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رفع 339 طن أنقاض بناء مجهولة

حترير 663 مخالفة وإزالة 1312 إعالناً مخالفاً بحولي
كشفت إدارة العالقات العامة بالبلدية 
عن حتقيق العديد من اإلجنازات بجميع 
اإلدارات لفرع بلدية محافظة حولي خالل 
شــهر أكتوبر املاضي تزامنــا مع حملة 

#بتعاونكم_جنملها.
وفي هذا الســياق، أوضح مدير فرع 
بلدية محافظة حولي م.ســيف العجمي 
انــه مت رفع 339 طنا مــن أنقاض البناء 

املجهولة وإزالة 509 إعالنات مخالفة.
وبني ان إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق قامت بغسيل وتبديل ١09٧ حاوية، 
ووضــع 62٧ ملصقا للســيارات املهملة 
واملعروضة للبيع، ورفع ١04 ســيارات 
مهملة ومعروضة للبيع، وكنس وغسيل 
2٨9 شارعا فرعيا و255 شارعا رئيسيا 
إلى جانب مصادرة وإتالف طن من املواد 

الغذائية.
وقــال العجمــي ان مراقبــة األغذية 
واألسواق التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية قامت بالكشف على 900 
محــل، وحتريــر 44٨ مخالفة اشــتملت 
على العمل دون احلصول على شــهادة 
صحية، وتشــغيل عامل دون احلصول 
على شهادة صحية، وعرض مواد غذائية 
منتهية الصالحيــة، والعمل بترخيص 
صحي منته، والعمل دون ترخيص، وعدم 
التقيــد بالنظافة العامــة، وعرض مواد 

غذائية غير مطابقة للمواصفات، وعدم 
وضع الترخيص في مكان بارز، وإتالف 
29 كغم، وقد مت سحب 65 عينة والكشف 

على 900 محل.
وأشار إلى ان مراقبة احملالت واإلعالنات 
التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية قامت بتحرير 50 مخالفة تنوعت 
بني إقامــة إعالن خاص بالنشــاط دون 
ترخيص، وعدم جتديد ترخيص اإلعالن، 
وفتح وإدارة محل دون موافقة مســبقة 
من البلدية وإضافة إعالن خاص بالنشاط 
دون ترخيــص، وإقامــة إعالن تنزيالت 
دون موافقة مســبقة من البلدية، وعدم 
صيانة اإلعالن وغيرها من أنواع املخالفات 
طبقا لالئحة اإلعالنات 2006/١٧2 والئحة 
احملالت 20١5/٨٧ وإزالة 4٨0 إعالنا مخالفا 

بالشوارع وامليادين.
وأضــاف العجمي ان إدارة الســالمة 
قامت بإصدار 440 معاملة اشتملت على 
استخراج 5٨ رخصة تنوعت بني رخصة 
سالمة ورخصة قطوعات الطرق ورخصة 
تشوين للسكن احلكومي واالستثماري 
واخلاص إلى جانب استخراج 94 شهادة 
نظافة املوقع، وتسلم 4١ كفالة مصرفية 
للسكن اخلاص والســكن االستثماري، 
باإلضافة إلى االنتهاء من ٨5 تقريرا تنوع 
بــني تقارير خاصة باحلــوادث وتقارير 

ميدانية وكشف على العقارات.
وتابــع قائال ان عدد الكفاالت التي مت 
اإلفراج عنها قد بلغ 34 كفالة، باإلضافة 
الى ان التعهدات التي مت حتريرها قد بلغت 
١0٨ وإنهــاء معاملة كتب اخلاصة أمالك 
الدولة إلى جانب استخراج 54 أمر عمل، 
وقد مت تسلم ١١ شكوى تخص املواطنني.
وذكــر العجمــي ان إدارة التراخيص 
الهندســية قامــت بإجنــاز 546 معاملة 
اشتملت على 2٧ معاملة للبناء اجلديد، 
و١4 معاملة إضافة، و40 تعديل وإضافة، 
ومعاملتني زراعة، و١5 للهدم، و٨ تعديل، 

وتعديلني بيانات لرخص.
واختتــم العجمــي قائــال ان فريــق 
الطوارئ قد قام برفع 323 إعالنا مخالفا 
إلى جانب حترير ١65 مخالفة اشــتملت 
على فتح محل دون ترخيص، وفتح محل 
قبل احلصول على موافقة البلدية، وفتح 
محل بترخيص صحي منته، والعمل دون 
احلصول على شهادة صحية، وتشغيل 
عمال دون حصولهم على شهادة صحية، 
وعــدم التقيــد بقواعد النظافــة العامة، 
وعرض وبيع مواد غذائية خارج حدود 
احملل، وعرض وبيع مواد غذائية محظورة 
ومنتهية وضارة بالصحة، وتعديل في 
أوضاع احملل، وإقامة إعالن دون ترخيص، 

واستغالل الرصيف العام.

