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 طالب بعدم نقلها إلى منطقة الفنطاس 

 الغريب يدعو لتثبيت املوقع املؤقت
  لديوانية الصيادين ليكون دائماً لهم 

 طالــب عضــو املجلــس 
الغريــب  يوســف  البلــدي 
البلديــة بتخصيــص املوقع 
املؤقت لديوانيــة الصيادين 
كي يكون موقعــا دائما لهم، 
باعتباره يقع بالقرب من املوقع 
القــدمي للديوانية في منطقة 

الساملية.
  وقال الغريب في تصريح 
صحافي ان البلدية خصصت 
موقعا مؤقتا بالقرب من املوقع 
القدمي لديوانية الصيادين في 
الساملية ألعضاء الديوانية بعد 

ان مت سحب املوقع القدمي.

  وشــدد على ضــرورة ان 
البلديــة علــى موقع  تبقــي 
املؤقــت كموقــع  الديوانيــة 
دائــم وثابت لهــا وعدم نقله 
إلى منطقة الفنطاس، السيما 
ان املوقع احلالي املؤقت غير 
مخصص ألي جهة ويتوافق 
مع متطلبات أعضاء الديوانية 

من حيث املوقع.
  ومتنــى الغريــب ان يتم 
املوافقــة لالبقــاء على موقع 
الديوانية في الساملية، مناشدا 
النظر  البلدية  وزير ومديــر 
 يوسف الغريب به بعني االعتبار واملسؤولية. 

 بسبب الشهادات الصحية وقواعد النظافة وتداول أغذية تالفة 

 حترير ٢٠ مخالفة حملالت أسواق املباركية 
إدارة   أعلــــنــــت 
العامة في  العالقــات 
البلدية عن قيام النوبة 
املباركية  «أ» مبركــز 
مــن مراقبــة األغذية 
واألســواق والتابعة 
إلدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية بجولة 
تفتيشية على منطقة 
أسواق املباركية والتي 
أســفرت عــن حترير 
٢٠ مخالفــة، تنوعت 
ما بني تشــغيل عامل 
قبــل احلصــول على 
شهادة صحية وتداول 
أغذيــة قبل احلصول 
علــى شــهادة صحية 
وعدم االلتزام بقواعد 
العــــامة في  النظافة 
أماكن تــداول األغذية 
وتـــداول مواد غذائية 
تالفة وتداول أغذية مع 
عدم توافر اشتراطات 

 فحص ظاهري للمواد الغذائية صحية. 

 ربط شبكة صرف األمطار لحديقة الحيوان بالصليبية 

 تخصيص مسار كيبالت أرضية في «غرب عبداهللا املبارك» 
 أقرت البلدية تخصيص 
مسار كيبالت ارضية للربط 
بــني محطتني رئيســيتني 
ضمن منطقة غرب عبداهللا 

املبارك االسكانية.
  وقال مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي في كتابه: 
تقدمت وزارة الكهرباء واملاء 
بكتاب تطلب فيه تخصيص 
مســار كيبــالت ارضيــة 
جهــد «٤٠٠ك.ف» بعرض 
٥٠م للربط بــني محطتني 
MS-A / MA-» رئيسيتني
B» ضمــن منطقــة غــرب 
عبداهللا املبارك االسكانية 
مع خط هوائي قام في اجلهة 

الغربية من تلك املنطقة.
  مت عرض موضوع مسار 
الكيبالت االرضية من قبل 
وزارة الكهرباء واملاء على 
الفرعيــة للمرافق  اللجنة 
واخلدمات العامة وقد جاءت 
ردود ممثليهــا باملوافقــة 
واملوافقــة املشــروطة مــا 
ادارة  عــدا ردي كل مــن 

املســاحة ووزارة الكهرباء 
واملاء «دائرة املياه» حيث 
تعــذر الرد من قبــل ادارة 
املساحة لوجود مالحظات 
تتطلب املراجعة والتحقق 
من البيانات املعطاة اما رد 
ممثل وزارة الكهرباء واملاء 
«دائــرة املياه» فجاء بعدم 
املوافقة لتعارض املســار 
املقترح مــع خطوط مياه 

رئيسية وفرعية.
  بالتنســيق مــع ممثلي 
ووزارة  املســاحة  ادارة 
الكهربــاء واملــاء «دائــرة 
املياه» مت اســتيفاء جميع 
الردود باملوافقة واملوافقة 

