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يتم ترحيلها إلى المحرقة في رحية والسالمي

بلدية الجهراء تدّشن حملتها لرفع األنقاض و30 ألف إطار في منطقة سعد العبداهلل

اجلرافات ترفع الردم في منطقة أمغرة

رفع احدى السيارات املهملة الفريق املشارك في حملة االزالة

جرافة البلدية تضع الردم في إحدى الشاحنات

بناء على تعليمات وزير االش����غال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر 
وتوجيهات مدير عام البلدية م.احمد الصبيح 
دش����نت بلدية محافظة اجلهراء حملتها الزالة 
االنقاض واملخلفات واالطارات املتراكمة مبنطقة 
سعد العبداهلل )أمغرة( والتي يبلغ عدد االطارات 
املهملة فيها نحو 30 الف اطار وكميات هائلة 
من املخلفات باالضافة الى رفع السيارات املهملة 

ونقلها الى موقع احلجز مبنطقة أمغرة.
وفي هذا السياق اكد مدير فرع بلدية محافظة 
اجلهراء عبداهلل العلي ان جميع املخلفات من 
االطارات واالنقاض يتم ترحيلها مباشرة الى 
احملرق����ة الواقعة في منطقة رحية والس����املي 
وال����ذي يتطلب من الوق����ت الزالتها وتنظيف 
املنطقة بالكامل عشرة ايام تقريبا. وشدد العلي 
على ان الرقابة سيتم تكثيفها على املنطقة بعد 
تنظيفها بالكامل وتشديدها ايضا على منطقة 
سكراب أمغرة من خالل رفع السيارات املهملة 

خارج اس����وار القسائم باملنطقة باالضافة الى 
التدقيق على الرخص. واضاف ان بلدية احملافظة 
ستشن حملة واسعة النطاق لتنظيف جميع 
املناطق السكنية التي تقع في نطاق احملافظة 
وسيتم اتخاذ جميع االجراءات القانونية بحق 
املتجاوزين الذين يقومون برمي مخلفات البناء 
بالس����احات العامة وبجانب الطرقات، مشيرا 
الى ان االس����تعدادات قائمة على قدم وس����اق 
مع مختلف اجله����ات املعنية ببلدية احملافظة 
لتنفيذ هذه احلملة. واشار العلي الى ان بلدية 
احملافظة ستكثف من اجراءاتها الرقابية على 
مختلف االصعدة مبا يتماش����ى مع توجيهات 
وزير االش����غال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدي����ة د.فاضل صف����ر وتعليمات مدير عام 
البلدية م.احمد الصبيح والتي تهدف الى تطبيق 
االنظمة واستتباب النظام والقوانني التي شرعتها 
البلدية، مؤكدا ان اجلميع سواسية امام القانون 

لتحقيق املصلحة العامة للجميع.
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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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

750 م يف منطقة الندل�س �سارعني دورين و�سرداب
�سركـة الــزوم الـدوليــة للتجــارة العامـــة

مركــز الـزوم العــقـــاري

للبيـــع ڤيــــال 

66677519

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

9 7 9 0 6 6 5 8

يف خيطان اجلديد
نظام ال�سقق غرفتني وحمام ومطبخ

ويوجد بها �سرداب م�ساحة كبرية

قريبة من الأ�سواق 

اأبوحممد

لالإيجـار بناية


