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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.

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

> 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

إســـــأل عـــن عـــروض الصيـــف

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي
65556079

ت: 96008146 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

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.

الـهـــدى واألنــفـــال العــقــاري

مطلوب لإليجار

لعوائل راقية ومعاري�س واأجانب

ت: 99479948

kw_re

شقةدورفيال

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شـقـــق بالساملــيـــة
2 غرفة نوم + 2 حمام

+�صالة ومطبخ

66633075
99355681

51661654 - 51099226PANELSTROY.KW

استغل سطح املنزل بدور إضافي معزول وخفيف
الوزن على يد أفضل املهندسني والفنيني املختصني

اإن�ستغرامملزيد من �ملعلومات �لت�صال على �لأرقام �لتالية

لدى شركتنا
جميع الحلول العملية
إلنشاء المبنى المطلوب:

> نقل داكت
> تكييف مركزي

> غرف خدمات وغيره

شركة بانل ستروي للمبـانـي الجاهـزة

ت/ 99682600

�سقق وغرف فندقية
)يومي و�سهري(

• باأ�سعار مغرية
• اإطاللة بحرية • موقع متميز 

• حمالت ومكاتب ومطاعم
• م�ساحات متنوعة

مصنع أملنيوم وشترلإليجار بالسامليةد
اأبواب - �سبابيك

مطابخ - درابزين

بارت�سن - �سرت اأملنيوم

وجميع اأعمال االأملنيوم

99547563
24848756

سعر 
97522774خاص

ستــــــــاليـــــــت الــــــزهــــــــراء
ترگيب - صيانة

برمــجــــة
رسيفر مخفي

تركيب ومتديد قسائم

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

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

تنظي�ف وتعق�ي�م وت�سوير دكت التكييف امل�ركزي

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

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

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

اإعالن
تقدم: 

1- اأحمد اجلار اهلل احل�سن اجلار اهلل
2- �سليمان اجلار اهلل احل�سن اجلار اهلل

3- يعقوب يو�سف جار اهلل اجلار اهلل
4- حممد يو�سف جار اهلل اجلار اهلل
5- اأ�سامة يو�سف جار اهلل اجلار اهلل

6- وليد يو�سف جار اهلل اجلار اهلل

7- عبداللطيف يو�سف اجلار اهلل اجلار اهلل
8- �سها يو�سف جار اهلل اجلار اهلل
9- مها يو�سف جار اهلل اجلار اهلل

10- غنيمة يو�سف اجلار اهلل اجلار اهلل
11- اأ�سماء يو�سف جار اهلل اجلار اهلل

12- بدر �سليمان جار اهلل اجلار اهلل
13- حممد اأحمد جار اهلل اجلار اهلل

كويتيو اجلن�سية

بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بهذه �لوز�رة:

- تع��دي���ل �لك��يان �ل����ق���انون���ي من �صركة م�صاهمة كويتية مقفلة 

�إىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة.

- يرجى ممن ل���ه �عرت��س �لتقدم لالإد�رة �ملذكورة �أعاله خ�����الل 

خط���ي  باع��ت�����ر��س  �لع������الن  ن�ص���ر  تاري���خ  من  يوم����ًا   60
مرفقًا به �صن�����د �ملدي���ون��ي����ة و�إل فلن يوؤخذ بعني �لعتبار.

اإع���الن

تقدم الشركاء:
عبدالعزيز سعود محمد املطيري

شركة تراث للتجارة العامة واملقاوالت 
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

• تعديل �لكيان �لقانوين لل�صركة من ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد.
• يرجى ممن له �عرت��س �أن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل 60 يومًا من تاريخ ن���ص��ر �لإع��الن 

باعت��ر��س خط��ي مرف��ق��ًا ب��ه �صن��د �ملديون��ي���ة و�إل فل��ن ي��وؤخ���ذ بعني �لعتبار.

رئيس االتحاد استقبل السفير اإلندونيسي في الكويت

الطيور الصيفية تستوطن البيئة البحريةاحتاد التعاونيات: إقبال على املنتجات اإلندونيسية في السوق الكويتي
اســتقبل رئيــس احتــاد 
التعاونيـــــة  اجلـمـعـيـــات 
االســتهالكية علــي الكندري 
فــي  اندونيســيا  ســفير 
الكويت تاتاجن بودي رزاق، 
وبحضور نائب رئيس احتاد 
التعاونية خالد  اجلمعيــات 
العتيبي واملدير العام باإلنابة 
بدرالهبيــدة. وقال الكندري: 
اننا كحركة تعاونية كويتية 
نرحــب بالتعــاون والتبادل 
التجاري مع الدول الصديقة 
بصفة عامة واندونيسيا بصفة 
خاصة بحكم جتربتها الرائدة 

