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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

تلفون: 51444688 - 50166248

ايتاليان رول لألملنيوم
أبواب وشبابيك وشتر

�لري - ق 1 - جممع 1410 - حمل رقم 1

سعـــــر خـــــاص 
عقود بيت گامل

العالنات��كم في دل�ي���ل

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

العالنات��كم في دل�ي���ل

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

العالنات��كم في دل�ي���ل

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

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

72 مخالفة و46 إنذاراً حملالت وأسواق األحمدي
أوضحت إدارة العالقات العامة في 

البلدية عن قيام فريق التفتيش ومتابعة 
احملالت واألسواق التابع ملكتب مدير 
فرع بلدية محافظة األحمدي بجولة 

تفتيشية واسعة النطاق على احملالت 
واألسواق باحملافظة حيث مت حترير 
72 مخالفة وذلك ضمن إطار حملة 

»بتعاونكم جنملها«. 
وفي هذا السياق أوضح مدير فرع 

بلدية محافظة األحمدي م.سعود 
الدبوس أن املفتشني قاموا بحملة واسعة 

النطاق على منطقة املنقف والفحيحيل 
وأبوحليفة والفنطاس استهدف احملالت 

التجارية واألسواق الغذائية والتي  
اسفرت عن حترير عدد 72 مخالفة 

تنوعت ما بني عدم حصول العامل على 
شهادة صحية وتشغيل العامل قبل 
احلصول على شهادة صحية وفتح 

وإدارة محل قبل احلصول على موافقة 
البلدية واضافة اعالن خاص بالنشاط 

بدون ترخيص من قبل البلدية.
واضاف الدبوس أنه من خالل اجلولة 
متت متابعة املخازن التابعة للشركات 
الغذائية بغرض تفعيل دور االجهزة 

الرقابية من خالل توجيه عدد 46 انذارا 
متعلقا باشتراطات قواعد النظافة العامة 

م. سعود الدبوسوظروف التخزين.

حترير 11 مخالفة أغذية وإعالن في الفروانية
أعلنــت إدارة العالقــات 
العامة في البلدية عن قيام 
ومتابعــة  التدقيــق  إدارة 
خدمات البلدية بفرع بلدية 
محافظة الفروانية ممثلة في 
مراقبتيها األغذية واألسواق 
واحملــــــالت واإلعالنـــــات 
بتنفيــذ حمالت تفتيشــية 
على اجلمعيــات التعاونية 
واملطاعم واحملالت في إطار 
احلملة التــي أطلقتها إدارة 
العالقات العامة، »بتعاونكم 
جنملهــا« إلى جانــب إزالة 
اإلعالنــات العشــوائية من 
جميــع مناطــق محافظــة 
الفروانية، مشيرة إلى أن تلك 
احلمالت أسفرت عن حترير 
١١ مخالفة وتوجيه إنذارين.

وفي هذا السياق، أوضح 
مدير إدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية بفرع بلدية 
الرشــيدي  احملافظة ناصر 
أن احلمــالت التي قــام بها 
املفتشون واملفتشات مبراقبة 

احملالت واإلعالنات أسفرت 
عــن حتريــر ١٠ مخالفــات 
إعالنات اشتملت على حترير 
8 مخالفات إقامة إعالن خاص 
بالنشاط من دون ترخيص، 
حترير مخالفتي فتح محل 
بترخيــص صحــي منتــه، 
إلى جانــب إزالة ورفع ٧5٠ 

إعالن مناسبات من الشوارع 
وامليادين مت وضعها عشوائيا 
على أعمدة اإلنارة وااللتفافات 
وتسبب الكثير من احلوادث 
لقائــدي املركبــات حلجبها 

الرؤية عنهم.
أن  الرشــيدي  وأضــاف 
املفتشــن مبراقبــة األغذية 

واألســواق قامــوا بتنفيــذ 
حمالت تفتيشــية على عدد 
مــن اجلمعيــات التعاونية 
واحملالت واملطاعم مبناطق 
)األندلــس - العارضية - 
الفردوس - صباح الناصر( 
وقد أسفرت تلك احلمالت عن 
حترير مخالفة تداول مواد 
غذائية تالفة وإقرار تعهدين 
أحدهمــا بإصــالح ثالجات 
ألحــد اجلمعيات التعاونية 
واآلخر ألحد البقاالت مبنطقة 

األندلس.
الرشــيدي على  وشــدد 
القائمــن علــى مراكــز بيع 
الغذائيــة بالتقيــد  املــواد 
باالشتراطات الصحية التي 
تضمنتهــا الئحــة األغذية، 
املفتشــن  أن  إلــى  مشــيرا 
واملفتشات التابعن لإلدارة 
للتجــاوزات  ســيتصدون 
باتخاذهــم  واملخالفـــــات 
القانونية بحق  اإلجــراءات 

املخالفن.

أغذية تالفةفحص ظاهري لألغذية 

إرسال 86 جثماناً خارج البالد

جتهيز ودفن 513 متوفى في سبتمبر
أوضح التقرير اإلحصائي الذي أعدته إدارة 
العالقات العامة في البلدية أن اإلحصائية الصادرة 
من إدارة شؤون اجلنائز كشفت عن عدد الوفيات 
التي مت جتهيزها ودفنها في مقابر الكويت خالل 
شهر سبتمبر املاضي بأن عدد املتوفن الذين مت 
جتهيزهم ودفنهم 5١3 متوفى إلى جانب جتهيز 

وإرسال 86 جثمانا إلى خارج البالد. 
 وأشــار التقريــر إلى أن عــدد املتوفن من 
الرجال والنســاء واألطفال الذين مت جتهيزهم 
ودفنهم في مقابر الصليبخات بلغ ٢69 متوفى إلى 
جانب جتهيز وتسفير 6١ جثمانا فيما بلغ عدد 
املتوفن الذين مت جتهيزهم ودفنهم في املقبرة 

اجلعفرية ٧٢ وجتهيز وتسفير ٢4 جثمانا.   كما 
ذكر التقرير أن عدد املتوفن الذين مت جتهيزهم 
ودفنهم مبقبرة اجلهراء قد بلغ ٢8 متوفى فيما 
بلــغ عدد املتوفن الذيــن مت جتهيزهم ودفنهم 
مبقبرة صبحان ١٢١ متوفى وجتهيز وتســفير 

جثمان واحد. 
 وبّن التقرير أن عدد الذين مت دفنهم في مقبرة 
غير املسلمن من الرجال والنساء واألطفال ٢3 
متوفى فيما بلغ عدد تصاريح بناء الشاهد التي 
مت إصدارها ٢٠١ تصريح وبلغ عدد االستعالمات 
عن قبور 6٢ استعالما إلى جانب حتصيل ١8٠ 

دينارا مت دفعها رسوم كفن اختياريا.

فحص ظاهري إلحدى املواد الغذائية 

حترير 25 مخالفة ملطاعم في حولي
وتوفير 600 حاوية لـ 3 مناطق

شن فريق الطوارئ 
في بلدية حولي أمس 
حملة تفتيشــية على 
املطاعــم للتأكــد من 
صالحية املواد الغذائية 
املتداولــة، حيــث مت 
حتريــر ٢5 مخالفــة. 
من جانب آخر، قامت 
إدارة النظافــة العامة 
وإشغاالت الطرق في 
بلديــة حولي بتوفير 
6٠٠ حاوية سعة ٢4٠ 
ليتــرا ملناطــق بيان 
ومبــارك  ومشــرف 

العبداهلل.


