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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(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

66166613

�ساليهات لاليجار باخلريان
 خمي�س وجمعة و�سبت

 120 د.ك اطالة حمام �سباحة

 160 د.ك اطالة البحـر 
3غرف - 3حمام - �سالة    كبرية - تاأثيث   ملكي  
�ســـالــة الــعـــاب اأطـــفــــال - حمام �سباحة 
متتــع بالطبيعـــة وجـمــــال ال�ســــاطــــئ

الكمية   حمدودة -  هذا   العر�س لليوم     وغداً   فقط  
�ســــارع باحلــجــــز

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

تعديل كيان وخروج �سركاء

تقدم اأ�سحاب �سركة �سوق امل�سيلة 

اإدارة  اإىل  بطلب  املركزي  العاملية 

ال�سركات بوزارة التجارة :

پ بخروج ال�سريكة هديل حممد 

ال�سديقي و�سو�سن عامر يا�سر.

پ وتعــــــديـــــل الكـــيـــــان القــــانـــــونــي 

لل�ســـــركـــــــة مـــــــن ذات م�ســـــــوؤولـــيـــة 

حمدودة اإىل ت�سامنية.

پ وتعديل بند الإدارة.

ف�ق�دت �سي�ارة
تويوتـا اأوريـون
 اأبي�س موديل 2007 ب�سارع اجلهراء

رقم اللـــوحـــة: 4/9659
الرجـــاء ممـــن يعرث عليــــهــا 

اأو يعــــرف عنـــهــــا �سيئا الت�ســال 

66888959 - 66786087 
وله مكـــافـــاأة جمزيـــة

جانب من لقاء رئيس وزراء مالطا مع مدير صندوق التنمية عبدالوهاب البدر

رئيس وزراء مالطا مستقبال بدر السعد

وزيرا خارجية الكويت ومالطة يوقعان االتفاقية

رئيس الوزراء أقام مأدبة غداء على شرف نظيره

الكويت ومالطا وّقعتا مذكرتي تفاهم للتعاون الثنائي
في المجال الصحي وإقامة مشاورات بين وزارتي الخارجية

التقى السعد والبدر

 رئيس وزراء مالطا بحث التعاون
مع هيئة االستثمار وصندوق التنمية

استقبل رئيس 
وزراء جمهوري���ة 
مالط���ا الصديق���ة 
د.الورنس غونزي 
اق��امته  مق���ر  في 
بقص���ر بيان امس 
املنتدب  العض���و 
ف���ي الهيئة العامة 
ب���در  لالس���تثمار 

السعد.
كم���ا اس���تقبل 
مدير عام الصندوق 
الكويت���ي للتنمية 
االقتصادية العربية 

عبدالوهاب البدر.
خالل  وج���رى 
ب�ح����ث  الل��ق���اء 
التع���اون  أوج���ه 
جمهوري���ة  ب���ن 
مالط���ا والهيئ���ة 
لالستثمار  العامة 
ل��ص����ن���دوق  وا
الكويت���ي للتنمية 
االق���ت����صادي���ة 

والعربية.

الكويت تشارك في جلسات
اتحاد البريد العالمي في سويسرا

برن � كونا: استقبل سفيرنا لدى سويسرا 
د.سهيل شحيبر امس وفد الكويت املشارك 
في جلس���ات اجتماع مجلس ادارة احتاد 
البريد العاملي بالفترة من 12 وحتى 21 الشهر 
اجلاري بالعاصمة السويسرية برن. وأقام 
السفير شحيبر مأدبة غداء على شرف الوفد 

الذي عبر بدوره عن شكره وامتنانه للسفير 
على جهوده وجهود سفارة الكويت ودور 
املندوب الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية في جنيڤ الس���فير ضرار رزوقي 
لدعم موق���ف وزارة املواصالت الكويتية 
اثن���اء انتخابات عضوي���ة مجلس االدارة 

الدائم الحتاد البري���د العاملي حيث كانت 
لتلك اجلهود أثره���ا امللموس في حصول 

الكويت على هذا املقعد.
يذكر أن مشاركة الكويت في اجتماعات 
هذا العام هي اس���تكمال لالجتماعات التي 

تعقد بصورة دورية ملجلس االدارة.

