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حترير 79 مخالفة إعالن باملباركية

ضبط كمية كبيرة 
من حليب األطفال 

منتهي الصالحية

كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
تنفيذ النوبة »ج« التابعة لقسم إزالة املخالفات 
بالعاصمة عدة حمالت ميدانية على احملالت مبنطقة 
املباركية للتأكد من مدى التزام أصحاب احملالت 
بلوائح البلدية، مشيرة إلى ان احلملة أسفرت عن 
حتريــر عدد ٧٩ مخالفة، وذلك تزامنا مع احلملة 
اإلعالمية التي أطلقتها إدارة العالقات العامة حتت 
شعار »#صحتك_أمانة« والتي تهدف إلى جاهزية 
األجهزة الرقابية بأفرع البلدية باحملافظات بتكثيف 
احلمالت التفتيشــية على اجلمعيات التعاونية 

ومخازن شركات املواد الغذائية وأسواق اجلملة 
للمــواد الغذائيــة واحملال واملطاعــم قبل وأثناء 
رمضان. وأضافت اإلدارة ان مفتشي النوبة قاموا 
بتحرير عدد ٧٩ مخالفة تراخيص إعالنات ومحالت 
متثلت في عرض البضائع أمام احملل، وعدم جتديد 
ترخيص اإلعالن اخلاص بالنشاط، وإقامة إعالن 
خاص بالنشاط قبل احلصول على موافقة البلدية، 
باإلضافة للكشف على عدد 4 عقارات مبنطقة غرب 
الصليبيخات ومتابعة شكاوى مبنطقة الدوحة 

وغرناطة أكد.

العالقات  إدارة  أعلنت 
العامة في البلدية عن قيام 
فريــق الطــوارئ بضبط 
مخــزن في منطقــة الري 
يحتوي على كمية كبيرة 
من حليب األطفال منتهي 

جانب من كمية االلبان املضبوطةالصالحية.

تخصيص مسار لكيبل ألياف ضوئية على طريق العبدلي
تعارض املسار مع اي مواقع مت 
تخصيصها من قبلهم. وافادت 
ادارة املخطط الهيكلي املتضمن 
بأنه ال مانع من تخصيص مسار 
كيبل ألياف ضوئية املذكورة 
وذلك ألن قطاع هندسة الطرق 
بوزارة االشــغال العامة ابدت 
موافقتها علــى متديد الكيبل 
على أال تتحمل الوزارة عملية 
الترحيل باالماكن التي تتعارض 
مــع حــرم الطريــق االقليمي 
الشمالي )املرحلة االولى( وفقا 

لتعهد شــركة ناقــالت النفط 
الكويتية. لذلك، نرى أال مانع 
مــن املوافقة على طلب وزارة 
املواصالت تخصيص مســار 
لتمديد كيبــل ألياف ضوئية 
خاص بشــركة ناقالت النفط 
الكويتيــة على طــول طريق 
العبدلــي مــن نقطــة املطالع 
الى موقع مصنع تعبئة الغاز 
املســال مبنطقــة ام العيــش 
كما هو موضــح باالحداثيات 

بالكروكي املرفق.

العبدلي من نقطة املطالع الى 
موقع مصنع تعبئة الغاز املسار 
مبنطقة ام العيش واملتضمن 
بأنه مت عرض املوضوع على 
اللجنــة الفرعيــة للمرافــق 
واخلدمات العامة وانه مت اخذ 
موافقة وزارات اخلدمات على 
تخصيص املسار وذلك حسبما 
ورد بردودها املرفقة. وانه مت 
التنسيق مع مشاريع محافظة 
اجلهــراء بادارة التنظيم التي 
افادت مبوجب مذكراتها بعدم 

وافقــت البلدية على طلب 
وزارة املواصــالت تخصيص 
مســار لتمديــد كيبــل ألياف 
ضوئية على طريق العبدلي.

