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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم
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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.

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.

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شـقـــق بالساملــيـــة
2 غرفة نوم + 2 حمام

+�صالة ومطبخ

66633075
99355681

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير دكت التكييف املـركزي

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

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

99197948 - 24921461 - 24814934&كـلني رايـت

&98847001

مظالت اأ�سرتايل 
�صد �ملاء �أ�صلي

الـهـــدى واألنــفـــال العــقــاري

مطلوب لإليجار

لعوائل راقية ومعاري�ص واأجانب

ت: 99479948

kw_re

شقةدورفيال

> 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

رفع 23 سيارة مهملة
و7 مخالفات  استغالل مساحة بالفروانية

فــي إطــار احلملــة التــي 
أطلقتها إدارة العالقات العامة 
#بتعاونكم_جنملها بالتعاون 
مــع إدارات النظافــة العامــة 
الطرق، وإدارات  وإشــغاالت 
التدقيــق ومتابعــة خدمــات 
البلديــة، وفــرق الطــوارئ، 
وأقســام اإلزالة بجميع أفرع 
البلديــة باحملافظــات إلزالة 
كل مــا يشــوه املنظــر العام 
واالرتقاء مبســتوى النظافة 
بكل احملافظات تواصل إدارة 
العامة وإشــغاالت  النظافــة 
الطرق بفــرع بلدية محافظة 
الفروانيــة حمالتها امليدانية 
الشــاملة مســتهدفة جميــع 

املناطق التابعة للمحافظة. 
 وفي هذا السياق، أوضح 
مديــر إدارة النظافــة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
احملافظــة بالوكالــة ســعود 
املراكــز  احلربــي أن جميــع 
التابعــة للمحافظــة تواصل 
تكثيــف احلمــالت امليدانيــة 
وإزالة كل ما يشوه املنظر العام 
باحملافظــة تزامنا مع احلملة 
التــي أطلقتها إدارة العالقات 
العامــة #بتعاونكم_جنملها 
وذلك من خالل رفع السيارات 
املهملة واملعروضة للبيع التي 
تشوه املنظر العام إلى جانب 
تكثيف احلمالت على احملالت 

واملقاهي التي تقوم باستغالل 
املساحات والتعدي على أمالك 
الدولة بجميع مناطق احملافظة. 
 وأشــار احلربــي إلــى أن 
احلمالت امليدانية التي شنتها 
املراكز التابعة لإلدارة أسفرت 
عــن رفــع ٢3 ســيارة مهملة 
مبناطق »اجلليب، الفروانية، 
الرقعي، العمرية، إشبيلية«، 
مشــيرا إلى أنــه قد مت رفع 9 
سيارات من منطقة اجلليب، و٦ 
سيارات من الرقعي، وسيارة 
من منطقة العمرية، وسيارة 
من إشبيلية، و٦ سيارات من 

منطقة الفروانية. 
 وأوضــح أن حمالت رفع 
السيارات قد سبقتها عمليات 
وضع إشــعارات اإلنذار على 
املركبات املهملــة لرفعها من 
قبــل أصحابها، الفتــا إلى أن 
تلك اإلشعارات ونقل املركبات 
املهملة موثقة لدى ســجالت 
ادارة النظافــة بفــرع بلديــة 
احملافظــة، إذ يتــم االحتفاظ 
بجــزء مــن إشــعار اإلنــذار 
يتضمــن املعلومات نفســها 
املدونة في اإلشــعار امللصق 
على الســيارة املهملة، مؤكدا 

فــي هذا اخلصــوص أن املدة 
املركبة  املمنوحــة لصاحــب 
املهملة تعتبر مهلة أخيرة من 
أجل رفعها، كما ميثل اإلشعار 
تنبيها وحتذيرا لنقل املركبة 
وحجزها ولم يتم اإلفراج عنها 
إال بعد دفع الرسوم املقررة. 
 وكشف احلربي أن احلمالت 
أســفرت  للمراكــز  املكثفــة 
أيضا عن حترير ٧ مخالفات 
استغالل مساحة حملالت ومقاه 
مبنطقة الفروانية، مشيرا إلى 
أن الهــدف من احلملة تطهير 
مختلــف املناطــق مــن تلــك 
املظاهر السلبية التي تشكل 
تعديا صريحا على املمتلكات 
العامــة للدولــة أو املتمثلــة 
مبخالفــات قانــون النظافــة 

العامة وإشغاالت الطرق. 
العالقــات  إدارة   ودعــت 
العامة اجلمهور الى التعاون 
مع األجهزة الرقابية من خالل 
تصوير أي شيء سلبي يتعلق 
بالبلدية وإرساله عبر حساب 
التواصــل  البلديــة مبواقــع 
االجتماعي kuwmun@ وسيتم 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونية 