 عبدالصمد وعمدة باد زودن األلمانية
استعرضا تعزيز وتطوير العالقات الثنائية

برلن � كونا: اجتمع قنصلنا 
الس���فير  العام في فرانكفورت 
يوسف عبدالصمد مبقر القنصلية 
العامة مع عمدة مدينة باد زودن 
االملانية نوربرت التنكامب لبحث 
العالقات  سبل تعزيز وتطوير 

الكويتي���ة � االملانية والتعاون 
الثنائي على كافة االصعدة. وذكر 
بيان صحافي من القنصلية العامة 
الليلة قبل املاضية ان االجتماع 
تركز عل���ى اجلانب االقتصادي 
وسبل التعاون في املجال الصحي 

بن البلدي���ن خصوصا مع تلك 
املدينة التي تقع في والية هيسن 
األملانية. وتكمن أهمية مدينة باد 
زودن في كونها تقع بالقرب من 
مدينة فرانكف���ورت املقر الدائم 
للبعثة الديبلوماسية الكويتية. 

وقدم عمدة مدينة باد زودن شرحا 
مفصال عن اهم مستشفيات املدينة 
والتي ميك���ن ان تقدم اخلدمات 
الصحي���ة الالئق���ة للمرض���ى 
الكويتين املبتعثن للعالج في 

أملانيا.

عقد س���مو رئي���س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
ديوان اسرة آل الصباح بقصر بيان 
مساء امس جلسة مباحثات رسمية 
مع رئيس وزراء جمهورية مالطا 

الصديقة د.الورنس غونزي.
وجرت املباحثات بن اجلانبن 
في اجواء ودية حيث مت فيها بحث 
العالقات الثنائية في شتى املجاالت 
وسبل تطويرها مبا يحقق مصالح 
الشعبن اضافة الى بحث القضايا 

الدولية ذات االهتمام املشترك.
حضر املباحثات النائب االول 
لرئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووزير املالية مصطفى الشمالي 
ووزير التجارة والصناعة احمد 
اله���ارون ووزير الصحة د.هالل 
الساير ووكيل وزارة اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل ورئيس 
املرافقة املستشار  بعثة الشرف 

الكويت���ي للتنمية  والصندوق 
العربية وس���فير  االقتصادي���ة 
الكويت ل���دى جمهورية ايطاليا 
واحملال الى جمهورية مالطا الشيخ 

جابر دعيج الصباح.
الوفد  كما حض���ر املباحثات 

بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
د.رشا الصباح، ووكيل ديوان سمو 
الوزراء الشيخة  رئيس مجلس 
اعتماد اخلالد وكبار املسؤولن 
ف���ي وزارة اخلارجية والطيران 
املدني والهيئة العامة لالستثمار 

الرس���مي املرافق لرئيس وزراء 
جمهورية مالطا، وعقب املباحثات 
مت االحتفال بالتوقيع على مذكرتي 
تفاهم بن حكومة الكويت وحكومة 
مالطا االولى بشأن انشاء جلنة 
مشتركة للتعاون الثنائي والثانية 

بشأن اقامة املشاورات الثنائية بن 
وزارتي خارجيتي البلدين.

التفاهم عن  ووقع مذكرت���ي 
حكوم���ة الكوي���ت نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح عن حكومة 
جمهوري���ة مالط���ا نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

د.تونيو بورج.
كما وقع البلدين على اتفاقية 
للتعاون في املجال الصحي وقعها 
عن حكومة الكويت وزير الصحة 
د.هالل مساعد الساير وعن حكومة 
جمهوري���ة مالط���ا نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

د.تونيو بورج.
هذا واقام سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
مأدبة غداء على ش���رف رئيس 
وزراء جمهورية مالطا الصديقة 
د.الورنس غونزي والوفد املرافق 
له مبناس���بة زيارته الرس���مية 

للبالد.