إغالق سوق مركزي ومطعمني بفرع جمعية تعاونية

البلدية حتتفل باليوم الوطني 
لسلطنة عُمان

كشــفت إدارة العالقــات العامــة 
بالبلدية عن قيام قسم إزالة املخالفات 
بفرع بلدية محافظة اجلهراء بحملة 
مكثفــة على احملافظــة ضمن حملة 
#بتعاونكم_جنملها، حيث أسفرت عن 
اغالق سوق مركزي ومطعمني بفرع 
جمعية تعاونية. وفي هذا الســياق، 
أوضح رئيس قســم إزالة املخالفات 
باجلهراء سليمان الغيص ان مفتشي 
القسم قاموا بحملة مكثفة على نطاق 
احملافظة وأســفرت عن اغالق سوق 
مركزي ومطعمني في احدى اجلمعيات 

التعاونية ومقهى. إلى جانب جولة 
على اســطبالت اجلهــراء بالتعاون 
مع الهيئة العامة للرياضة، حيث مت 
حترير 5 مخالفات لصالونات رجالية 

وبقالة وحداد ومنجرة.
ودعــت إدارة العالقــات العامــة 
اجلمهور في حال وجود أي شــكوى 
تتعلــق بالبلديــة الــى عــدم التردد 
باالتصال على اخلط ١39 أو التواصل 
عبر حساب البلدية مبواقع التوصل 
االجتماعي kuwmun@ وسيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيالها على الفور.

في إطار مشــاركة البلدية دول مجلس التعــاون اخلليجي احتفاالتهم 
بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العالقات العامة ممثلة في مراقبة رفع األعالم 
والزينة في بلدية الكويت، برفع أعالم سلطنة عمان مبنطقة املباركية )سوق 
الغربللي - سوق الصراريف - شارع األمير( احتفاال بالعيد الوطني السابع 
واألربعني والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر. وقالت اإلدارة ان رفع األعالم 
في هذه املناســبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيني قد مت بالتنسيق مع 
فريق تطوير أسواق مدينة الكويت ملا متثله منطقة املباركية من قيمة تاريخية 

وتراثية، وكونها الوجهة املفضلة ملعظم الزائرين للدولة.

وضع ملصق بإغالق احملل

أعالم سلطنة عمان في سوق املباركية

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

 دخـــــــــــول شــــــريــــــك بـــــعـــــقـــــود الـــــتـــــأســـــيـــــس لـــــشـــــرگـــــة جتـــــــــــارة عــــامــــة
فـــئـــة ومـــــصـــــنـــــفـــــة   1996 عـــــــــــام  مــــــنــــــذ  مــــــؤســــــســــــة   ومـــــــــــقـــــــــــاوالت 
ثــــانــــيــــة بـــلـــجـــنـــة املــــنــــاقــــصــــات املـــــرگـــــزيـــــة وبــــلــــديــــة الــــگــــويــــت.

ت: 99241497

مطلــــــــــــــــــوب للجادين فقط

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

الـهـــدى واألنــفـــال العــقــاري

مطلوب لإليجار

لعوائل راقية ومعاري�س واأجانب

ت: 99479948

kw_re

شقةدورفيال

لال�صتف�صار يرجى �الت�صال برقم:

99822154

سـبـــا للبيع )للرجال(
طبيب أو طبيبة

جلدية وتنا�سلية
خم�س �سنوات بعد املاج�ستري 

لديه ترخي�س ليزر وخربة بالبوتوك�س 

والبالزما وامليزوثري ابي وترخي�س مزاولة 

املهنة داخل دولة الكويت مع اإقامة  

قابلة للتحويل والتنازل من مكان العمل

لالت�سال ت: 99866080

مطلوب ملستوصف طبي بالساملية

زيت زيتون بكر > زعرت ملكي 

زيتون اخ�سر > مكدو�س  

لبنه مدوره > لبنه حام�سة  

جبنة نابل�سية > مرميه 

 �سماق احمر > اأ�سعار تناف�سية

65112461

الفــــاخــــــر 
للمنتجات الفلسطينية

م�ساحتها 70,751 مرت مربع  

مزروعة بالكامل وجمهزة باملحميات 

واأح�وا�س لرتب�ي�ة االأ�س�م�اك 

وفلل لل�سك�ن وب�ي��وت للع�م�ال 

وحظائر لرتبية املوا�سي والدواجن 

وغرف لالإنتاج الزراعي واحليواين 

للبيع مزرعة بالوفره

للتوا�سل : 97116767

مطلـــــــــوب
متبرع بگلية

O+  فصيلة الـدم
65537800

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

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

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

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

العالنات��كم في دل�ي���ل

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