في التبادل التجاري.
من ناحيته، توجه السفير 
االندونيســي تاتــاجن بودي 
رزاق بالشــكر والتـقـــدير 
للكويت حكومة وشعبا على 
اللتــني  احلفــاوة والرعايــة 
حتظــى بهمــا بعثة بــالده، 
معبرا عــن إعجابه باحلركة 
التعاونية الكويتية وما تقدم 
من خدمات للمجتمع الكويتي 
فــي املجــاالت االجتماعيــة 
واالقتصادية، وقال ان القطاع 
التعاوني الكويتي يعتبر من 

انواع  تستوطن 
عديدة من الطيــور 
البيئــة  الصيفيــة 
الكويتيـة  البحرية 
في اجلزر والشواطئ 
واملسطحــات املائية 
وتقوم الهيئة العامة 
للبيئة ممثلة بنادي 
الكويــت  طيــــور 
مبتابعتها ورصدها 
وتوفيــر احلمايــة 

الالزمة لها.
ومن هذه الطيور 
الصيفية »كـــروان 
الكبيـــــــر«  املــــاء 
و»طيطــوي الرمــل 
الشائع« و»البلشون 
الرمادي« و»بلشون 
الهنــدي«  الصخــر 
و»النحــام الكبيــر« 
و»الزقزاق املطوق« 
و»طيطوي البطائح« 
و»طيطــوي مقوس 
املنقار« و»النورس 
املنقـــــار«  دقيــــق 
انواع  والعديد مــن 

الطيور االخرى.

القطاعات التي تتميز بالدقة 
والتنظيــم، مشــيدا بحرص 
القطاع التعاوني الدائم على 
تطوير أدائه خلدمة املواطنني 
واملقيمني في الكويت، والعمل 
على ضبط األسعار ومواجهة 
الغــالء، والعمل علــى إقامة 
املهرجانات التسويقية من اجل 
خلق روح املنافسة وتوفير 
السلع الغذائية بأعلى جودة 

وأرخص االسعار.
وأشار إلى ان حجم التبادل 

التجاري بني البلدين وصل إلى 
ذروته خالل األعوام املاضية، 
حيث تســتورد اندونيســيا 
النفط مــن الكويت، وتصدر 
للكويت العديد من املنتجات، 
الــورق واألســمنت  أهمهــا 
واملطــاط والفحم واملنتجات 
الغذائية واخلشــب واألثاث 
والسيراميك وااللكترونيات 

ومواد البناء وغيرها.
هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
إمكانيات أكبر لتوسيع دائرة 
اندونيســيا  التصديــر مــن 
للكويت، متطلعا إلى تعزيز 
التجــاري وزيادة  التعــاون 
نسبة الصادرات بني البلدين 

الصديقني.
من جهته، رحب الكندري 
بتعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين وســبل تدعيمها في 
مختلف املجاالت، خصوصا 
ما يتعلق باجلانب التجاري، 
وقــال ان االحتــاد مختــص 
باملواد الغذائية واالستهالكية، 
متوقعــا أن تلقــى املنتجات 
االندونيســية  قبوال واسعا 

في األسواق الكويتية.

كمــا طلــب الكنــدري من 
السفير االندونيسي أن تقدم 
الســفارة االندونيســية في 
الكويت كتابا رسميا باألصناف 
ذات اجلودة واألسعار املناسبة 
حتــى يتم دراســتها والعمل 
علــى تســويقها عــن طريق 
تنظيم مهرجانات تسويقية 
للمنتجات االندونيســية من 
خالل اجلمعيــات التعاونية 
األقــوى فــي  التــي تعتبــر 
املبيعات في الكويت من ناحية 
املواد الغذائية واالستهالكية.
من ناحيته، اكد الســفير 
اإلندونيســي أن املنتجــات 
اإلندونيســية ستالقي قبوال 
واسعا في الكويت، خصوصا 
أنهــا تتميــر بجــودة عالية 

وأسعار مناسبة. 
 كمــا دعــا رزاق رئيــس 
احتاد اجلمعيــات الى زيارة 
إندونيسيا حلضور املعرض 
السنوي الذي يستقبل أكثر 
من ١٤٠٠ شركة، وأيضا زيارة 
مصانع املواد الغذائية للتعرف 
أكثــر عليها ودراســة كيفية 
تسويقها في السوق الكويتي.

علي الكندري خالل استقباله سفير إندونيسيا تاتاجن بودي رزاق 

الزقزاق املطوق

طيطوي مقوس املنقار


