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سعد العجمي

العجمي: املبارك ضرب أروع األمثلة في مكافحة الفساد محافظ العاصمة بحث مع  السفير املصري
سبل تعزيز العالقات بني البلدين

استقبل محافظ العاصمة الفريق ثابت املهنا في 
مكتبه صباح امس السفير املصري ياسر عاطف، 

وذلك مبناسبة تسلمه مهام عمله اجلديد.
ورحب املهنا بالس����فير الضيف وتبادل معه 
األحاديث الودية التي تناولت العالقات الثنائية 

التاريخية والعميقة بني البلدين الشقيقني وسبل 
تعزيزها في مختلف اجلوانب. من جانبه، أعرب 
السفير عاطف عن شكره وتقديره للكويت أميرا 
وحكومة وشعبا على ما أبدوه من حفاوة وترحيب، 

آمال للكويت دوام التقدم واالزدهار.

قال الشاعر واإلعالمي سعد العجمي ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ضرب اروع األمثلة في تصميمه 
على مكافحة الفساد بتسليم سموه إقرار ذمته املالية، وأضاف 
العجمي ان هذا اإلجراء دليل واضح كما عرفناك يابو صباح انك 
وما زلت تهتم في دعم حكومتك على مكافحة الفساد والقيام 
بدورها وفق القانون رقم 24 لس����نة 2012، وزاد بقوله: بهذه 
اخلطوة يا سمو الرئيس وضعت حدا ملكافحة الفساد والتطاول 
على املال العام فالبد ان نحذو حذو تلك اخلطوة التي اقدمت 

عليها يا سمو الرئيس، فالكويت تستحق منا الوالء والعطاء 
وفقك اهلل وسدد خطاك.

ك��م��ا ع��رف��ن��ا ج��اب��ر امل���ب���ارك وف��ي
ش���ه���ادة ت��ش��ه��د ب��ه��ا ك���ل ال��ب��ش��ر 

يختفي م���ا  ب���ن  امل����واق����ف  ش��ي��خ 
شهر ال  ح���ر  ي���اك���ود  م��اي��ش��ب��ه 

نفي ينفيها  ب��ت��ص��ح  م��اه��ي  ك��ل��م��ه 
وخبر ع��ل��م  ل��ه  ال��ط��ي��ب  دروب  وع��ل��ى 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

الري – مدخل الغزايل �سارع 22 – مقابل وكالة ا�سنت مارتن لل�سيارات

ت: 24755575 - 24712235
 @ALMUTHAANA       https://instagram.com/almuthaana/   

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472
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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

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

> 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�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــود �سيـانــة �سنـــويـة

مبيعات التگييف
 60655133 - 66015044 - 69020302  

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 مــــوؤ�س�ســــــة

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

للبيــــــــع بيـــــت باليـــــرمـــــوك

مؤسسة يوسف املطوع
99712333 - 60763663

دورين وسرداب 750 م - موقع شارع واحد
مطلوب للبيع بيوت وعمارات وڤلل

فرصة لالستثمار
استثمر اآلن في عالم ألعاب اإلنترنت وتطبيقات 

اآلي فون واألندرويد مببلغ 10 آالف دينار
األرباح املتوقعة 400 دينار شهريًا

95555053
www.stainglow.com

م�ساحة 760 م - 12 دور

الدخل ال�سهري: 14 األف دينار )عقد حكومي(

المالك: 99332252

للبيع عمارة جديدة بالساملية
نخيل مثمر - جمدول - �سلطانة - برحي - خال�س

 اأم الدهن - نبوت �سيف - برمي

كما يوجد لدينا فروخ برحي - خال�س - اأم الدهن - مزروعة يف اأحوا�س

99791061 - 97029111
الوفرة - تقاطع �سارع 600، 500

للــــبيــع

%97990310

 > اأر�ض بالـرقعي  زاوية   > فيال بال�سهداء 3 اأدوار و�سرداب 
للبــيــع

لإليجار أرض في ميناء عبدالله »سكن شركات«
مطلوب شراء أرض بالعديلية أو ضاحية عبدالله السالم

مطلوب فيال لالإيجار ل�سفارة

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير دكت التكييف املـركزي

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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مفقود جواز سفر مصري
A14420191 / رقم

با�سم

مصطفى حماد سعد صالح
 الرجاء ممن يجده ت�سليمه 
لل�سفارة امل�سرية  اأو االت�سال على

98942824
97682341

سجل اآلن في دورة الوعي 1
مع املدرب طالل خلف  أول مدرب كويتي 

متخصص بالوعي مبركز اوشو بالهند
للحجز واالستفسار: 66979888

دورة الوعي 1

@leeenalion


