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من بينها 47 إنذاراً للتعدي على أمالك الدولة خالل يناير

حترير 89 مخالفة وتوجيه 200 إنذار في العاصمة
كشفت إدارة العالقات العامة 
في البلدية عن اإلجنازات التي 
حققهــا فريق الطــوارئ بفرع 
بلدية محافظة العاصمة خالل 
يناير املاضي والتي أسفرت عن 

حتصيل ٨٠٠ دينار.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس 
فريق الطــوارئ بفــرع بلدية 
محافظة العاصمة زيد العنزي 
ان املفتشني قاموا بتحرير 73 
مخالفة طبقا للقرارين الوزاريني 
١7٢ لسنة ٢٠٠6 و٨7 لسنة ٢٠١5 
اخلاصــني بالئحــة اإلعالنات 
واحملالت العامة واملقلقة للراحة.
وتابع بان املفتشــني قاموا 
بتحريــر ١١ مخالفة بناء طبقا 
للقرار الوزاري ٢٠6 لسنة ٢٠٠٩، 
مبينا ان إجمالي الشكاوى التي 
مت استقبالها والتعامل معها من 
خالل اخلط املباشر »١٨55555« 
التابع لفريق الطوارئ بلغ ١٩١ 
شكوى، باإلضافة إلى حترير 5 

مخالفات بائع متجول.
وأضــاف انه مت توجيه 36 
إنذارا داخل العقار طبقا للقرار 
الوزاري ٢٠6 لسنة ٢٠٠٩ و 47 
إنــذار تعد على أمــالك الدولة 

طبقا للمرســوم بقانــون ١٠5 
لسنة ١٩٨٠ إلى جانب توجيه 
١٠١ تنبيــه تعــد علــى أمــالك 
الدولــة طبقا لالئحــة الزراعة 
١7٢ لســنة ١٩٨٠ فضال عن ١6 
إنذارا طبقا للقرار الوزاري رقم 
١٩٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن الئحة 
النظافة ونقل السيارات املهملة 

والسكراب.
وأوضح العنزي أنه مت إزالة 
5١ تعديا وفق الئحة الزراعة ١7٢ 
لسنة ٢٠٠7 ومرسوم على أمالك 
الدولة ١٠5 لسنة ١٩٨٠ وإزالة 3 
تعديات على أمالك الدولة وفق 
قانون السالمة وحماية املرافق 
العامة ومــوارد الثروة العامة 

رقم ١٨ لسنة ١٩7٨.
ولفت العنزي الى انه فيما 
يخص اســتغالل العقار لغير 
الغــرض املرخــص ألجلــه مت 
إخالء ١5 من البقاالت واملعارض 
واحلضانــات والتعامــل مع 6 
شــكاوى إقامة معــرض، الفتا 
إلى أنه مت غلــق محلني إداريا 
وفتح 6 محال إلى جانب توجيه 
3١ تعهدا طبقا للقرار الوزاري 

٨7 لسنة ٢٠١5.

العنزي تصريحه  واختتم 
قائال ان املفتشني بالفريق قاموا 
برفــع وإزالــة 66٠ إعالنــا من 
الشوارع وامليادين إلى جانب 
ترحيل دراجتــني ناريتني إلى 
موقع حجز البلدية، باإلضافة 
إلى حتصيل ٨٠٠ دينار إيرادات.

زيد العنزي

أقرت تحويل تقاطع بـ»صناعية الجهراء« إلى دوار

تخصيص موقع  ملركز الدفاع املدني في »سعد العبداهلل«
أقــرت البلدية تخصيص 
موقــع مركــز للدفــاع املدني 
شمال مدينة سعد العبداهلل 

باجلهراء.
وقــال مدير عــام البلدية 
بالوكالة م.عبداهلل عمادي في 
كتابه: تقدمت وزارة الداخلية 
بطلب تخصيص موقع مركز 
للدفــاع املدنــي مبحافظــة 
اجلهراءـ  شــمال مدينة سعد 
العبداهلل مبساحة 5٠م × ٨٠م 
= 4٠٠٠م٢ ومواقف للسيارات 
خلدمة املوقع مبساحة 5٠م × 

7٠م = 35٠٠م٢.
الطلــب  دراســة  متــت 
بالتنسيق مع إدارة املخطط 
الهيكلي حيث أفادت بأن املوقع 
ال يتعــارض مع مشــاريعهم 
املستقبلية ولكن يلزم عرض 
املوقع علــى اللجنة الفرعية 
للمرافــق واخلدمــات العامة 
لبيان مدى تعارض املوقع مع 
اي مسارات او مواقع اخرى.
ومت عرض املوضوع على 
جلنة املوافقــات التنظيمية، 
حيث أفادت باملوافقة بشروط 
الهيكلي ـ  )موافقة املخطــط 

