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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 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

> 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�صحـتكـــم
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.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

غــرب عبد الله املبارك )الدائري السابع( - صباح األحمد - جابــر األحــمــــد 
- شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- عمــوم القريــن - ام الهيمان- 
فــهـــد األحـمــد - جابــرالعلــــي - مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - 
النسيم - خـــيران السگنـــي - الـــقــــــيروان - الــــوفـــرة - وتوجد مناطق أخرى.

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري - فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

لإن�صاء �صركات جتارية 

وتخلي�س جميع �ملعامالت 

�لتجارية بال�صلطنة

سلطنة عمان

�لت�صال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــ�ي ــن ــص � وعــــقــــ�د  الــ�ــصــيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــص ــ� ــف ــن امل الـــــ�حـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69017117 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شقق جديدة بالساملية

قطعة 3 �صارع يو�صف �لقناعي

2 غرفة + 2 حمام + �صالة ومطبخ

66633075
25756427

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيئـة العامة لإلسكـان.

* معتمــد مــن منظـمـات الغـذاء والـدواء 
العالمية.

مـقـــاومـــة  خــارجــيـــة  بطــبـقـــة  مـــزود   *
وطـبـقــة  البنفسـجيــة  فــوق  لألشعــة 
الطحــالـب  داخلـيـة ملســاء تمـنـع نمـو 

والبكتيريا.
للـمـاء  ومخارج  مداخل  علـى  يحتـوي   *
مـادة  مــن  مصنـوعـة  خـارجيــة  بوصـالت 
الصـــدأ  ضــد  الجــودة  عــالــيــة  النحــاس 

والتآكـل.

وتمتاز  المساحة  من  صغيراً  حيزاً  وتشغل  كبيراً  حيزاً  توفر 
ضعف  لمشكلة  حل  وهي  وعصري.  وأنيق  رائــع  بشكل 
بين  الــســور  خــزان  تركيب  ويتم  البيت  فــي  الــمــاء  ضغط 

الساعة والمضخة.
طرق التجميع المختلفة:

إمكانية توصيل الخزانات مع بعض بطرق 
مختلفة لزيادة السعة حسب االحتياج.

طرق االستعمال:
إمكانية استعمالها بطرق مختلفة:

- على مستوى األرض 
- في غرفة المضخات داخل البيت

�لطول- في الحديقة

1950 �صم
�لعر�س

1600 �صم
�لعمق

29 �صم
�ل�صعة

500 لرت

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

مطلوب ولدينا
بالــــــعدان ڤــيــا  لــاإيــجــار 

بالــــــزهراء دور  لــاإيــجــار 

بال�ســــــام دور  لـــاإيـــجـــار 

لاإيجار �سقق بال�سباحية

باملهبولة عــمــارتــن  للبيع 

55433338-55282554
مكتب التي�سري العقاري

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

جانب من احلملة

رفع 9 تريالت من املعدات الثقيلة
خالل حملة نظافة لبلدية العاصمة

رفع إحدى السيارات املهملة 

وضع ملصقات على التناكر املخالفة

ضمن جهود ادارة النظافة في بلدية األحمدي 
مت شن حملة لرفع السيارات املهملة في منطقة 
املهبولة. وتأتي هذه احلملة ضمن حرص البلدية 
على منع املخالفات وحرص الفريق على املتابعة 
وعدم السماح بوجود مثل تلك السيارات املهملة. 
من جهة أخ����رى، قامت البلدية بتوجيه انذارات 
ألصحاب تناكر املياه املخالفة واملتوقفة في دوار 
الظه����ر، ووضع ملصقات عليه����ا، متهيدا للبدء 

برفعها خالل 48 ساعة.

