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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

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

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

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

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 

> 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�سح�تك���م
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبت��ك���ار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي
96008146

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

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

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

ت : 23263042 داخلي 311 اإدارة املبيعات

ــر حـــيـــزاً كــبــيــراً  ــوف ت
وتشغل حيزاً صغيراً 
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  ــع  رائ بشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  لــمــشــكــلــة 
ــمــاء في  ضــغــط ال

تركيب  ويتم  البيت 
بين  ـــســـور  ال خـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

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

أحــــــواض
منذ1982

> توفير جميع املعدات وقطع غيارها.

> لدينا طاقم فني متخصص الصالح جميع األعطال.

عقود
صيانة سنوية

تبدأ من

د.ك250

تلفون : 56649967 - 50988262 - 24831971 - 24832561  

www.almeskpools.com
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تنظي�ف وتعق�ي�م وت�سوير دكت التكييف امل�ركزي

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

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

99197948 - 24921461 - 24814934&ك�لني راي�ت

اإع���الن
تقدم

حممد ظافر دو�سي العرادة

�ساحب �سركة ذي ديزرات لغ�سيل وكوي على البخار.
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

- تعديل �لكيان �لقانوين من �صركة �ل�صخ�س �لو�حد �إىل ذ�ت م�صوؤولية حمدودة.

من  يومًا  �صتني  خالل  �ملذكورة  لالإد�رة  يتقدم  �أن  �عرت��س  ل���ه  ممن  يرجى   -

تاريخ ن�صر �الإعالن باع�ت�ر��س خطي مرفقًا به �ص�ن�د �ملديونية و�إال فلن يوؤخذ 

بعني �العتبار.

الصالح يقترح تسمية أحد الشوارع 
باسم املرحوم سمير سعيد

الغامن يدين
هجوم باريس اإلرهابي

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة طالب فيه بتسمية 
أحد شوارع الكويت باسم املرحوم سمير سعيد حجي، وجاء 
اقتــراح الصالح انطالقــا من أهمية تخليد الرمــوز الكويتية 
وعرفانا باجلميل وتدعيما وترسيخا ملعاني القدوة، وملا كان 
املغفور له بإذن اهلل املرحوم ســمير سعيد، أحد أبرز عالمات 
الرياضــة الكويتية التــي أثرت احليــاة الرياضية بإجنازات 

رفعت اسم الكويت عاليا وترك بصمته في وجدان الشعب.

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية إلى نظيره 
الفرنسي كلود بارتولون عّبر فيها عن االستنكار الشديد للهجوم 
اإلرهابي الذي اســتهدف رجال شرطة في باريس وأسفر عن 

مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح.
وأكد الغامن في برقيته الرفض املطلق لتلك األعمال اإلرهابية 
واحلاجة إلى تعزيز التعاون الدولي سياســيا وأمنيا وثقافيا 

من أجل مواجهة ظاهرة اإلرهاب.

خليل الصالح

مرزوق الغامن

عاشور للروضان: ما أسباب إقالة 
مجلس صندوق املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة؟

وجه النائب صالح عاشور سؤاال برملانيا إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
بالوكالة خالد الروضان عن أســباب إقالة مجلس 
إدارة صندوق املشــروعات الصغيرة واملتوسطة. 
وطلب النائب في سؤاله تزويده باآلتي: ١- ما أسباب 
إقالة مجلس إدارة صندوق املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة؟ ٢- هل توجد مخالفات إدارية ومالية قام 
بها مجلس اإلدارة املقال؟ في حالة اإلجابة باإليجاب 
يرجــى تزويدي بها.  3- هل متــت إحالة مجلس 
اإلدارة املقال إلى النيابة العامة على ضوء مخالفاتهم 
اإلدارية واملالية؟ في حالة اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدي مبا يثبت ذلك، وفي حالة اإلجابة بالسلب 

يرجى تزويدي بأسباب عدم إحالتهم.

صالح عاشور

اخلضير يقترح وحدة متنقلة إلجناز 
املعامالت وفرعاً للنادي الرياضي للمعاقني

النائــب د.حمــود  تقــدم 
اخلضيــر بثالثــة اقتراحــات 
برغبة بتسمية أحد الشوارع 
املــدارس باســم املغفــور  أو 
له املستشار ســالم اخلضير 
وإنشاء وحدة متنقلة إلجناز 
معامــالت املواطنــن وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة وفرع 
للنــادي الكويتــي الرياضــي 
للمعاقن في محافظتي األحمدي 

ومبارك الكبير.
وجاء االقتراح األول انطالقا 
من أهمية تخليد ذكرى الرموز 
الوطنية املخلصة الذين أفنوا 
حياتهــم في العطاء املســتمر 
خلدمة وطنهم في املجاالت كافة 
وحتى يكونوا قدوة لألجيال 
القادمــة وتخليدا لســيرتهم 

العطرة.
واقتــرح اخلضير إنشــاء 
وحدة متنقلة مجهزة بأحدث 
األجهــزة إلجنــاز معامــالت 
البصمــة  مــن  املواطنــن 
البطاقات  اجلنائية وجتديــد 
املدنيــة واجلــوازات، خلدمة 

املواطنن من كبار السن وذوي 
االحتياجات اخلاصة، منوها مبا 
يحظى به كبار السن واألخوات 
واإلخوة من ذوي االحتياجات 
اخلاصة من مكانة اجتماعية 

رفيعة في املجتمع.
اقتراحــه  فــي  وأضــاف 
وذوي  املســنن  رعايــة  أن 
االحتياجات مسؤولية فردية 
قبل أن تكون جماعية، وحترص 
الدولة كل احلرص على أن ينعم 
كبار السن وذوو االحتياجات 
بحقهم في العيش وسط بيئتهم 
األســرية الطبيعية، والتمتع 

بدفئها وطمأنينتها.
واقتــرح اخلضيــر أيضا 
إنشــاء فرع للنادي الكويتي 
الرياضي للمعاقن في محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير خلدمة 
األهالي، الفتا إلى حاجة ذوي 
إلــى  االحتياجــات اخلاصــة 
الرعايــة والعنايــة اخلاصة، 
ورغبتهــم فــي مشــاركتهم 
باألنشطة الرياضية والثقافية 

واالجتماعية املختلفة. حمود اخلضير


