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

ملشاهدة الصفحة 12PDFالمجلس البلدي
الثالثاء ٢٠ يونيو ٢٠١٧

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.

* 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

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

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

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

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

مبشــاركة 5٠ عامــل نظافــة 
وعدد من اآلليات متثلت في ١٠ 
نسافات، 5 لوريات، 5 كناسات 
للشــوارع الفرعيــة، جرافة، 
تنكــر مياه، مشــيرا إلى إنها 
أسفرت عن رفع ونقل 5٧٠ م3 
من املخلفات املختلطة مجهولة 

املصدر من تلك املناطق. 
وأكد اخلرينج على تواصل 
احلمالت امليدانية بكل املناطق 
التابعة للمحافظة وفقا للخطة 

رفع ونقل 570 م3 من املخلفات مجهولة املصدر

إتالف نصف طن خضراوات وفواكه تالفة بالفروانية

حترير 92 مخالفة في اجلهراء
كشــفت ادارة العالقات العامة في البلدية 
عن اجنازات قسم إزالة املخالفات بفرع بلدية 
محافظة اجلهراء لشهر مايو حيث مت حترير 

)9٢( مخالفة إنذارات.
وقال رئيس قسم ازالة املخالفات سليمان 

الغيص ان مفتشي القسم قاموا بتحرير )9٢( 
مخالفــة وانذار وملصق حيث اشــتملت على 
حترير عدد )48( مخالفة أغذية، )١8( مخالفة 
اعالنات، )١٢( انذارا، )١٠( ملصقات، )4( تنبيهات 

أنظمة سالمة.

التــي وضعتهــا اإلدارة لرفع 
مستوى النظافة واالرتقاء بها 
في جميع املناطق التابعة لها 
ومتابعة عمل شركات النظافة 
املبرمــة عقــودا مــع البلدية 
للتأكد مــن التزامها بتطبيق 
البنود الواردة بتلك العقود.

العالقــات  إدارة  نظمــت 
العامــة فــي البلديــة حملــة 
نظافة شــاملة بالتنسيق مع 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفــرع بلدية محافظة 
الفروانية لرفع وإزالة جميع 
الســاحات  املخلفــات ورش 
وتبديــل احلاويــات ورفــع 
األنقــاض املجهولــة املصدر 
سواء كانت مخلفات زراعية 
أم منزلية مبناطق الفردوس، 
األندلس، الرقعي، العارضية 
الصناعية، والطرقات السريعة 
باحملافظــة وقد جــاءت هذه 
احلملــة امليدانيــة فــي إطار 
احلملــة التي أطلقتهــا إدارة 
العالقات حتت شعار »صحتك 
أمانة« لرفع مستوى النظافة 
واالرتقاء بها في جميع مناطق 
احملافظة، وقد أسفرت احلملة 
عن رفــع ونقــل 5٧٠ م3 من 

املخلفات املجهولة املصدر. 
وأوضح مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة الفروانية سعد 
جانب من اخلضراوات املتلفةاخلرينــج بــأن احلملة متت 

»الفروانية« أقرت تخصيص صالة أفراح في منطقة تيماء باجلهراء

رفض إضافة نشاط جتارة عامة ومقاوالت باملناطق احلرفية

االلتزام  بالعارضية شريطة 
مبا يلي:

التنســيق مــع وزارات   -١
اخلدمات قبل التنفيذ وااللتزام 

باشتراطاتها.
٢- تقدمي الدراســة املرورية 

املطلوبة.
3- توفير العدد الكافي ملواقف 
السيارات داخل حدود املوقع.
4- تطبيــق نظــام األبنيــة 

اخلضراء.
ثانيــا: تخصيــص مواقــف 
عامــة  ســطحية  ســيارات 
مبســاحة 5٠١5م٢ وبأبعــاد 
59م×85م في اجلهة الشرقية 
ملوقع فــرع بلديــة محافظة 
الفروانية املشار اليه شريطة 
التنسيق مع وزارات اخلدمات 
وااللتزام باشــتراطاتها قبل 

التنفيذ.
وأضاف أنه متت املوافقة على 

استقطاع زاوية رؤيا من موقع 
برنامج اعــادة هيكلة القوى 
العاملــة واجلهــاز التنفيذي 
للدولة مبنطقة الرقعي، حيث 

