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إجناز 505 معامالت »سالمة« في »األحمدي« 
برسوم 860 ديناراً خالل شهر

كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن اإلحصائية الشهرية 
لشهر سبتمبر املاضي اخلاصة بإدارة السالمة بفرع بلدية محافظة 

االحمدي، حيث مت حتصيل رسوم 86٠ وكفاالت بلغت ٢٣9٣6٠.
وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة السالمة احلميدي املطيري 
ان اجمالــي املعامــالت املنجزة بلغت 5٠5 معامالت، اشــتملت على 
١89 رخصة تشوين، ٧ جتديد رخصة تشوين، 6 تصاريح طرق، 6 
جتديد تصريح الطرق، ٢ شكاوى مواطنني، 4 كتب أمالك دولة، ١54 
كتب ايصال تيار كهربائي، ٣١ كتب ومراسالت، ٣ تقارير حوادث، ٣ 

هدم، 5 إلغاء تصنيف، 5 أمني سر اللجنة.
وأضــاف املطيري على صعيد حترير التنبيهات ملخالفة قوانني 
وأنظمة البلدية مت تنبيه عدد 8٧ للسكن اخلاص، ١٢ للعقار االستثماري، 

١4 للمصانع، ٣5 للشركات.

عدم السماح بنقل تراخيص احملالت 
في مناطق السكن اخلاص

رفضــت البلديــة اقتراحا 
بتعديل قــرار املجلس البلدي 
للسماح بنقل تراخيص احملل 
من شــخص آلخر في مناطق 
السكن اخلاص. وقال مدير عام 
البلديــة م.احمد املنفوحي في 
رده على اقتراح لنائب رئيس 
املجلس البلدي السابق مشعل 
اجلويسري بشأن تعديل قرار 
املجلــس اخلــاص بتراخيص 
احملــالت: ان قــرار املجلــس 
البلدي رقــم )ل.ق.م.ب/ ت٧/ 
١٢٠ / ٢٠٠4( املتخــذ بتاريــخ 
٢٠٠4/٣/٢٣ ينــص علــى أن ال 
يســمح بنقــل الترخيص من 
شخص إلى آخر وال يسمح بنقل 

ترخيص احملل الى موقع آخر. 
حيث ان هذا القرار يهدف الى 
اغالق جميع احملالت القائمة في 
السكن اخلاص وذلك حفاظا على 
الراحة والسكينة لقاطني هذه 
املناطق. وعليه مت وضع شروط 
مشددة بصورة تدريجية إلغالق 
تلك احملالت وعدم استمرارية 

الترخيص في حال: 
١- بيع العقار او هدمه.

٢- وفاة صاحب الترخيص او 
مالك العقار.

٣- في حال وجود شكاوى.
لذا نرى عدم املوافقة على 
االقتراح املقدم من عضو املجلس 
البلدي لعدم انسجامه مع هدف 

القرار االساسي مما يؤدي الى 
اســتمرارية احملــالت وإزعاج 
املواطنني في السكن اخلاص.

م.أحمد املنفوحي

احلميدي املطيري 

أثنى على جهود الجهات الحكومية والخاصة المساندة لعمله

فهد الصانع: إجنازات عديدة للمجلس البلدي خالل الفترة املاضية
أثنــى عضــو املجلــس 
البلــدي ورئيــس اللجنــة 
الفنية السابق فهد الصانع 
وأعضــاء  رئيــس  علــى 
املجلــس البلــدي وقيادات 
البلديــة واملســؤولني فــي 
التي  اجلهــات احلكوميــة 
عملت طوال الفترة املاضية 
من عمــر املجلــس البلدي 
لتذليل الصعاب وتسخير 
طاقاتهم في سبيل اإلجنازات 
امللموسة والتي كانت تصب 
في صالح الوطن واملواطن.

