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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.

* 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�������ك�م

في دل�ي���ل

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

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

51661654 - 51099226PANELSTROY.KW

استغل سطح املنزل بدور إضافي معزول وخفيف
الوزن على يد أفضل املهندسني والفنيني املختصني

اإن�ستغرامملزيد من �ملعلومات �لت�صال على �لأرقام �لتالية

لدى شركتنا
جميع الحلول العملية
إلنشاء المبنى المطلوب:

> نقل داكت
> تكييف مركزي

> غرف خدمات وغيره

شركة بانل ستروي للمبـانـي الجاهـزة

العالنات��كم في دل�ي���ل

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

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

إســـــأل عـــن عـــروض الصيـــف

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

ل��������ات�����������������ص��������ال:99601733

ب�����ع�����د �ل�����������ص�����اع�����ة �ل�����ث�����ام�����ن�����ة �����ص����ب����اح����ًا

24814934 - 24921461 - 99554383

ضبط مواد تالفة
في حولي

إتالف 21 طنًا مواد غذائية فاسدة
في العاصمة خالل مايو املاضي

قام فريق الطوارئ في بلدية 
حولي بضبط كميات كبيرة من 
املــواد الغذائية غيــر الصاحلة 
لالســتهالك اآلدمي فــي إحدى 
اجلمعيــات، كما قــام فريق من 
قســم اإلزاالت فــي النوبة )ج، 
أ( مــن بلدية العاصمة بتحرير 
٢٢ مخالفة حملالت ومطاعم في 

العاصمة.

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن حتقيق العديد من اإلجنازات لفريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة 
خالل مايو املاضي من قبل النوبات الثالثة 
أ، ب، ج والتــي شــملت التفتيش على 
احملالت واألسواق املركزية وإزالة إعالنات 
والعقارات املخالفة لالئحة البناء والتي 
أسفرت عن مصادرة وإتالف ٢١ طنا من 

املواد الغذائية املنتهية الصالحية.
وكشفت اإلدارة عن تكثيف احلمالت 
التفتيشــية من قبــل النوبــات الثالثة 
بالفريق لرصد املخالفات واتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق املخالفني، مشــيرة الى 
ان احلمالت التفتيشــية مستمرة خالل 

الفترتني الصباحية واملسائية.
مــن جانبــه، أوضــح رئيــس فريق 

الطــوارئ بالعاصمــة باإلنابــة أحمــد 
أبورحمة ان مفتشي الفريق قاموا برفع 
وإزالة 48١ إعالنا مخالفا من الشــوارع 
وامليادين إلى جانب حترير 3٩ مخالفة 
إعالن و٧١ مخالفة أغذية، وغلق 4 محالت 
إلــى جانب توجيه ٢3 تعهــدا بااللتزام 

بلوائح البلدية.
وأضاف أبورحمة ان الشكاوى التي مت 
التعامل معها من خالل الفريق بلغت 38 
شكوى اشتملت على 3٠ شكوى هندسية 
و5 أغذية و3 شــكاوى سكن عزاب إلى 

جانب إزالة بقالة.
ولفت إلى انه مت الكشف على ٢٧ مطعما 
وقطع التيــار الكهربائي عن منزل، كما 
مت توجيه 64 إنذارا داخل العقار وإزالة 

53 تعديا على أمالك الدولة.

كشف ظاهري على املواد الغذائية

بمساحة 1كم2 ضمن محافظة الجهراء ويسلم للبلدية إلدارته واإلشراف عليه

تخصيص مردم للمخلفات اإلسبستية شمال طريق األبرق
أقــرت البلديــة تخصيص 
موقع مبساحة ١كم٢ إلقامة موقع 
لردم املخلفات االسبستية شمال 
طريق األبــرق ضمن محافظة 

اجلهراء.
وتبحــث جلنــة الفروانية 
خالل اجتماعها اليوم التقرير 
الفني املتعلق باملوقع واملرسل 
من اجلهــاز التنفيــذي متهيدا 
التخــاذ التوصيــة املناســبة. 
وتضمــن كتــاب مديــر عــام 
البلدية م.أحمد املنفوحي التالي: 
باإلشارة الى قرار اللجنة املكلفة 
البلدي  باختصاصات املجلس 
رقم ل.ق.م.ب/٢٠١3/١٠/١١8 املتخذ 
بتاريخ ٢٠١3/٩/٢4 باملوافقة على 
تخصيص موقع مبساحة ١كم٢ 
ضمــن محافظة اجلهراء قريب 
من املنطقة احلدودية ـ شــمال 
طريق األبــرق ـ ليكون موقعا 
لردم املخلفات االسبستية، وذلك 
حسب اإلحداثيات املبينة، على 
ان يتم تخصيص املوقع لصالح 
الهيئة العامــة للصناعة. نود 
إفادتكم مبا مت بشأن هذا القرار:
 ٢٠١3/١١/٢١ بتاريــخ  أوال: 
التنظيــم  ادارة  مت مخاطبــة 
وذلــك التخاذ الالزم من قبلهم 
بشــأن تثبيت املوقــع املذكور 
اعاله وتسليمه للهيئة العامة 
للصناعة وذلك حسب االجراءات 

املتبعة لديهم بهذا الشأن.
ثانيا: بتاريخ ٢٠١3/١١/٢6 مت 
مخاطبة الهيئة العامة للصناعة 
وذلك لطلب اتخــاذ الالزم من 
قبلهم بخصوص تنفيذ القرار 
املذكور اعاله وذلك بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية بهذا الشأن.

