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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

 60655133 - 66015044 - 69020302  

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�س�ســــــة

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

الري – مدخل الغزايل �سارع 22 – مقابل وكالة ا�سنت مارتن لل�سيارات

ت: 24755575 - 24712235
 @ALMUTHAANA       https://instagram.com/almuthaana/   

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472

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

ح�يل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�سحـتكـــم
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.

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــ�د �سيـانــة �سنـــ�يـة

مبيعات التگييف

تنظيـف وتعقـيـم وت�س�ير دكت التكييف املـركزي

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

اإعـــالن
تقدم :  1- �سركة عمار للتم�يل واالإجـارة

               2- رو�سان �سع�د املخيزمي
- خروج ال�سريك: رو�سان �سعود املخيزمي .

اأ�سحــاب �ســركـــة عــمـــار الكــ�يــت العقــاريــة 
بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

ذات  �سركة  اإىل  حمـــدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  مــن  الــقــانــوين  الكيان  تعديل   -

ال�سخ�س الواحد.

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

يــوؤخـــذ  فلــن  واإال  املديونــيـــة  �سنــد  بــه  مرفــقــًا  خطــي  باعتــرا�س  االإعــالن  نــ�ســر 

بعني االعتبار.

وقّعه املضف واللوغاني وميكن العمالء من دفع األقساط بنظام التحويل املباشر

اتفاق للربط اإللكتروني بني »االئتمان« وجامعة الكويت
وقع املدير العام لبنك االئتمان 
صالح املضف واألمني العام جلامعة 
الكويت د.نبيل اللوغاني بروتوكول 
تع����اون للرب����ط االلكتروني بني 

املؤسستني. 
وقال املضف في تصريح صحافي 
عقب التوقيع: إن أهمية هذه اخلطوة 
تكمن ف����ي أن جامعة الكويت هي 
أهم وأعرق اجلامعات في الشرق 
األوسط وأكثرها جدارة ويتعامل 
مع قاعدة ضخمة من العمالء الذين 
يستفيد قطاع كبير منهم من خدمات 
بنك االئتمان وقروضه وتاليا فإن 
توقيع االتفاق س����يوفر املزيد من 

الوقت واجلهد لهؤالء. 
وأوض��������ح أن توقيع االتفاق 
امت����داد للجهود ال���ت����ي يبذل���ها 
االئتمان في توسيع شبكة الربط 
االلكتروني مع اجلهات احلكومية 
ومؤسسات القطاع اخلاص والبنوك 
التجارية، تنفي���ذا لالستراتيجية 
الت����ي يت���بناها البنك في ش����أن 
التح����ول نحو ان��ج����از املعامالت 

الكترونيا. 
وأكد أن اخلطوة اجلديدة ستمكن 
طاقم التدريس املسجلني لدى بنك 
االئتمان من االستفادة من اخلدمات 
التي مينحها البنك ومن دون احلاجة 

إل����ى مراجعة أي م����ن أفرع البنك 
بأنفسهم. 

وبني أن ح����رص بنك االئتمان 
الكويتي على توسيع شبكة الربط 
القطاع����ات احلكومية يعكس  مع 
قناعة ثابتة بدور القطاع احلكومي 

كقاطرة للتنمية في البالد.
ب����ني  التع����اون  إن  وأض����اف: 
»االئتمان« يعكس كذلك الشراكة 
القدمية واملتجذرة في الكويت بني 
القطاع����ات والتي بدأت منذ عقود 
طويلة وأسهمت في نهضة الكويت 

وتطورها.
وأشار إلى أن اخلطط املوضوعة 

الربط  في هذا االط����ار تتضم����ن 
االلكتروني مع كل اجلهات احلكومية، 
وهو ما تس����عى االدارة العليا إلى 
تنفي����ذه من خ����الل برنامج زمني 
محدد، إلتاحة املزايا نفس����ها لكل 

املستفيدين من قروض االئتمان.
وعبر املضف في ختام تصريحه 
عن شكره وتقديره جلامعة الكويت 
وادارتها التي أبدت ترحيبها مبقترح 
الربط االلكتروني، كما تعاونت في 
تذليل العقبات والعوائق التي كانت 
تعترض املشروع، متمنيا استمرار 
التعاون بني اجلانبني ملا فيه خير 

املواطنني الكويتيني.
صالح املضف ونبيل اللوغاني خالل توقيع العقد 

تفاعالً مع ما نشرته »األنباء«

عبداملجيد ممثلة لشؤون الطلبة في جلنة »تسهيل اإلجراءات اإلدارية واملالية« لصرف املكافأة
ثامر السليم

تفاعال مع ما نشرته »األنباء« حول استبعاد 
»عمادة ش���ؤون الطلبة« من جلنة »تسهيل 
اإلجراءات اإلداري���ة واملالية« لصرف املكافأة 
االجتماعية احلق أمني ع���ام جامعة الكويت 
د.نبيل اللوغاني عمادة شؤون الطلبة ممثلة 
في مديرة إدارة الرعاية االجتماعية في عمادة 
شؤون الطلبة بجامعة الكويت فاطمة عبداملجيد 
باللجنة التي مت تشكيلها بعد نشر »األنباء« 
خبر استبعاد »عمادة شؤون الطلبة« من جلنة 
دراس���ة تبسيط وبرمجة عدد خطوات تنفيذ 
اإلجراءات اإلدارية واملالية بشأن صرف املكافأة 

االجتماعية في اجلامعة.
وأكدت املصادر أن ضم عمادة شؤون الطلبة 
إلى اللجنة س���يكون عنصرا مهما وفعاال في 
عملية سير اجتماعات املتعلقة بصرف مكافأة 
الطلبة والطالبات، الفتة املصادر إلى أن العمادة 
تعد محورا مهما كونها هي من تعتمد كشوف 
الطلبة وترسلها إلى اإلدارة املالية التي بناء 
عليها تت���م عملية صرف املكافأة االجتماعية 

للطلبة والطالبات.
يذكر أن اللجنة تضمنت كال من علي األستاذ 
رئيس���ا وناصر الشبعان مقررا وناصر سيد 
هاشم وحنان القرعاوي ومرمي الرضوان وعمر 

صورة من قرار تشكيل اللجنةصورة من خبر »األنباء«فاطمة عبداملجيداألصيلي أعضاء في اللجنة.

أفادت مدير ادارة البعثات 
والعالقات الثقافية بالهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب أ.س����امة بوهناد 
ب����أن الهيئ����ة ق����د قررت 
التقدي��م على  متديد فترة 
البعث����ات الى اخلامس من 
شهر سبتمبر املقبل، حيث 
كان م����ن املقرر انتهاء املدة 
العش����رين من الشهر  في 

اجلاري.

متديد فترة التقدمي 
للبعثات بـ »التطبيقي« 

إلى 5 سبتمبر املقبل


