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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 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 

> 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.

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

> 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

إســـــأل عـــن عـــروض الصيـــف

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.

الـهـــدى واألنــفـــال العــقــاري

مطلوب لإليجار

لعوائل راقية ومعاري�س واأجانب

ت: 99479948

kw_re

شقةدورفيال

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شـقـــق بالساملــيـــة
2 غرفة نوم + 2 حمام

+�صالة ومطبخ

66633075
99355681

51661654 - 51099226PANELSTROY.KW

استغل سطح املنزل بدور إضافي معزول وخفيف
الوزن على يد أفضل املهندسني والفنيني املختصني

اإن�ستغرامملزيد من �ملعلومات �لت�صال على �لأرقام �لتالية

لدى شركتنا
جميع الحلول العملية
إلنشاء المبنى المطلوب:

> نقل داكت
> تكييف مركزي

> غرف خدمات وغيره

شركة بانل ستروي للمبـانـي الجاهـزة

ت/ 99682600

�سقق وغرف فندقية
)يومي و�سهري(

• باأ�سعار مغرية
• اإطاللة بحرية • موقع متميز 

• حمالت ومكاتب ومطاعم
• م�ساحات متنوعة

مصنع أملنيوم وشترلإليجار بالسامليةد
اأبواب - �سبابيك

مطابخ - درابزين

بارت�سن - �سرت اأملنيوم

وجميع اأعمال االأملنيوم

99547563
24848756

سعر 
97522774خاص

ستــــــــاليـــــــت الــــــزهــــــــراء
ترگيب - صيانة

برمــجــــة
رسيفر مخفي

تركيب ومتديد قسائم

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

24814934 - 24921461 - 99554383

لإليجــــــار
الـزهــراء  - شارع رئيسي

  3 غــــرف نـــــــــوم
66122759

للـــبــيــع محلــــني بالفحـــاحـــيـــلد
مـــحـــلـــني مـــفـــتـــوحـــني عــــلــــى بــــعــــض )مــــــــــوقــــــــــع ممـــــــــتـــــــــاز ( 

�صارع حم��ود �صن��ان - مقاب��ل جممع �صل�م��ان �ل���دبو�س

مب�ص���اح��ة 3 �أدو�ر ك���ل دور 50 مت��رً� م��ربع��ًا

ي�صلح مطعم وحلويات �أو �صيدلية �أو �أي ن�صاط �آخر

55060605-97921555

اإعـــالن
تقدم: طامي عبداهلل نا�سر احلويلة

اأ�سحاب �سركــة بون للتجارة العامة 
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

ذ�ت  �صركة  �إىل  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  لل�صركة: من  �لقانوين  �لكيان  تعديل   -

م�صوؤولية حمدودة.

- يرج�������ى ممن ل���ه �عرت��س �أن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل �صتني يوما من تاريخ 

ن�ص�������ر �لإعالن باع�ت�ر��س خطي م���رفق����ًا ب���ه �ص�ن��������د �ملديوني���ة و�إل فل����ن يوؤخ�������ذ 

بع���ني �لعتبار.

تنفيذ 6 اشتراطات صحية وإزالة 12 إعالناً بالعاصمة

أكدت إدارة العالقات العامة بالبلدية استمرار 
احلمالت املكثفة التي يقوم بها فريق الطوارئ 
بفــرع بلدية محافظــة العاصمة على احملالت 

واملطاعم.
وفــي هذا الســياق، أوضح رئيــس فريق 
الطوارئ زيد العنزي عن تنفيذ 6 اشتراطات 
صحية لـ 6 محالت قد مت توجيه تعهد بااللتزام 

باالشتراطات الصحية لها، تنوعت بني تغيير 
البورســالن وتركيب قواعد حديدية لالدوات 

االلكترونية مبنطقة املباركية.
وأضــاف العنزي أنه مت رفع ١٢ اعالنا غير 
مرخص مبنطقة الشويخ الصناعية، الى جانب 
حترير محضر مخالفة ملطعم قام بوضع إعالنات 

استداللية غير مرخصة.

ازالة اعالنات غير مرخصة

تبديل 320 حاوية باألحمدي
كشفت إدارة العالقات العامة بالبلدية عن 
قيام إدارة النظافة العامة وإشــغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة االحمدي بتبديل احلاويات 
القدمية بجديدة مبناطق جابر العلي والعقيلة.

