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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

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�صحـتكـــم
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.

 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

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــ�د �صيـانــة �صنـــ�يـة

مبيعات التگييف

العالناتـــــــكـم

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

جمدول - �سلطانة - برحي - خال�س -  اأم الدهن - نبوت �سيف - برمي

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

ويوجد متر ورطب

99791061 - 97029111
الوفرة - تقاطع �سارع 600، 500

للبيع نخيل مثمر

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

لــــــــالتــــــــ�ــــــــســــــــال:99601733

بـــــعـــــد الـــــ�ـــــســـــاعـــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة �ــــســــبــــاحــــًا

تنظيـف وتعقـيـم وت�ص�ير دكت التكييف املـركزي

ق�صم خا�ض ملبيعات و�صيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�صتطيع روؤيته قد يق�صي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

- شــــــــــاليـــــــــــــه فــــــــي الــــضبـــــــاعـيـــــــــــة عـلـــــــى الـبـــحـــــــر
واجـــــهـــــــــــــــــة 16 م - 350 ألــــــــــــــف

- أرض فــــــــــي الــــــيــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــوك - ق 4 - )375 م(
واجهة )25م(  مـــقــــــابـــــــل مــــــواقــــــف روضـــــــة أطـــــفــــــــــال - 450 ألـــــــف

للبيــــــــــــــــــع عقارات

99810078

العالناتــكم في دلـيـــل

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

خالل اجتماع جلنة اجلاليات التابعة حملافظة اجلهراء مع ممثلي اجلالية املصرية

العوضي: الكويت ترحب مبن يحافظ على املجتمع واألمن واألمان فيه
الدينية والوطنية واألنشطة 
االجتماعي����ة مث����ل إقام����ة 
مع����رض وي����وم مفت����وح 
لتبادل الثقافات وعمل يوم 
رياضي للجاليات«، مبينا 
ان »من أهداف االجتم���اع 
م����ع قياديني ومس����ؤولني 
ذوي اختص����اص هو رصد 
الظواهر السلبي��ة اخل���اصة 
باجلالي���ات، والعمل على 
نش����ر قان�������ون العم�����ل 
األهلي بشكل دوري، ونشر 
امللصق������ات اإلعالني�ة في 

األم����اكن العامة«.
وم����ن جانب����ه حت����دث 
املستش����ار العمال����ي ف����ي 
السفارة املصرية جمال احمد 
قائال: »دائما نوضح ألبناء 
اجلالية املصرية من العمال 
ما عليهم من واجبات قبل أن 
نبني لهم حقوقهم كما أننا 
نعقد ب����ني الفترة واألخرى 
زيارات لعدد من الشركات 
الكبرى لتعريف العاملني مبا 

لهم ومبا عليهم«.

وواجباتهم من خالل قوانني 
الدولة وغرس قي���م املجتم��ع 
اإليجابي��������ة وثقافته لدى 
اعداد  اجلالي����ات وتقن����ني 
الوافدين الهامش����ية، وذلك 
للحفاظ على األمن االجتماعي 
الظ��واهر السلبية  ورصد 
الناجت����ة م����ن اجلالي����ات 
وانعكاس����ها عل����ى األم����ن 
االجتماعي ووضع احللول 
لها، والس����ير عل����ى خطة 
صاحب السمو األمير »قائد 
العمل اإلنساني« عن طريق 
ترجمة العمل اإلنساني إلى 

واقع ملموس.
اللجنة وائل  أما مق����رر 
املطوع فقد تطرق إلى أنشطة 
اللجنة، موضحا أنها »تقوم 
بالتنس����يق مع السفارات 
والقنصليات من أجل توعية 
مواطنيه�����������ا بحقوقهم 
وواجباتهم وذلك من خالل 
تزويده����م بقان����ون العمل 
الكويتي، ومشاركة  األهلي 
باالحتف����االت  اجلالي����ات 

وبدوره، حت����دث نائب 
رئيس اللجنة علي الفضلي 
أيضا عن اللجنة، حيث اشار 
إلى انها »تابعة ملركز اجلهراء 
لألمن االجتماعي وتختص 
بش����ريحة اجلالي����ات في 
احملافظة«، مش����يرا إلى أن 
أهداف اللجنة هي توعي��ة 
اجلالي��������ات بحقوقه�����م 

رئيس مركز اجلهراء لألمن 
د.عب����داهلل  االجتماع����ي 
العوضي وكل أعضاء جلنة 
تنمية اجلاليات«، مش����يرا 
إل����ى أن »اللجن����ة تتكون 
من 5 أعضاء وهي برئاسة 
د.مشعل الظفيري ونائبه 
علي الفضلي ومقرر اللجنة 

وائل املطوع«.

منهم الدولة«، الفتا إلى ان 
»الكويت ترحب دائما بكل 
من يعمل بجه����د ويحافظ 
على املجتمع واألمن واألمان 

فيه«.
ومن جانبه، قال رئيس 
جلنة اجلاليات د.مش����عل 
الظفيري »إن اللجنة تأسست 
في أغسطس املاضي بحضور 

وغيرهم من املسؤولني.
وف����ي البداي����ة رح����ب 
رئي����س مرك����ز اجله����راء 
لألمن االجتماعي د.عبداهلل 
العوض����ي مبمثلي اجلالية 
املصرية، مؤكدا »ان اجلالية 
متث����ل نس����بة كبي����رة في 
الكويت، ولهم جهودهم في 
شتى املجاالت بحيث تستفيد 

عبداهلل العليان

اجتمعت جلنة اجلاليات 
التابعة حملافظ����ة اجلهراء 
مع ممثلي اجلالية املصرية 
في مق����ر احملافظة مبنطقة 
العيون، بحضور رئيس مركز 
اجله����راء لألمن االجتماعي 
د.عبداهلل العوضي، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة لقطاع 
التنمية د.فهد بادي، ورئيس 
جلن����ة تنمي����ة اجلالي����ات 
د.مشعل الظفيري واملستشار 
العمالي بالسفارة املصرية 
في البالد جمال السيد ومدير 
الش����ؤون اإلدارية إلحدى 
شركات مجموعة اخلرافي 
العام  عطا محم����د واملدير 
لالحت����اد الكويتي للتجارة 
ومصنعي امل����واد الغذائية 
في غرف����ة جتارة وصناعة 
الكويت نبيل فودة وعضو 
اجلالي����ة املصرية وعضو 
أبن��اء  مؤس����س برابط����ة 
أس����يوط عبداملنعم رياض 

جمال السيد وعطا محمد ونبيل فودة وعبداملنعم رياض خالل االجتماعد.عبداهلل العوضي ود.فهد بادي ود.مشعل الظفيري خالل اجتماعهم مع ممثلي اجلالية املصرية  )ريليش كومار(

املستشار العمالي 
املصري: نوضح ألبناء 

اجلالية واجباتهم 
قبل حقوقهم