ثالثــا: بتاريــخ ١/٢٠/٢٠١4 
العامــة  مت مخاطبــة االمانــة 
ملجلس الــوزراء بكتاب الهيئة 
العامة للصناعة بشــأن طلب 
عرض املوضــوع على مجلس 
الوزراء لتحديد اجلهة املختصة 
بالدولة التي تقوم باالشــراف 
وادارة مردم نفايات االسبست، 
وبتاريــخ ٢٠١4/4/١ مت احالــة 
املوضــوع الــى ادارة الفتــوى 
والتشريع من قبل االمانة العامة 
ملجلس الــوزراء بالكتاب رقم 
3585 حيــث مت طلب دراســة 
املوضوع واالفادة بالرأي بهذا 
الشــان وبتاريخ ٢٠١4/5/3١ مت 
مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع 
من قبــل االمني العــام ملجلس 

الوزراء بهذا الشان.
رابعا: بتاريخ ٢٠١4/8/٧ مت 
مخاطبة االمانة العامة ملجلس 
الــوزراء بكتــاب ادارة الفتوى 
والتشــريع رقم »١3٢/٢/٢٠١4« 
واملتضمــن االفــادة بالــرأي 
الذي انتهت اليه ادارة الفتوى 
والتشــريع وذلك باختصاص 

بلديــة الكويت والهيئة العامة 
مجــال  حســب  كل  للبيئــة 
اختصاصه باالشــراف وادارة 

مردم نفايات االسبست.
 ٢٠١4/٩/١ خامســا: بتاريخ 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
١١٢١ املتخــذ فــي اجتماعه رقم 
»38ـ٢٠١4/٢« واملتضمن التالي: 
»املوافقة على الرأي الذي انتهت 
اليه ادارة الفتوى والتشــريع، 
وذلك باختصاص بلدية الكويت 
والهيئة العامة للبيئة كل حسب 
مجــال اختصاصه باالشــراف 
وادارة مردم نفايات االسبست«.

سادسا: بتاريخ ٢٠١5/5/١3 مت 
عقد اجتماع بخصوص املوقع في 
مقر بلدية الكويتـ  ادارة شؤون 
البيئة ـ وذلك بحضور ممثلني 
عن بلدية الكويت والهيئة العامة 
للصناعة حيث جاء من ضمن 

توصيات االجتماع ما يلي:
٭ مخاطبــة املجلــس البلدي 
لتعديل قــرار اللجنــة املكلفة 
البلدي  باختصاصات املجلس 
رقــم »ل ق م ب/ ١٠/١١8/٢٠١3« 

املتخــذ فــي ٢٠١3/٩/٢4 الــذي 
خصــص موقــع ردم نفايــات 
العامــة  للهيئــة  االسبســت 
للصناعــة ليكون حتــت ادارة 
البلديــة مبا يتطابــق مع قرار 

مجلس الوزراء رقم ١١٢١.
ســابعا: مت مخاطبة الهيئة 
العامة للبيئة بشأن طلب عرض 
موضوع املوقــع على املجلس 

االعلى للبيئة البداء الرأي.
بتاريخ ٢٠١6/6/8 صدر كتاب 
الهيئة العامة للبيئة واملتضمن 
االفادة بتوصية املجلس االعلى 
للبيئة في اجتماعه رقم »١/٢٠١6« 
 ٢٠١6/4/١٠ بتاريــخ  املنعقــد 
باملوافقة املبدئية على قيام بلدية 
الكويت بحصر انواع وكميات 
املخلفات االسبستية املرتبطة 
بالدولة، والتنسيق بني الهيئة 
الكويت  العامة للبيئة وبلدية 
لتقدمي دراســة املردود البيئي 
للموقع قبل االنشاء وعرضها 

على املجلس االعلى للبيئة.

الرأي الفني
تعديل قرار اللجنة املكلفة 
البلدي  باختصاصات املجلس 
رقــم »ل ق م ب/ ١٠/١١8/٢٠١3« 
املتخذ بتاريخ ٢٠١3/٩/٢4 ليصبح 
على النحو التالي: املوافقة على 
تخصيص موقع مبساحة ١كم٢ 
ضمــن محافظة اجلهراء قريب 
من املنطقة احلدودية - شمال 
طريق االبرق - ليكون موقعا 
لــردم املخلفــات االسبســتية 
وذلك حسب االحداثيات املبينة 
وتســليمه الى البلدية الدارته 

واالشراف عليه.

م.أحمد املنفوحي

إصدار 240 شهادة أوصاف في مبارك الكبير
كشــفت إدارة العالقات العامة في »البلدية« عن 
حتقيق العديد من اإلجنازات الدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خالل 
مايو املاضي والتي أسفرت عن إصدار وإنهاء 718 
معاملة وإصدار 240 شهادة أوصاف. وقالت مدير 
إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية م.ثامر املطيري: 
إن اإلدارة قامت بإصدار وإنهاء 718 معاملة خالل 

شهر مايو، حيث اشتملت على إصدار 240 شهادة 
أوصاف، 12 اســتالم حدود، 61 إنهاء إشراف، 9 
توكيالت مقاول، 71 إيصال تيار كهربائي، 6 تقوية 
تيار كهربائي، 35 تعهد إشراف مكتب هندسي، 6 
تراخيص جديدة، وجتديد رخصة واحدة، 30 إنذارا، 
11 شكوى، 15 تقريرا، 53 كشفا على محال جتارية، 
فيما بلغت الرسوم احملصلة لإلدارة 13500 دينار.

مخاطبة »البيئة« 
لدراسة املردود 

البيئي للموقع

b.alenzi@alanba.com.kw إعداد: بداح العنزي


