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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنعاملصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655ت: 65556079 - 23905655

ISO

گفالةگفالةگفالةگفالةگفالة
10 سنوات10 سنوات

خـزان �صحــي ومعـتمـدخـزان �صحــي ومعـتمـد,

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي
خـزان �صحــي ومعـتمـد

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي
م�صـنـــوع مـــن البــولــي • م�صـنـــوع مـــن البــولــي • م�صـنـــوع مـــن البــولــي م�صـنـــوع مـــن البــولــي 

اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب �ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

ايل مــن ـــايل مــن ـــايل مــن ايل مــن  ـــا خـــا خ ــريــريا خــا خــ ــتــتريــريــ ــكــكتــتــ ــبــبكــكــ ــوالــوالبــبــ

الفوم ناعم من الداخل الفوم ناعم من الداخل 

زان قطعــة ــزان قطعــة ــزان قطعــة زان قطعــة  ــارج, خــارج, خ ارج, خـــارج, خـــ ـــواخلـــواخل

و�صــلــة,  بــــــدون  و�صــلــة, واحـــــدة  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.ق�صم خا�ص لل�صيانة.
تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع • تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع • تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
ppr_> شبگة بايبات ppr_> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيخــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــحخــــــزانـــــــــات البـــــــــــديـــــــــــحخــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب    الطحــالــب 
  والبكتيريا.  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــامبأحــجــــــــام
مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
مـــتـــــــوفـــــر مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
مـــتـــــــوفـــــر 

100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالةگفالة
10 سنوات10 سنوات

99852416998524169985241699852416998524169985241699852416998524169985241699852416
ّالبـــدّيـــــحالبـــديـــــحالبـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليهااملاء ثروة لنحافظ عليهااملاء ثروة لنحافظ عليهااملاء ثروة لنحافظ عليهااملاء ثروة لنحافظ عليهااملاء ثروة لنحافظ عليهااملاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـريوجــــــد خـــزانـــات للــبـريوجــــــد خـــزانـــات للــبـريوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

<<

ISO
خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدي

ISO
خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدي

9002

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

69030266 ���س��ن��وي��ة وع����ق����ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة ال�����وح�����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

69018118 امل����رك����زي ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

66645881 الذكية  VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سح�تك���م
م�صنوعة من مادة البويل اإيثيلني م�صنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�صم�ص  ال�صم�ص ة  ال�صم�ص ـــة  ال�صم�ص ـــة  ة  اأ�ـــصـــع مــــن  اأ�ـــصـــعـــة  مــــن  ـــة  اأ�ـــصـــعــ مــــن  اأ�ـــصـــعــة  مــــن  ة  ــايــاي ايــايــ ــمــم مــمــ ــحــح حــحــ ــلــل لــلــ ــلــل

الفطريات  تكون  ومتنع  الفطريات رارة  تكون  ومتنع  الفطريات ـــرارة  تكون  ومتنع  الفطريات ـــرارة  تكون  ومتنع  رارة  ـــواحلـــواحل

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبت��ك���ار
بتنقية القولبة من اربع طبقات بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�صفات.

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيـئــة العـامـة لإلسكـان.

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

311 اإدارة املبيعات داخلي 23263042 ت :

راــراــراً ــيــي يــيــ ــبــب بــبــ ــ كــ ك زاـــزاـــزاً ـــيـــي يـــيـــ ـــر حـــر ح ر حــر حــ ــوف ــوف وفــوفــ ــت ــت
وتشغل حيزاً صغيراً
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  وأنيق ــع  وأنيق ــع  ع  رائ ــبشكل  رائ ــبشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  ضعف ــة  ضعف ــة  ة  ــلــل لــلــ ــكــك كــكــ ــشــش شــشــ ــمــم مــمــ ــلــل
اء في ــاء في ــاء في  ــمــم مــمــ ــط ال ــط ال ط الــط الــ ــغــغ غــغــ ــضــض