حيث مت تبديل ٣٢٠ حاوية بالستيكية، ٢٠٠ 
حاوية في منطقة جابر العلي و١٢٠ حاوية في 
العقيلة، وجار العمل على تبديل احلاويات في 

باقي املناطق.

لمدة ٣ شهور وتبدأ ٢٠ الجاري

حملة »#بتعاونكم ـ جنملها« لالرتقاء مبستوى النظافة العامة
تعتــزم إدارة العالقــات 
العامة في البلدية إطالق حملة 
#بتعاونكم-جنملها بعد أن 
انتهــى الفريــق اإلعالمي من 
وضع خطة ميدانية تصاحب 
هذه احلملة الواسعة بالتنسيق 
والتعاون مع إدارات النظافة 
العامــة وإشــغاالت الطــرق 
والتدقيق ومتابعــة خدمات 
البلدية وفرق الطوارئ وأقسام 
ازالة املخالفات في أفرع البلدية 
باحملافظات للقيام بعمليات 
التفتيش وفق جدول زمني. 
وتهدف احلملــة الى االرتقاء 
مبستوى النظافة العامة في 

جميع احملافظات. 
 وفي هذا السياق أوضحت 
إدارة العالقات العامة أن احلملة 
التي ستنطلق في ٢٠ اغسطس 
اجلــاري على مدى ٣ شــهور 
ستشمل تكثيف الدور الرقابي 
لألجهزة الرقابية املختصة من 
خــالل متابعة عمل شــركات 
التنظيف بشكل يومي والتأكد 
مــن مــدى التزامها بغســيل 
وتعقيم احلاويات بشكل دوري 
وتطبيق اجلزاءات والغرامات 

الواردة في بنود العقود املبرمة 
مع البلدية بشــأن أي قصور 
الى جانب التنسيق مع شركة 
املشروعات الســياحية فيما 
يخــص احملافظة على نظافة 
الواجهات البحرية واملتنزهات 
العامة.  وأكدت العالقات العامة 
علــى تفعيل الئحــة النظافة 
فيما يتعلــق برمي األنقاض 
واملخلفات وإتالف املزروعات 
وكذلك رفع السيارات املهملة 
فــي  للبيــع  واملعروضــة 
الشوارع وامليادين والساحات 
والتصدي الستغالل املساحات 

واالرتدادات على أمالك الدولة 
وأي مخالفات تخص إشغال 
الطريق وأيضا املساحات امام 
املطاعــم واملقاهــي واحملالت 
والتي تسبب عرقلة الطريق 

أمام املشاة. 
 وأشارت العالقات العامة 
إلى أن حملة النظافة ستتضمن 
التصــدي لظاهرة األســواق 
العشوائية والباعة اجلائلي. 
ولفتــت إلــى أن احلملــة 
ســتركز على تكثيف الرقابة 
إلزالة االعالنات العشــوائية 
التي تشوه املنظر العام خاصة 

في املناسبات واألعياد وكذلك 
تشــديد الرقابة على مخازن 
اجلمعيات واألسواق املوازية 
وشــركات األغذيــة للتأكــد 
مــن اســتيفائها للمواصفات 
الصحيــة  واالشــتراطات 
باإلضافة إلــى إحكام الرقابة 
على املطاعم واحملالت للتأكد 
من مدى التزامها بالتراخيص 
واالشــتراطات  الصحيــة 

واللوائح والنظم املتبعة. 
 وتابعت العالقات العامة: 
ان احلملة ستشــمل تكثيف 
اجلــوالت الرقابيــة من قبل 
الطــوارئ  فــرق  مفتشــي 
وأقســام ازالــة املخالفات في 
أفــرع البلديــة باحملافظــات 
جتــاه كل التعديــات علــى 
امالك الدولة مبختلف أنواعها 
سواء استغالل املساحات غير 
املرخصة أمام املقاهي ومكاتب 
الشــحن وغيرها من احملالت 
التجارية باإلضافة الى تكثيف 
عمليــات التفتيــش الرقابية 
على اإلعالنــات التجارية في 
املجمعات للتأكد من ســريان 

تراخيصها. 

جانب من االجتماع التنسيقي للحملة

إحكام الرقابة
على القصابني 

اجلائلني 
واإلعالنات 

وشركات
التنظيف