وقــال مدير عــام البلدية 
بالوكالة م.عبداهلل عمادي في 
كتابه: تقدمت وزارة املواصالت 
بكتاب لتخصيص مسار لتمديد 
كيبل الياف ضوئية )مســار 
مدفون خارج مسارات الوزارة( 
خاص بشــركة ناقالت النفط 
م.عبداهلل عماديالكويتيــة على طــول طريق 

»األشغال« تؤيد البلدية بعدم إمكانية ربط جزيرة فيلكا مبدينة احلرير
أيدت وزارة األشغال العامة البلدية بشأن عدم إمكانية 
تنفيذ االقتراح املتعلــق بربط جزيرة فيلكا مبدينة 

احلرير.
وقال الوكيل املســاعد لشؤون هندسة الطرق أحمد 

احلصان في كتابه الى املجلس البلدي:
باإلشارة الى املوضوع بشأن طلب احلضور لالجتماع 
املذكور بتاريخ 26/ 4/ 2017 ملناقشــة اقتراح عضو 
املجلس البلدي أحمد الفضالة بشــأن مدى إمكانية 
ربط جزيرة فيلكا ملدينة احلرير أو جســر الشيخ 

جابر األحمد.

ونظرا لعدم انعقاد االجتماع في التاريخ املذكور لعدم 
اكتمال النصاب احملدد لالنعقاد من قبلكم، فإن الوزارة 
بهذا الصدد تؤكد ما ورد في كتابها رقم 2086-47-3/16 
املؤرخ في 6/ 6/ 2016 بشأن عدم إمكانية إدراج مقترح 
العضو احملترم كأمر تغييــري ضمن أعمال تنفيذ 
جسر الشيخ جابر األحمد نظرا لكونه من املشاريع 
الكبيرة ذات التكلفة العالية والتي حتتاج إلى إعداد 
دراســة للجدوى وغيرها من الدراسات التي حتدد 
حاجة الدولة للمشروع. وجتدر اإلشارة الى ان رأي 
الوزارة في هذا الصدد يتوافق مع رأي البلدية الذي 

سبق ان أبدته بشأن عدم إمكانية تنفيذ االقتراح عن 
طريق مشروع جسر الشيخ جابر االحمد كأمر تغييري 
او امر اضافي نظرا ألن املوضوع يحتاج الى العديد 
من الدراسات )البيئية - البحرية - الدميوغرافية...( 

على نحو ما ورد تفصيال بهذا الكتاب.
باإلضافة الى سبق استبعاد هذا املقترح من قبل بعض 
اجلهات املعنية كإحدى املســارات املقترحة مسبقا 
أثناء الدراسات األولية للمشروع قبل الطرح للتنفيذ.
لذا، فإن الــوزارة تؤكد ما ورد برأيها املذكور أعاله 
والذي سبق وان أبدته من قبلها مبحضر االجتماع.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

99852416  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

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.

املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي
96008146

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

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.

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيـئــة العـامـة لإلسكـان.

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

ت : 23263042 داخلي 311 اإدارة املبيعات

ــر حـــيـــزاً كــبــيــراً  ــوف ت
وتشغل حيزاً صغيراً 
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  ــع  رائ بشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  لــمــشــكــلــة 
ــمــاء في  ضــغــط ال

تركيب  ويتم  البيت 
بين  ـــســـور  ال خـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

kiaico@kiaico.comاخلط ال�ساخن: 98008378/7/6 

أحــــــواض
منذ1982

> توفير جميع املعدات وقطع غيارها.

> لدينا طاقم فني متخصص الصالح جميع األعطال.

عقود
صيانة سنوية

تبدأ من

د.ك250

تلفون : 56649967 - 50988262 - 24831971 - 24832561  

www.almeskpools.com

العالنات��كم في دل�ي���ل

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

ــالت اجلـــزيـــرة مــظـــ
مظالت
لل�شبابيك

تركيب مظالت اأ�شباين وا�شرتايل

ريـة
ثـ

✆66632687

> 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

انتظرونا
باأر�ض املعار�ض 

مب�سرف 
يف الفرتة 

من 15 - 20 /5

للبيع مگتب استثماري
منطقة ال�سعب البحري

مطل على �سارع اخلليج 

م�ساحة 160م ي�سلح الأن�سطة 

عيادة طبية، مكتب حماماة، 

م�سغل، �سالون اأوغريها من اأن�سطة 

66827755

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

تنظي�ف وتعق�ي�م وت�سوير دكت التكييف امل�ركزي

ق�سم خا�ض ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

99197948 - 24921461 - 24814934✆ك�لني راي�ت