تضمن الرأي الفني التالي:
لذلك ال مانع من املوافقة على 
استقطاع زوايا رؤية مبساحة 
63.٧م٢ من موقع برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيــذي للدولــة مبنطقة 
الرقعي ليتم تعديل املساحة 
مــن 6885م٢ الــى 68٢١.3م٢ 
وذلك لدواعي تنظيم الطرق 
العامة، وتفويض  والسالمة 
العمرانــي  التنظيــم  إدارة 
بالتعديــل فــي حــال وجود 

دواع فنية.
وذكر انه مت تأجيل بحث املوقع 
املخصــص لــردم املخلفــات 
االسبستية شمال طريق االبرق 
ضمن محافظة اجلهراء وذلك 
لدعوة ادارة تنمية املشاريع 
وهيئــة البيئة، كما مت رفض 
طلب وزارة التربية تخصيص 
موقع إلنشــاء مدرسة لذوي 
االحتياجات اخلاصة بالقطعة 
8 مبنطقــة الفروانية، كما مت 
تأجيــل بحــث طلــب وزارة 
الداخليــة  األشــغال ووزارة 
بشــأن اســتحداث مواقــف 
ســيارات مؤقتة ملديرية أمن 
اجلهــراء قطعــة 93 مبنطقة 
اجلهراء، كما مت تأجيل طلب 
جمعية الشرطة االستهالكية 
موقعا ضمن موقع اخلدمات 
املروريــة والفحــص الفنــي 

مبنطقة اجلهراء.

على تعديل قرار اللجنة املكلفة 
للقيام باختصاصات املجلس 
البلدي واملتعلقة بتخصيص 
موقــع لفرع بلديــة محافظة 
الفروانية حيث تضمن الرأي 

الفني التالي:
أوال: تعديــل قــرار اللجنــة 
املكلفة للقيام باختصاصات 
املجلــس البلدي رقــم )ل ق 
الصــادر  ب/٢٠١3/8/89(  م 
بتاريخ ٢٠١3/9/١٠ واخلاص 
بتخصيــص موقــع لفــرع 
بلديــة محافظــة الفروانيــة 
ضمن منطقة االســتعماالت 
احلكومية بالعارضية ليكون 

نصه كاآلتي:
املوافقــة علــى تخصيــص 
موقــع لفرع بلديــة محافظة 
الفروانية مبساحة ١689١م٢ 
وبأبعــاد ١33م×١٢٧م ضمــن 
منطقة االستعماالت احلكومية 

الفروانية  أوصت جلنــة 
فــي املجلــس البلــدي خالل 
اجتماعها امس برفض اضافة 
نشاط جتارة عامة ومقاوالت 
في املناطق احلرفية باعتباره 

نشاطا حرفيا.
اللجنــة  رئيــس  وقــال 
د.منصوراخلرينــج إنه متت 
املوافقــة علــى طلــب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقع إلقامة صالة 
افراح مبنطقــة تيماء قطعة 
٢ مبساحة ١٠٠٠م٢ ومواقف 
سيارات مبساحة )35١٧.8م٢( 
شريطة االلتزام بردود اللجنة 
الفرعيــة للمرافق واخلدمات 
العامة. وذكر أنه متت املوافقة 
علــى طلب وزارة املواصالت 
تخصيص موقع القامة محطة 
تقويــة ارســال واســتقبال 
للــوزارة مبنطقة اشــبيلية 
قطعة 3، كما متت املوافقة على 
طلب وزارة األوقاف والشؤون 
االســالمية تخصيص موقع 
إلقامة مســجد ضمن منطقة 
جليب الشــيوخ )االتصاالت 

احلكومية(.
وبني أنه متت املوافقة على 
طلب وزارة الكهرباء تخصيص 
مســار كبيــالت ارضية جهد 
)١3٢ ك.ف( بعــرض 5م مــن 
مستشفى الفروانية مبنطقة 
صبــاح الناصــر ومبحــاذاة 
الســادس  الدائــري  طريــق 
وصوال ملدينة صباح السالم 
اجلامعية مبنطقة الشدادية.

واشار الى انه متت املوافقة 

د. منصور اخلرينج لدى ترؤسه االجتماع

مت تأجيل بحث 
املوقع املخصص 

لردم املخلفات 
االسبستية شمال 

طريق االبرق


