
أخبار محلية
 الثالثاء 9 فبراير 2016

22

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

لإن�ساء �سركات جتارية 

وتخلي�س جميع املعامالت 

التجارية بال�سلطنة

سلطنة عمان

الت�سال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

تعلن
مجموعة گرم شعبان دويدار القانونية

»جمهورية مصر العربية«
والأحكام  والتجارية  املدنية  الأحكام  تنفيذ   -

اجلنائية بالتعاون مع ال�سلطات املخت�سة.

- حت�سيل وجدولة اأموال ال�سركات والأفراد.

- اإدارة العقارات )دعاوى - عقود - ا�ست�سارات(.

املراجعة : 5-22417214 )00965( كويت

90909666
00201288778811 م�سر

للـبيــــــــع مــگـتــــــــب
موؤثث فاخر )280م(, موقع متميز بال�سرق

ميكن تق�سيمه اإىل )5( تراخي�س جتارية

لال�ستف�سار: 90909666

مطلوب من السادة املالك
لالإيجار

 فلل - �سقق - اأدوار

بعموم جنوب ال�سرة وم�سرف 

وغرب م�سرف لالأجانب وكويتيني

م�ؤ�ص�صة ي��صف املط�ع العقارية
بيع - اإيجار - ا�ستئجار

 60763663

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

  

شرگة سجايا للخدمات العقارية
Tel: 22412103 - 22412105 - Mob: 99762494 - 99709392 

              sajayakw

• للبيع عمارة يف ال�ساملية )940 م2( بطن وظهر و�سكة 
 + �سرداب   + �سقة   )38( اأدوار   )10(  - و�ساحات  عري�سة 

فــاخــرة مــوقــع ممــيــز - دخـــل �سهري  حمــل - ت�سطيبات 

متوقع )16500 د.ك(.

 - و�ساحة  �ــســارع  م2(   750( عــمــارة يف خيطان  للبيع   •
الدخل   - حمـــل   + �ـــســـرداب   + �ــســقــة   )30( اأدوار   )10(

ال�سهري ) 12200د.ك(.

يوجد لدينا مجمعات جتارية 
وعمارات استثمارية بنسب ممتازة

عقــــارات   استثمــــــارية

اإعـــالن
تقدم :  1- عبـــداحلميـــد عــلـــي الســالـــــم
               2- بشـــار عبـــداحلميـــد الســالـــــم
               3- اســــــامــــــة سلـيـمــــــان الـــــصبــــاح

اأ�صحاب �صركة كيان ال�صرق االأو�صط للمقاوالت عامة للمباين
بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

�سركة  اإىل  حمــدودة  م�سوؤولية  ذات  من  لل�سركـــة  القانوين  الكـــيــــان  لتعـــديـــل   -

ال�سخ�س الواحد.

- يرجى ممن له اعرتا�س اأن يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �ستني يومًا من تاريخ 

نــ�ســر الإعــالن باعتــرا�س خطــي مرفــقــًا بــه �سنــد املديونــيـــة واإل فلــن يــوؤخـــذ 

بعني العتبار.

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

جهاز مانع العوالق الفطرية للمراكب وجهاز احلسابات الفلكية لتحديد املواقع.. في الطريق إلى األسواق التجارية

مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع يبحر بالتكنولوجيا في معرض الكويت لليخوت 2016
الكويت����ي بس����ام الرجيب ان 
اختراع مانع العوالق البحرية 
الذي ش����ارك به ف����ي املعرض 
حاص����ل على ش����هادات براءة 
اختراع م����ن الكويت الواليات 
املتحدة األميركية واملانيا، مؤكدا 
ان مركز صباح األحمد للموهبة 
واالبداع تبنى االختراع قبل ان 
يرى النور وقبل ان يتم تخطيطه 
على الورق، مشيدا بالفرصة التي 
اعطيت له من املركز للمشاركة 
ف����ي املعرض قائال»املش����اركة 
في مع����رض الكويت لليخوت 
فرص����ة تس����ويقية ينتظرها 
كل مخت����رع في هذا املجال وال 
شك انها ستساعدنا على طرح 
ابتكاراتنا امام املستثمرين مبا 
يع����ود بالفائ����دة علينا وعلى 
املركز«. وكان معرض الكويت 
ابوابه  لليخ����وت 2016 فت����ح 
للزوار خ����الل الفترة مابني 31 
يناير 2016 و4 فبراير 2016 في 
مارينا كريسينت برعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.

جتهيزهما وتطويرهما بشكل 
كبير وبعدها مت عرضهما خالل 
املش����اركة في معرض الكويت 
لليخ����وت 2016 للبح����ث عن 
حاضنة لهما تقوم بتسويقهما 
عن طريق التعاقد املباشر مع 

املخترع او املركز.
م����ن جانبه، اك����د املخترع 

اختصاصي شؤون املخترعني 
في مركز صباح األحمد للموهبة 
واالبداع ان املشاركة من خالل 
اختراعني، احدهما مانع العوالق 
الفطري����ة ملراك����ب الصي����د، 
والثاني جهاز لعمل احلسابات 
الفلكية ملعرفة وحتديد املواقع 
واالجتاهات في البحر مت بعد 

واالبداع وضع استراتيجية على 
مدار خمس سنوات بدأت بتطوير 
االبتكارات واالختراعات لطرحها 
امام املس����تثمرين في االسواق 
التجارية وقريبا سيكون هناك 
املزيد من االختراعات التي سيتم 

تسويقها محليا وعامليا.
من جهته، قال محمود زمان 

الفعاليات بهدف اتاحة الفرص 
املناسبة لتسويق اختراعاتهم 
للمستثمرين واملهتمني، كما انه 
مت اختيار اختراعني مرتبطني 
ب����االدوات البحرية واليخوت 
ليستفيد منهما عدد كبير من 
رواد وعشاق البحر، مؤكدا ان 
مركز صب����اح األحمد للموهبة 

بصفة عامة.
وفي هذا الشأن، قال رياض 
عبد الوه����اب الش����رف مدير 
التخطيط االس����تراتيجي في 
مركز صب����اح األحمد للموهبة 
واالبداع ان املركز يحرص على 
دعم املخترعني الكويتيني من 
خالل املش����اركة ف����ي مثل هذا 

كشف مركز صباح األحمد 
للموهب����ة واإلبداع احد املراكز 
التابعة ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي عن اختراعني جديدين 
لرواد البحر في معرض الكويت 
لليخوت 2016.. األول عبارة عن 
جهاز يحمي الطراريد والسفن 
التي تقف في املراسي من العوالق 
البحري����ة التي تتش����كل على 
جوانبها واطرافها ويحميها من 
التلف، واالختراع الثاني يعمل 
على حتديد املواقع واالجتاهات 
البحرية بدقة وجودة عالية من 

خالل احلسابات الفلكية.
وتأتي مشاركة املركز في هذا 
املعرض في إطار احلرص على 
التواجد في احملافل والفعاليات 
التسويقية التي تهم شريحة 
واسعة من املستثمرين واملهتمني 
البحرية،  باليخوت واللوازم 
حيث يض��م هذا املعرض عددا 
كبي��را من الش���ركات احمللية 
واإلقليمية العاملة في مج���االت 
صناعة اليخ��وت واملستلزمات 
املرتبطة بها وباحلي��اة البحرية 

فريق عمل مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداعالشيخ محمد العبداهلل خالل زيارته جناح مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع


