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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.

املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي
96008146

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

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.

* 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��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

انتظرونا
باأر�ض املعار�ض 

مب�سرف 
يف الفرتة 

من 15 - 20 /5

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

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

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

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

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

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

دد مگتـــب فــــــاخـــــــر للــبــــيــــعد
> يت��كون من 6 غرف, و3 حم���ام����ات م���نها 
غرفة م��دي��ر مع حمامه��ا )ما�صرت( وغرف���ة 

للم���وظف���ني  غ��������رف   4 ع��������دد  �ج��ت��م��اع�����ات, 

و�صالة ��صتقبال.

اإطالل��ة على منطقة �س�رق 

واأب�راج الك�وي��ت وبرج احل�م�راء

- خ��ل��ف جمعية  �ل���ق���ار  ب��ن��ي��د  م��ن��ط��ق��ة   <
�ملحامني وقاعة �ليو�صفي للأفر�ح

> موؤثث �أثاث فاخر
> ي�صلح ملكتب حماماة �أو �أي ��صت�صار�ت

> ت�صهيلت يف �لدفع

للمعاينة يرجى االتصال: 99606070

رفع 56 سيارة مهملة من مواقف وساحات بالفروانيةمصادرة أكثر من 3 أطنان مواد غذائية بالشويخ

إتالف 41 كغم مواد غذائية بالعاصمةحترير 17 مخالفة أغذية مببارك الكبير

كشفت ادارة العالقات العامة بالبلدية 
عــن تنفيذ النوبة »ب« التابعة لقســم 
ازالة املخالفات بالعاصمة عدة حمالت 
ميدانية على املخازن مبنطقة الشويخ 
للتأكد من مدى التزام اصحاب املخازن 
بلوائح البلدية، مشيرة الى ان احلملة 
اســفرت عن مصــادرة واتــالف 3 طن 
و3٢٢ كجم من املواد الغذائية املنتهية 
الصالحية تزامنا مع احلملة االعالمية 
التي اطلقتها ادارة العالقات العامة حتت 
شعار »صحتك امانة« والتي تهدف الى 
جاهزية االجهزة الرقابية بأفرع البلدية 

باحملافظات بتكثيف احلمالت التفتيشية 
على اجلمعيــات التعاونيــة ومخازن 
شركات املواد الغذائية واسواق اجلملة 
للمواد الغذائية واحملال واملطاعم قبل 

واثناء رمضان.
واضافت االدارة ان مفتشي النوبة 
قاموا مبصادرة واتالف 3 اطنان و3٢٢ 
كغم من املواد الغذائية املنتهية الصالحية 
اشتملت على ٢ طن و958 كغم من االجبان 
تضمنت عدد ١٧4 سطل جبنة زنة السطل 
١٧ كغم و36٠ كغم من الزيتون اشتملت 
على عدد ٢6 سطال زنة السطل ١4 كغم.

أعلنــت إدارة العالقــات العامة في 
البلدية عن قيــام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بالتعميم على جميع املراكز 
التابعة للمحافظــة بالتأكد من نظافة 
ساحات املساجد وإزالة جميع السيارات 
املهملة بها، وذلك مبناسبة قرب حلول 
شهر رمضان.  وفي هذا السياق، أوضحت 
إدارة العالقات العامة أن هذه احلمالت 
جاءت بناء على تعليمات اإلدارة العليا 
في البلدية بتكثيف احلمالت التفتيشية 
على جميع األصعدة اســتعدادا لشهر 

رمضان وتزامنا مــع اخلطة اإلعالمية 
التــي وضعتهــا إدارة العالقات العامة 

حتت شعار »صحتك أمانة«. 
وأشارت إدارة العالقات العامة إلى أن 
احلمالت التفتيشية أسفرت عن رفع 36 
سيارة من منطقة خيطان، ورفع سيارة 
واحدة وقاربني من منطقة العمرية، و4 
سيارات من منطقة الفردوس و3 سيارات 
مــن منطقة األندلس، و4 ســيارات من 
منطقة العارضية، وسيارتني من منطقة 
صباح الناصر، و6 سيارات من منطقة 

عبداهلل املبارك.

العامــة  العالقــات  إدارة  اعلنــت 
بالبلدية عن قيــام النوبات )أ، ب، ج( 
بفريق الطــوارئ بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير بعدة جوالت على مناطق 
احملافظة شملت التفتيش على اجلمعيات 
التعاونيــة والنظافة واإلعالنات وذلك 
تزامنــا مــع احلملــة االعالميــة التــي 
أطلقتهــا إدارة العالقــات العامة حتت 
شعار »# صحتك _ أمانة« والتي تهدف 
إلى اســتعداد االجهــزة الرقابية بأفرع 
البلدية باحملافظات بتكثيف احلمالت 

التفتيشية على اجلمعيات التعاونية 
ومخازن شركات املواد الغذائية وأسواق 
اجلملة للمواد الغذائية واحملال واملطاعم 

قبل وأثناء رمضان 
وأشــارت االدارة الــى ان اجلوالت 
أســفرت عن حتريــر ١٧ مخالفة اغذية 
اشتملت على تداول مواد غذائية منتهية 
الصالحية، وتشغيل عامل قبل احلصول 
على شــهادة صحية والعمل بشــهادة 
صحية منتهية الصالحية وعدم اقامة 

اعالن خاص بالنشاط.

أعلنت إدارة العالقات العامة بالبلدية 
عن تواصل احلمالت التفتيشــية التي 
تشنها النوبة )ب( مبركز الري لألغذية 
التابع ملراقبة األغذية واألسواق بإدارة 
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع 
بلديــة محافظة العاصمة على املخازن 
واحملــالت واملطاعــم مبنطقــة الــري، 
وذلك تزامنا مع احلملة اإلعالمية التي 
أطلقتهــا ادارة العالقــات العامة حتت 
شعار »#صحتك_أمانة« والتي تهدف 
إلــى جاهزية األجهــزة الرقابية بأفرع 

البلدية باحملافظات بتكثيف احلمالت 
التفتيشية على اجلمعيات التعاونية 
ومخازن شركات املواد الغذائية وأسواق 
اجلملة للمواد الغذائية واحملال واملطاعم 
قبل وأثناء رمضان. وأضافت اإلدارة ان 
مفتشي النوبة قاموا مبصادرة وإتالف 4١ 
كغم من املواد الغذائية املنتهية الصالحية 
وبها عفن ظاهري إلى جانب حترير ١8 
مخالفة اغذية اشتملت تداول مواد غذائية 
منتهية الصالحية، وتشغيل عامل قبل 

احلصول على شهادة صحية.

رفع احدى السيارات من احد املواقفمواد غذائية غير صاحلة

مواد غذائية فاسدةحترير احدى املخالفات