وقال الصانع في تصريح 
انتهاء أعمال  صحافي بعد 
املجلــس البلــدي )نشــكر 

جميــع من وضــع يده بيد 
أعضــاء املجلــس البلــدي 
واجلهود التي بذلت إلجناز 
األعمال سواء في جلسات أو 
جلان أو ورش العمل التي 
أقيمت في املجلس البلدي، 
مؤكدا ان املجلــس البلدي 
اجنز إجنازات عديدة بفضل 

تضافر اجلهود(.
وتقدم الصانع بالشكر 
لكل العاملني في جلســات 
وجلان وورش عمل املجلس 
البلدي التي أقيمت للتسهيل 
علــى املواطنــني واملوافقة 
على البنود املطروحة فيها، 
الفتــا الى ان املجلس تلقى 

الشــكر من جهــات عديدة 
ســواء حكومية او خاصة 
حيال مهامه التي مت إجنازها 

بوجود تلك اجلهات.
وبــني ان املجلس اجنز 
األراضــي  مــن  الكثيــر 
اإلسكانية التي مت تسليمها 
للرعاية السكنية طوال فترة 
املجلــس الســابقة، إضافة 
املعامــالت اخلاصــة  الــى 
باخلطــة التنمويــة للبالد 
والعديــد مــن املشــاريع 
احلكومية واخلاصة وغيرها 
مــن املعامــالت اخلاصــة 

باملواطنني.
وأضاف ان شرف متثيل 

أهل الكويــت عامة وأهالي 
الدائرة الثالثة خاصة ليس 
كمثله شرف فقد أقسمنا على 
احترام الدســتور وقوانني 
الدولة والذود عن مصالح 
الشعب وأمواله في اجللسة 
االفتتاحية للمجلس البلدي 

يوم ٢١/١٠/٢.١٣.
وأشار الى ان هذا القسم 
والعهد الذي عاهدنا به اهل 
الكويت امانة فــي أعناقنا 
منذ تلــك اللحظة الى آخر 
يوم عمل باملجلس وان شاء 
اهلل نكون علــى قدر الثقة 
التي حملناها  واملسؤولية 

وعلى العهد باقون.

فهد الصانع 

حترير 56 مخالفة أغذية 
وتعد على أمالك الدولة في حولي

أعلنــت إدارة العالقــات العامــة فــي 
البلديــة عن قيام فريــق الطوارئ التابع 
لفرع بلدية محافظــة حولي بحملة على 

املطاعم واحملالت مبنطقة حولي. 
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس فريق 
الطوارئ رياض الربيع أن اجلوالت مستمرة 
خالل الفترة الصباحية واملسائية للتأكد 
من تطبيق أصحاب احملالت االشتراطات 
وقوانني البلدية مشددا على عدم التهاون 

بتطبيق القانون.
وأشار الربيع إلى أن احلملة التي قامت 
بها النوبات )ب( و)ج( أسفرت عن حترير 
56 مخالفة متثلت في: تشغيل عامل دون 

احلصول على شهادة صحية، العمل قبل 
احلصول على شهادة صحية، إقامة إعالن 
للنشاط من دون ترخيص، استغالل مساحة 
خــارج حدود احملل، تــداول مواد غذائية 
تالفة، نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير 

مرخصة.
العامــة  العـــــالقات  إدارة  ودعـــــت 
اجلمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق 
بالبلديــة بعدم التردد فــي االتصال على 
اخلط املباشر ١٣9 أو التواصل عبر حساب 
البلدية مبواقع التوصل االجتماعي وسيتم 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية حيالها على 

 . kuwmun  @فحص ظاهري للمواد الغذائيةالفور

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.

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.

> 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

تلفون: 51444688 - 50166248

ايتاليان رول لألملنيوم
أبواب وشبابيك وشتر

�لري - ق 1 - جممع 1410 - حمل رقم 1

سعـــــر خـــــاص 
عقود بيت گامل

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

العالنات��كم 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