تركيب  ويتم  تركيب البيت  ويتم  البيت 
بين  بين ور  بين ـــور  بين ـــور  ور  ـــســـس ســـســـ ال ـــخـــــزان  ال ـــخـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

98008378/7/6 kiaico@kiaico.comاخلط ال�ساخن:

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

العالنات��كم في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 92 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالنات��كم في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 92 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

شركة القصر املثالي
ـــــــقدائـــــــقدائـــــــق دائـــــــدائـــــــ احل احلـــــــق  ـــــــق  احلـــــ احلـــــق  ق  ـــــيـــــي يـــــيـــــ ـــــســـــس ســـــســـــ ـــــنـــــن نـــــنـــــ وت وتـــــاء  ـــــاء  وتــــــــشــــــــ وتــــــــشــــــــاء  اء  ان انــــــــشــــــــ-  ــــــــشــــــــ- 
شبكات الري )أوتوماتيك - عادي(- شبكات الري )أوتوماتيك - عادي(- شبكات الري )أوتوماتيك - عادي(
)طبيعي  الثيل  )طبيعي ــــة  الثيل  )طبيعي ــــة  الثيل  ة  وزراع وزراعــــد  وزراعــــد  وزراعــد  د  وزراعوري د  وزراعوري وزراعــوريــد  وزراعــد  د  وزراعوري وزراعــد  د  وريــوريــ ت تــ-  ــ- 
ورـــــــــورـــــــــورورور ـــــــــات وزهـــــــــات وزه ات وزهــــــات وزهــــــ ــــــاتــــــات اتــــــاتــــــ ــــــبــــــب بــــــبــــــ ــــــي( ونــــــي( ون ي( ونــــــي( ونــــــ ــــــاعــــــاع اعــــــاعــــــ ــــــنــــــن نــــــنــــــ ــــــوصــــــوص

97611307

مطلـــــــــوب
متبرع بگلية

O+  فصيلة الـدم
65537800

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

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

لــــــــاتــــــــ�ــــــــصــــــــال:99601733

بـــــعـــــد الـــــ�ـــــصـــــاعـــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة �ــــصــــبــــاحــــًا

شادي اخلليج يقرع »جرس« شفائه

مفرح الشمري

قرع رئيس جمعية الفنانني الكويتيني 
الفنان القديــر عبدالعزيز خالد املفرج 
»شادي اخلليج« جرس شفائه، بعد رحلة 
عالج تكللت بالنجاح بفضل املولى عز 
وجل ومن ثم بفضل محبينه في الكويت 

واخلليج والوطن العربي.
وقــرع اجلرس هو تقليــد يقوم به 
املريض الذي يتعالج في املستشفى إعالنا 
بشفائه، وذلك بحضور مرافقيه والهيئة 
التمريضية واملرضى، وقد استقبل األهل 
واألقارب واألصدقاء ورفقاء الدرب هذا 
اخلبر السعيد بالفرح والدعاء له بالشفاء 
التام والعودة ساملا معافى من الواليات 

املتحدة األميركية إلى ارض الوطن.
»األنبــاء« التي اســعدها هذا اخلبر 
تهنئ الفنان القدير شادي اخلليج على 

جناح رحلته العالجية..
الفنان القدير شادي اخلليجاحلمد هلل على السالمة يا بوعلي.

شادي اخلليج يقرع جرس شفائه 

أنشطة اليوم
اليوم أنشــطة  تتواصل 
الدورة الـ 11 ملهرجان أيام 
املسرح للشــباب، حيث 
يشهد مسرح الدسمة في 
الثامنة مساء تقدمي فرقة 
»املسرح الشعبي« لسادس 
العروض املنافسة ويحمل 
عنوان »ريا وســكينة«. 
اليوم في  وتقام صبــاح 
11الساعة الـ 11الساعة الـ 11 صباحا باملركز 
اإلعالمــي مؤمتر رئيس 
الشــباب ومدير  مسرح 

املهرجان محمد املزعل.

قدمته »تياترو« ضمن منافسات »أيام المسرح للشباب 11«

»حتت التراب«.. ظاهره خير وباطنه شر!

