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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

ــــس        ــــ� ــــدل الن ـــة  ـــق ـــط ـــن م يف  ــــل  ــــي ڤ
اأدوار ــلث  ـــ ـــ ث ــة  ـــ ــدوح ـــ ال يف  بــيــــــــت 
ڤيـــل يف �ســعـــد العــبـداللــه ثـــلث �ســـوارع
الـــــــفـــــــردو�ـــس ــة  ـــ ــق ــط ـــ ــن م يف  ـــت  ـــي ب

الـــدخـــل املــتــو�ــســط  ــة  ــي الــعــار�ــس ــت يف  ــي ب

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

المسالخ جاهزة لذبح األضاحي .. وتخصيص ثاني أيام العيد للجمعيات الخيرية

اصبحت املسالخ في احملافظات الست جاهزة الستقبال الراغبني 
ف���ي تقدمي االضاحي، هذا ما اعلن���ه مدير عام البلدية بالوكالة 
محمد العتيبي، مضيفا أن املسالخ انتهت من إعداد وتوزيع كل 
موظفيها للعمل خالل ايام العيد من خالل 3 شفتات، مشيرا إلى 
أن االولوية في عملية الذبح ستكون الضاحي االهالي وحتديد 

اليوم الثاني الستقبال الهيئات اخليرية.

اللوحات االرشادية

وحذر العتيبي املواطنني من وضع االعالنات اخلاصة بالتهنئة 
بعيد األضحى املبارك وموس���م احلج خصوصا غير املرخصة 
منها، مؤكدا انه خالل الفترة القادمة س���تكون هناك مجموعة 
كبيرة من االعالنات التي تسبب العديد من املشاكل سواء ملرتادي 

الطريق أو التسكير على اللوحات االرشادية.
واشار العتيبي خالل تصريح صحافي الى ان بلدية الكويت 
اعتمدت اس���تعداداتها االحترازية ملوس���م العيد، الفتا الى ان 

موظفي البلدية، خصوص���ا العاملني في اجهزة الطوارئ على 
اس���تعداد تام المتام املهام املناطة بهم وقت العطلة، خصوصا 
في االمور املتعلقة بشكاوى املواطنني واملقيمني علما أن هناك 

خطا ساخنا للشكاوى وهو 22488884.

شروط السالمة

وب���ني أن هناك فريقا يعمل لفترة 24 س���اعة وهو من فرق 
الطوارئ الستقبال الشكاوى والتفتيش على املطاعم على مدار 
الساعة من حيث النظافة وشروط السالمة، موضحا انه خالل 
فترة العيد تزداد مثل هذه االنش���طة مم���ا يجعل البعض من 
أصحاب املطاعم يتهاونون في مثل هذه األمور اخلاصة بالنظافة 
وسالمة املواطنني. وكشف ان بعض الرخص قد اعطيت لفترة 
وجيزة لبعض املساحات الترابية الستغاللها اللعاب االطفال، 
محذرا من يضع أدواته دون ترخيص، مشيرا الى انه يجب على 

من يقوم بهذا األمر أخذ الترخيص مسبقا.

الذبح في املسالخ يتم وفق الشروط املوضوعة

املسالخ جاهزة الستقبال الراغبني في الذبحاختيار االضحية قبل الذهاب للمسلخ

سوق االغنام شهد ارتفاعا في االسعار

 )محمد ماهر(


