية بااللتــزام بأنظمة 
القوانــني والبناء وقراراتها 

املنظمة. 
الرعايــة  وأضافــت أن 
املميــزة للمنتــدى من قبل 
وزير الدولة للشؤون البلدية 
ووزير األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية محمد اجلبري، 
الرســمي  تؤكــد االهتمــام 
بتطوير ثقافــة البناء لدى 
املختصــني واملواطنني على 

حد سواء.
وأوضحــت قراشــي أن 
املنتدى يهــدف إلى توجيه 
املواطنــني أصحــاب البناء 
لألسس السليمة واخلطوات 
املتبعــة وكذلــك مســاعدة 
املهندسني الكويتيني لالرتقاء 

بالعمــل للنهــوض ببلدهم 
هندسيا وعمرانيا، مضيفة 
أن املنتــدى يتضمــن أيضا 
محاضرات وورش عمل عن 
مختلف مراحل البناء بدءا من 
الفكــرة والتصميم ومن ثم 
مرحلة التراخيص وانتهاء 
بأعمال والتنفيــذ والطرق 
الســليمة لتجنب املشــاكل 
واخلالفــات للوصــول إلى 
أعلى أنواع اجلودة في البناء.
وذكــرت، أن نخبــة من 
االختصــاص  أصحــاب 
واملهندســني ســيعرضون 
في هذه الورش واحملاضرات 
التفوق  خبراتهــم وطــرق 

والنجــاح بإدارة املشــاريع 
الهندســية والتغلــب على 

املصاعب. 
أن  قراشــي  وأكــدت 
»مهندســون بــال حــدود – 
الكويــت« و»تشــطيباتي« 
وفرا كل السبل املمكنة لنجاح 
املنتدى، ونشكر وزير الدولة 
البلديــة ووزير  للشــؤون 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
محمد اجلبــري ومدير عام 
املنفوحي  البلدية م.أحمــد 
على اهتمامهما بدعم املنتدى، 
آملــني أن يحقق املواطنون 
واملتخصصــون علــى حد 
سواء الفائدة املرجوة لتعزيز 
ثقافــة االهتمــام مبختلف 
مراحــل البنــاء والتشــييد 

واالرتقاء بها في الكويت. 
من جهته قال املستشار 
اإلعالمــي للوزير اجلبري، 
عبدالعزيــز اجلناحــي إن 
املنتدى يحظى باهتمام كبير 
من الوزير اجلبري، موضحا 
أن هذا االهتمام يكرس دعما 
حكوميا للفعاليات الشبابية 
الهادفــة إلى املســاهمة في 
االرتقاء مبختلــف جوانب 
التنمية فــي البالد، متمنيا 
للقائمني على هــذا املنتدى 

التوفيق والسداد.

م.أحمد املنفوحي مستقبال م. زينب القراشي وفريق عمل املنتدى بحضور عبدالعزيز اجلناحي 

املنتدى يتضمن 
أيضًا ورش عمل 

عن مختلف مراحل 
البناء بدءاً من الفكرة 
والتصميم وصواًل إلى 

أعمال التنفيذ

إجناز 546 معاملة في »تراخيص حولي« خالل أغسطس
أعلنــت إدارة العالقــات العامة 
في البلدية في التقرير اإلحصائي 
الشهري إلدارة التراخيص الهندسية 
التابع لفرع بلدية حولي عن إجناز 

546 معاملة.
وفــي هذا الســياق، قــال مدير 

إدارة التراخيص الهندسية م.جاسم 
اخلضــر ان اإلدارة أجنــزت 546 
معاملة اشــتملت على ٢٧ معاملة 
للبناء اجلديد، ١4 معاملة إضافة، 
4٠ تعديال وإضافة، معاملتني زراعة، 
١5 للهدم، 8 تعديل، تعديلني بيانات 

الرخصة، أما االستثماري فتم إجناز 
9 معامالت للبناء اجلديد، ٢ إضافة، 
وتعديــل وإضافة واحــد، ١٠ هدم، 
٢ تعديــل، ٢ جتديد رخصة، و4١١ 

أخرى.
وأهابــت اإلدارة باجلمهور في 

حال وجود أي شكوى أو استفسار 
عــن العمل البلدي الى عدم التردد 
فــي التواصل مع حســاب البلدية 
عبــر مواقع التواصــل االجتماعي 
@kuwmun والذي يعمل على مدار 

اليوم.