ّعمر احلبيب: نثّمن جهود ودعم الهيئة العامة للشباب عمر احلبيب: نثمن جهود ودعم الهيئة العامة للشباب عمر احلبيب: نثمن جهود ودعم الهيئة العامة للشباب 
ملعرضنا في »أيام املسرح للشباب«

ضمن أنشطة املركز اإلعالمي 
ملهرجان أيام املسرح للشباب 
أقيم  بدورته احلادية عشرة، 
يوم امــس املؤمتر الصحافي 
لسفير املنظمة التنموية للطاقة 
املتجددة التابعة لهيئات األمم 
املتحدة عمــر احلبيب، وقام 
الزميل فالح  بإدارة احلــوار 
العنزي. وقال عمر احلبيب: 
لقد قمنا بتجهيز معرضنا في 
11الدورة الـ11الدورة الـ11 خالل فترة قصيرة، 
وذلك بعدما تلقيت اتصاال من 
رئيس املهرجان املخرج عبداهلل 
عبدالرســول يبلغني فيه ان 
دور الشــباب مهم وذو قيمة 
اهتماما كبيرا بهم  وان هناك 
الشباب للمسرح«،  »أيام  في 
مضيفا: ألول مرة نشــارك 
النوعية من  ونقدم مثل هذه 
املعارض، التي شملت مشاركات 

قروب، كويــك ايكو، صقور 
التنموية  املنظمــة  التحدي، 
للطاقة املتجددة التابعة لهيئات 
االمم املتحــدة، حرف يدوية 
وقصص االنيميشــن خلالد 
الذكير، الغواصة الكويتية رمي 

العيدان«.

منوعة ومتعــددة حرفية وفنية 
ومشاريع تنموية تخدم املجتمع 
الكويتي والشبابي في املقام االول، 
مؤكــدا أن مشــاركتهم في هذا 
املعرض جاءت من باب البحث عن 
االبداع والقيمة الفنية التي تخدم 
كل مشارك ميتلك موهبة ابداعية 

يريد أن يظهرها الى املجتمع. 
وثمــن احلبيب جهــود ودعم 
الهيئة العامة للشباب التي وقفت 
بجانبه وبجانب كل مشارك في 
هذا املعرض، ملمحا الى أن عدد 
املشاركني في هذا املعرض بلغ 11

مشــاركا تنوعت مشاركاتهم ما 
بني احلرفــي والفني والرياضي 
والتنموي وجاءت كاآلتي: »ريسن 
بني احلرفــي والفني والرياضي 
والتنموي وجاءت كاآلتي: »ريسن 
بني احلرفــي والفني والرياضي 

ميديا، مؤسســة ايزيــك للنمو 
وتطوير الشباب، مصنعة الصابون 
الكويتية رامــا الزواوي، حرف 
يدوية كريشــن تشيك، سمارت 

عبدالحميد الخطيب

ضمن منافسات مهرجان أيام 
املسرح للشــباب، قدمت فرقة 
»تياترو« مساء امس األول على 
خشــبة مسرح الدسمة، عرضا 
يحمــل اســم »حتت التــراب«، 
بطولة جراح مال اهلل، ســعيد 
السعدون، ناصر حبيب، عدنان 
بالعيس، إميان فيصل، إبراهيم 
العلي، جاسم التميمي، عبداهلل 
الهويدي، كرمي املهندس، والعمل 

من إخراج ابراهيم نيرزو.
حملــت قصة العرض تيمة 
االنتماء لألرض والوالء للوطن 
وأهمية الترابط وعدم االنسياق 
وراء األفكار الهدامة التي تقضي 
على االخضــر واليابس، حيث 
بدأت االحــداث مع رجل غريب 
االطوار يكلم نفسه وال يتوقف 
عن احلفر، يأتــي ابنه االصغر 
ويسأله عن سبب حفره الدائم، 
ولكــن األب يقول لــه »قادم ال 
محالة«، فيؤكد االبن االكبر ألخيه 
االصغــر أن والده رجل يعيش 
مع املوتى منذ زمن وانه هو من 