املشروطة.
  لذلك نــرى ال مانع من 
املوافقة على الطلب املقدم 
مــن وزارة الكهرباء واملاء 
لتخصيص مسار كيبالت 
ارضية جهــد «٤٠٠ك.ف» 
بعــرض ٥٠م للربــط بني 
MS-» محطتني رئيسيتني
A / MA-B» ضمن منطقة 

املبــارك  غــرب عبــداهللا 
االسكانية مع خط هوائي 
قائم في اجلهة الغربية من 
ذلك املنطقة وذلك شريطة.

  ٭ التنسيق قبل التنفيذ مع 
وزارات اخلدمات وااللتزام 
بــردود ممثليهــم ضمــن 
الفرعيــة للمرافق  اللجنة 

واخلدمات العامة.
  ٭ تخويــل ادارة التنظيم 
بتعديل املســار او ازاحته 
في حال تعارضه مع خدمات 

البنية التحتية.
  واوضح م.املنفوحي انه 
متــت املوافقة علــى طلب 
العامــة  االشــغال  وزارة 
تخصيص مسارات لشبكة 
صــرف االمطــار التابعــة 
حلديقــة احليوان مبنطقة 

الصليبية السكنية.
  وقال في كتابه: تقدمت 
العامــة  األشــغال  وزارة 
بطلب تخصيص مسارين 
لربط شبكة صرف األمطار 
التابعــة حلديقة احليوان 

بشبكة مياه صرف االمطار 
القائمة مبنطقة الصليبية 
السكنية، مع العلم انه مت 
عرض املوضوع على اللجنة 
الفرعية للمرافق واخلدمات 
العامة والذي متت املوافقة 
فيه علــى اعتمــاد الردود 

السابقة.
  وأوضح ان الرأي الفني 
تضمن املوافقة على طلب 
العامــة  االشــغال  وزارة 
تخصيص مسارين لربط 
شــبكة صــرف االمطــار 
التابعــة حلديقة احليوان 
بشبكة مياه صرف االمطار 
القائمة مبنطقة الصليبية 

السكنية.
  ٭ االلتــزام بردود اللجنة 
الفرعية للمرافق واخلدمات 

العامة.
  ٭ الغاء ما يخالف ذلك من 

قرارات.
  ٭ تخويل االدارة بزحزحة 
املوقع حال تعارضه مع أي 
خدمات بنية حتتية قائمة. 

 م.أحمد املنفوحي

 إزالة ١٢٠ إعالنًا
   في «األحمدي» 

 قام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية األحمدي بجولة تفتيشية 
علــى احملالت التجارية، كما تفقد شــوارع وميادين احملافظة بهدف 

إزالة اإلعالنات العشوائية ضمن حملة «#بتعاونكم_جنملها».
  وأوضح رئيس الفريق مشعل أبا الصافي أن اجلولة أسفرت عن 
حترير ٦ محاضر مخالفة إعالن تنوعت بني انتهاء ترخيص اإلعالن 
وعدم صيانة إعالن وإضافة إعالن خاص بالنشاط من غير ترخيص 

من قبل البلدية. 
  وأضاف ابا الصافي انه من خالل اجلولة التفقدية متت ازالة ١٢٠ 
إعالنا عشــوائيا من شوارع وميادين احملافظة، تنوعت بني الورقي 

واحلديدي والكرتوني وبذلك مت إرسالها إلى موقع حجز البلدية. 
  كما دعت ادارة العالقات العامة اجلمهور إلى ضرورة جتديد رخصة 
اإلعالن اخلاص بالنشــاط، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى 
 .@kuwmun حترير إحدى املخالفات ميكنهم التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي للبلدية 

 ضرورة التنسيق
  مع وزارات 

اخلدمات قبل 
التنفيذ 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

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

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــديخــــــزانـــــــــات 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 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

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�سحـتكـــم
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.

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.

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

> 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

99836069

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
تلفون: 51444688 - 50166248مرگزية

ايتاليان رول لألملنيوم
أبواب وشبابيك وشتر

�لري - ق 1 - جممع 1410 - حمل رقم 1

سعـــــر خـــــاص 
عقود بيت گامل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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