رفع السيارات املهملة 
في املهبولة

عبداهلل الكندري

نادية الشريدة

دع���ا العض���و عب���داهلل 
الكندري إل���ى تعديل الئحة 
اإلعالنات بإضافة بند جديد 
بشأن اإلعالنات على الواجهات 
التجارية  الزجاجية للمباني 

االستثمارية.
وقال الكندري في اقتراحه: 
أظه���رت التطبيقات العملية 
وج���ود بع���ض الثغرات في 
الئحة اإلعالنات رقم 2006/150 
والتعديالت التي أجريت عليها 
بتاري���خ 2015/7/14 وذل���ك 
حلرص البلدية على مواكبة 
التطور املعلوماتي واإلعالني 

بحيث تتم إضافة التالي:

أعلنت مديرة مكتب املتابعة 
الدولة لشؤون  التابع لوزير 
الش���ريدة عن  البلدية نادية 
اطالق حملة تطوعية لتنظيف 
اسطبالت اجلهراء حتت شعار 

»لنجعلها نظيفة«.
وقالت الشريدة: تأتي هذه 
احلملة بناء عل���ى تعليمات 
وزير املواصالت ووزير الدولة 
البلدية التخاذ كل  لش���ؤون 
الالزم���ة من اجل  االجراءات 
احملافظة على البيئة بالكويت. 
وقالت: من هذا املنطلق ونظرا 
لتراكم املخلف���ات في منطقة 
اس���طبالت اجلهراء وتداولها 
اعالميا، فضال عن تسببها في 

البن���د 9:  ف���ي  أوال: م14 
اإلعالن���ات عل���ى الواجهات 
للمبان���ي  الزجاجي���ة 

التجارية.
وتع���دل بإضافة لتصبح 
التجاري���ة  )للمبان���ي 
واالستثمارية( بحيث التقتصر 
على املباني التجارية بل متتد 

إلى املباني االستثمارية.
وعلي���ه نقت���رح: تعديل 
البند 9 من املادة 14 من الئحة 
اإلعالنات بحيث تصبح: تاسعا: 
اإلعالن���ات عل���ى الواجهات 
التجارية  الزجاجية للمباني 

واالستثمارية.

التي يعاني  البيئية  الكوارث 
منها اهالي املنطقة وانعكست 
بصورة سلبية على صحتهم 
وس���المتهم من خالل انتشار 
الروائح واحلشرات، نود االفادة 
بأن البلدية س���تطلق احلملة 
التطوعية حتت شعار »لنجعلها 
نظيفة« بحضور مساعد املدير 
العام لش���ؤون قط���اع افرع 
البلدية مبحافظتي الفروانية 
واجلهراء م.احمد الهزمي وذلك 
في منطقة اسطبالت اجلهراء 
الواقعة على طريق الساملي في 
متام الساعة التاسعة والنصف 
من صباح يوم الثالثاء 10 مايو 

املقبل.

الكندري: السماح باإلعالن 
على واجهات املباني التجارية

تنظيف إسطبالت اجلهراء

حترير مخالفة

الشويخ جمال العازمي واملفتش 
سعد العتيبي. وأشارت اإلدارة 
إلى أن احلملة أسفرت عن رفع 
9 تريالت من املعدات الثقيلة 
اآلليات  مس����تخدمة عددا من 
متثلت في 9 سطحات ورافعة 

كبيرة.

نفذت مراقبة النظافة العامة 
التابعة إلدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة العاصمة حملة ميدانية 
لرفع السيارات واملعدات الثقيلة 
مبنطق����ة الش����ويخ إلزالة كل 
معوقات الطريق جتنبا للحوادث 
املرورية وقد أسفرت عن رفع 9  

تريالت من املعدات الثقيلة.
وتأتي هذه احلملة في سياق 
احلمالت امليدانية التي يقوم بها 
املفتشون فضال عن احلمالت 
اليومي����ة حفاظا على النظافة 
العامة وإظهار الوجه احلضاري 
للمحافظة وإزالة كل املعوقات 

التي تشوه املنظر العام.
وأوضحت العالقات العامة 
ب����أن احلملة ترأس����ها مراقب 
النظافة العامة مشعل العازمي 
وشارك فيها مشرف مركز شبرة 