دفن أمهما.
وفجأة يحدث انفجار كبير 
وتزداد هواجــس األب ويحفر 
اكثر، فيحاول االبن االكبر معرفة 
مصــدر الصوت لعله يجد أمرا 
يبعده عن حياته التي يعيشها، 
فهو غير راض عنها ويتطلع الى 
رغيد العيش والراحة من الفقر، 
لكن االبن االصغر يقول له »هذه 
ارضنا ولن اتركها«، وهنا يطلب 
األب مــن احدهما ان يســاعده، 
فيظهــر رجل غريب يســألهما 
عن ســبب عدم نظافة بلدتهما 
فيخبره االبن االصغر بانها كانت 
في املاضي جميلة لكنها تغيرت 
بعدما رحلت امه، ويسأالنه من 
هــو؟ فيجيب بانــه جندي أتى 
مــن ارض بعيــدة كبيــرة جدا 
هواؤها لطيف وحياتها سعيدة، 
وقد أتى إلى بلدهما لغرض ما، 
فيصيح احلفار »جهزوا اكفانكم 
فقد اتت«، فيتجادل األبناء عن 
هويته املجهولة، ويستمر االبن 

االصغر في اســتجواب الرجل 
الغريب، ويســأله عن الســبب 
احلقيقي حلضــوره الى البلدة 

فيقول الغريب »الن هنا ال وجود 
للقانــون وأمــارس هوايتــي.. 
وقد بدأت املعركــة«، ويبدأ في 

الســيطرة على أفكار اجلميع، 
ويوهمهم بان العيش في بلده 
افضل، ويتوسل اليه االبن االكبر 
ان يذهب معه، لكنه يرفض ألن 
الطعام واملاء ال يكفيان رحلتهما، 
ويشــترط على االبن االكبر أن 
يتخلــص من أبيــه وأخيه في 
احلفرة حتى ال يتركهما يتعذبان 
وهما يصارعان املوت بســبب 
اجلوع والعطش، لكن عقل االبن 
االكبــر يرفــض هــذا التصرف 
فيغريه بالراحة التي وعده بها 
فــي بالده، فيوافــق ويتخلص 
من أبيه وأخيه، ويتركه الرجل 
الغريــب ويرحل بعد ان انتهى 
غرضه بتخريب البلدة، فيأخذ 
االبن األكبر مكان أبيه في احلفر. 
العرض كان غنيا بالتقنيات 
اإلخراجيــة املتميــزة، وقــدم 
احليــاة الســوداوية التــي قد 
يصل اليها االنســان اذا تخلى 
عن قيمه ومبادئه ولم ينتبه ملا 
يحــاك له من مؤامرات ظاهرها 
اخليــر وباطنهــا الشــر، وقــد 
وظف املخرج االضاءة بشــكل 
جيد وساعدت في نقل املواقف 
القاسية التي تعيشها شخصيات 
العمــل واملختلطة بالصراعات 
النفســية، ووضع املوســيقى 
املمزوجة باالهــات في مكانها، 
حيث تناغم إيقاعها مع االحداث 
صعــودا وهبوطا، وال ننســى 
نياملمثلــنياملمثلــني الذين قدمــوا مجهودا 
كبيرا وجذبوا اجلمهور بأدائهم 
املتميز فاستحقوا التصفيق مع 

كل مشهد لهم. 
جدير بالذكر ان املســرحية 
مــن تأليــف وإخــراج ابراهيم 
نيــروز، إشــراف عــام محمــد 
الكندري، تأليف موسيقي فهد 
البحري، »اهــات« آالء الهندي، 
تنفيذ موســيقي منتظر الزاير 
ومحمد جمال الشطي، مساعد 
مخرج شــمالن هاني النصار، 
أزياء حصة العباد، ديكور محمد 
جواد الشطي،  مدير خشبة محمد 
املنصوري، تعبير حركي دعيج 
اخلميس، اضاءة علي الفضلي، 

مكياج عبدالعزيز اجلريب.

مشهد من مسرحية »حتت التراب«

عمر احلبيب