موافقة الداخليــة ـ خدمات ـ 
عرض املوضوع على املجلس 
البلدي(. لذلك، ال مانع تنظيميا 
من املوافقة على طلب وزارة 
الداخليــة تخصيــص موقع 
مركز للدفاع املدني مبساحة 
5٠م × ٨٠م = 4٠٠٠م٢ ومواقف 
عامة للسيارات مبساحة 5٠م 
× 7٠م = 35٠٠م٢ شمال مدينة 
ســعد العبــداهلل مبحافظــة 
اجلهراء شريطة التنسيق مع 
وزارات اخلدمــات قبل البدء 

في التنفيذ.
من جانب آخر، فقد أوضح 

م.عمادي انه متت املوافقة على 
طلب وزارة األشغال استحداث 

دوار أمام منطقة اجلهراء.
وقال: تقدمت إدارة هندسة 
املرور بوزارة الداخلية بعرض 
موضــوع حتويــل التقاطــع 
الكائن امام املنطقة احلرفية 
باملنطقة الصناعية باجلهراء 
الــى دوار بنصــف قطر 5٠م 
مع عمل مسارات فرعية على 
الفرعيــة للمرافــق  اللجنــة 

واخلدمات العامة.
لذلك، ال مانع لدينا تنظيميا 
من املوافقة على طلب كل من 

وزارة األشغال العامة ووزارة 
العامــة  )اإلدارة  الداخليــة 
للمرور( على استحداث دوار 
بنصف قطر ١5م أمام منطقة 
اجلهراء احلرفية ضمن املنطقة 
الصناعية مبحافظة اجلهراء.

شريطة اآلتي:
ـ االلتــزام والتقيد بردود 
الفرعيــة للمرافــق  اللجنــة 
واخلدمات العامة باجتماعها 
رقم ٢٠١4/١ بتاريخ 7/١/٢٠١4.
ـ تخويل اإلدارة بزحزحة 
الــدوار حــال تعارضــه مــع 

خدمات بنية حتتية قائمة.

م.عبداهلل عمادي

رفع 1688 متراً مكعباً من املخلفات في األحمدي
قامت النوبة ج بقسم إزالة املخالفات في بلدية األحمدي صباح أمس بتحرير 
17 مخالفة إعالن لعدم جتديــد ترخيص اإلعالن وإضافة إعالن بدون ترخيص 

من قبل البلدية.
من جانب آخر، أ قامت إدارة النظافة العامة وإشــغاالت الطرق برفع 1688م3 
من املخلفات واألنقاض و637 كيســا من القمامة و11 سيارة مهملة من ضواحي 
احملافظة ووضع 66 ملصقا للسيارات والقوارب املهملة متهيدا لرفعها. كما قامت 

 إدارة السالمة بوضع ملصق متهيدا باإلزالة لتعديات أمالك الدولة باحملافظة.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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العالناتــكم في دلـيـــل
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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 

> 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
مرگزية

> 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.

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

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 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.

عرض بناء هيگل أسود مجـــاني
أو جــــائــــزة نقــــديــــة 

مبوجب ترخيص وزارة التجارة رقم 2017/262

لال�صتعالم/هاتف: 22414351 - موبايل: 55766461

Kuwait-ecc@hotmail.com
�لكويت - �صارع مبارك �لكبري - عمارة رمي �لعقارية - دور 1- م1   

تت�سرف ال�سركة االإن�سائية الهند�سية 

للتجارة العامة واملقاوالت 

�أن تقدم لعمالئها �لكر�م عر�س م�صنعيات جمانية 

للهيكل �خلر�صاين �أو جائزة نقدية 

بقيمة 30 �ألف د.ك وذلك للمتعاقدين مع �ل�صركة 

خالل �لفرتة من 2017/12/04 �إىل 2018/03/04 

من خالل �لقرعة �ملزمع �إجر�وؤها حتت �إ�صر�ف وز�رة �لتجارة

تطبق �ل�صروط و�لأحكام �لتعاقدية

استغل سطح املنزل بدور أو نصف دور إضافي 
 معزول وخفيف الوزن مع تشطيبات حديثة

 وكالء
 االإماراتية
الكندية
 للمعادن
والعازل

لدى �سركتنا جميع احللول العملية الإن�ساء املبنى املطلوب

بعد قبل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

 لال�صتف�صار هاتف :66087255 - 65874333

شقـــــق متلـــيــــك
حويل -  ال�سعب البحري 

م�ساحات   خمتلفة

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير دكت التكييف املـركزي

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

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

99197948 - 24814900 &كـلني رايـت

0 1 1 2 5 0 5 1 6

99647050 أبويوسف

للجــــــــاديــــــــــــن فــقــــــــــــــط
جانبي ارتــــــــداد   - زاويـــــــة   - بـــاجلـــابـــريـــة  مـــنـــزل  لــلــبــيــع 
 11 ق   - اجلابرية   - ونصف  دور   - م2   750 املساحة   
- شارع 9  -  م 17  - املبلغ 500 ألف قابل للمساومة

حترير إحدى املخالفات