حياله على الفور. مخالفة استغالل مساحة ألحد احملالت

رفع سيارة مهملة من إحدى الساحات

احلربي: الهدف 
من احلملة تطهير 
مختلف املناطق 

من املظاهر 
السلبية

إزالة 2812م3 أنقاضًا
و27 سيارة مهملة باجلهراء

جتهيز ودفن 493 متوفى  وإرسال 75 جثمانًا 
خارج البالد في أغسطس املاضي

رفع 53 إعالنًا والكشف على 3 عقارات
في مبارك الكبير

أوضح التقرير اإلحصائي 
العالقات  إدارة  الذي أعدتــه 
العامة بالبلدية أن اإلحصائية 
الصــادرة من إدارة شــؤون 
اجلنائــز كشــفت عــن عدد 
الوفيــات التــي مت جتهيزها 
ودفنها في مقابر الكويت خالل 
شهر أغسطس املاضي، حيث 
بلــغ عدد املتوفــن الذين مت 
جتهيزهم ودفنهم 493 متوفى 

إلى جانب جتهيز وإرسال ٧5 
جثمانا إلى خارج البالد. 

 وأشار التقرير الى أن عدد 
املتوفن من الرجال والنساء 
واألطفال الذين مت جتهيزهم 
ودفنهم في مقابر الصليبخات 
بلغ ٢٧٧ متوفــى إلى جانب 
جتهيز وتسفير ٦٧ جثمانا، 
فيما بلغ عدد املتوفن الذين مت 
جتهيزهم ودفنهم في املقبرة 

اجلعفرية ٧٧ وجتهيز وتسفير 
٧ جثمان. 

 وذكــر التقريــر أن عدد 
املتوفــن الذين مت جتهيزهم 
ودفنهم مبقبــرة اجلهراء قد 
بلغ 39 متوفى، فيما بلغ عدد 
املتوفــن الذين مت جتهيزهم 
ودفنهم مبقبرة صبحان ٧٦ 
متوفــى وجتهيــز وتســفير 

جثمان واحد. 

 وبــن التقريــر أن عــدد 
الذين مت دفنهم في مقبرة غير 
املسلمن من الرجال والنساء 
واألطفال ٢4 متوفى، فيما بلغ 
عدد تصاريح بناء الشاهد التي 
مت إصدارها ١٠١ تصريح، وبلغ 
عدد االستعالمات عن قبور ٧٠ 
استعالما إلى جانب حتصيل 
48٠ دينارا مت دفعها رســوم 
كفن اختياريا لعدد ١٦ متوفى.

العالقــات  ادارة  كشــفت 
العامة بالبلدية عن قيام النوبة 
»أ« لقسم ازالة املخالفات بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير 
بحملة علــى احملافظة وذلك 
تزامنا مع احلملة التي اطلقتها 
ادارة العالقــات العامة حتت 

شعار »#بتعاونكم_جنملها«.
واسفرت احلملة عن رفع 
وازالة 53 اعالنا غير مرخص 
متنوع االحجام، ومت حترير 
5 مخالفــات تنوعــت ما بن 
تشــغيل عامل قبل احلصول 
على كرت صحة ومزاولة عمل 

قبل احلصول على كرت صحي، 
واقامة اعالن خاص لنشاط من 
دون ترخيص، واقامة نشاط 
بترخيــص صحــي منته الى 
جانب الكشف على 3 عقارات 
للتأكد من خلوها من املخالفات 
وايصال التيار الكهربائي لها.

في هذا السياق، اكد رئيس 
قسم ازالة املخالفات م.ماجد 
املواطنــن  علــى  املطيــري 
واملقيمن مراجعة قسم ازالة 
املخالفات ألي استفســار في 
مبنى البلديــة خلف جمعية 

ابوفطيرة.

كشف إدارة العالقات العامة بالبلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء بحملة على مناطق احملافظة وذلك تزامنا مع 
احلملة التي أطلقتها ادارة العالقات العامة حتت شعار »#بتعاونكم_جنملها«. 
وأسفرت احلملة عن رفع 2812م3 من االنقاض الى جانب غسيل 62 حاوية 
وتبديل 8 اخرى ووضع 27 ملصقا على سيارات مهملة، ومت رفع 27 سيارة 
مهملة، باالضافة الى توجيه 16 انذارا وتعهدا ومخالفة نظافة عامة ومت كنس 
وغسيل الشوارع الرئيســية والداخلية. كما كشفت ادارة العالقات العامة 
بالبلدية عن قيام ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرقة مبحافظة اجلهراء 
بحملة على احملافظة وذلك تزامنا مع احلملة التي اطلقتها ادارة العالقات العامة 
حتت شعار »#بتعاونكم_جنملها«. في هذا الصدد، أكدت مراقبة اشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء عن رفع 12 دراجة نارية لباعة متجولني 

الى جانب حترير 8 مخالفات أشغال طريق بأسواق اجلهراء. رفع دراجة نارية ألحد الباعة املتجولني


