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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

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(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 

عبدالمنعم: تفعيل التواصل بين العقول المبدعة 
والمؤسسات العربية الستثمارها للحد من هجرتها للخارج

التنفيذي ملؤمتــرات فكــر حمــد 
العمــاري ان مؤسســـة الفكر 
العربي عملــت برعاية رئيسها 
امللكي األمير  السمــو  صاحب 
خالد بن فيصــل بن عبدالعزيــز 
أمير منطقــــة مكة املكرمة علــى 
املبدعني  الرواد ودعم  تكريــم 
ورعايـــة املوهوبــني من أبناء 

األمة العربية.
واضاف ان املؤسسة أطلقت 
جائزة االبـــداع العربي بهدف 
االســـهام بشكل فعال في دعم 
االبداع العربي ونشره وابرازه 
فضال عن تصحيـــح املفاهيم 
العربية  األمـــة  املغلوطة عن 

لدى اآلخرين، وإعالء شـــأنها 
مبا تتمتع به من طاقات بشرية 

غير مستثمرة.
وزاد بانه من ضمن أنشطة 
املؤمتر السنوي ملؤسسة الفكر 
الذي ســـيعقد هـــذا العام في 
الكويت حتت عنوان »التكامل 
االقتصادي العربي شركاء من 
الرخاء« سيقيم صاحب  أجل 
امللكي األميـــر خالد  الســـمو 
الفيصل حفل عشاء خاصا يقام 
اخلميس 10 ديسمبر حتت رعاية 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمـــد ويتم توزيع 
اجلوائز على الفائزين في جائزة 

الفكر العربي والتي تقدر قيمة 
اجلائزة املالية الواحدة بخمسني 
ألف دوالر كما يتســـلم الفائز 

شهادة ووساما.
واشـــار العمـــاري الى ان 
اجلوائز لم تكن فقط للمؤسسات 
بـــل لألفراد ولألفـــكار كفكرة 
املقاومة السليمة في قرية بلعني 
في فلســـطني احملتلة وفكرة 
ساقية عبداملنعم الصاوي في 
مصر التي كانت منوذجا متفردا 
في توظيف الفن خلدمة املجتمع 
وهذا دليل على شمولية اجلوائز 

ومصداقيتها.
أما الفائـــزون فهم: جائزة 
اإلبداع العلمي – مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، جائزة االبداع 
التقني – البروفيسور اجلزائري 
الياس الزرهوني، جائزة االبداع 
االقتصـــادي – رئيس مصرف 
لبنان رياض ســـالمة، جائزة 
االبداع املجتمعي – قرية بلعني 
الفلســـطينية  في األراضـــي 
احملتلة، جائزة اإلبداع اإلعالمي 
– الكاتـــب الصحافي ســـالمة 
أحمد سالمة من مصر، جائزة 
اإلبداع األدبي – الروائية زهرة 
املنصوري من املغرب عن رواية 
النوارس«، جائزة  »من يبكي 
اإلبداع الفني – ساقية عبداملنعم 

الصاوي )مصر(.

ندى أبونصر
أكد األمني العام ملؤسسة الفكر 
العربي د.سليمان عبداملنعم ان 
جائزة اإلبداع العربي تهدف الى 
تفعيـــل التواصل بني العقول 
املبدعة واملؤسســـات العربية 
لالســـتفادة مـــن اإلبداعـــات 
واســـتثمارها بهدف احلد من 
هجـــرة األدمغة والتنســـيق 
والتواصل مع األفراد والهيئات 
املعنية لتبني واستثمار هذه 
اإلبداعات العربية االســـتثمار 

االمثل.
جاء ذلك خالل انعقاد مؤمتر 
صحافي أقامته مؤسسة الفكر 
العربي حتـــت رعاية صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في فنـــدق جي دبليو 
ماريوت أمس األول لإلعالن عن 
أسماء الفائزين بجائزة اإلبداع 
العربي في دورتها الثالثة لعام 

.2009
واضاف ان اجلوائز لهذا العام 
تعكس حرص املؤسســـة منذ 
انطالقها على حتفيز مناخ االبداع 
في العالـــم العربي واالهتمام 
اخلاص من قبل صاحب السمو 
رئيس املؤسسة على االحتفاء 

باملبدعني وتكرميهم.
قـــال األمني  ومـــن جانبه 
املساعد ملؤسسة الفكر واملدير 

من خالل الملف الوثائقي الهتمامات األمير الوالد سعد العبداهللمؤسسة الفكر العربي أعلنت أسماء الفائزين بجائزة اإلبداع العربي في دورتها الثالثة لعام 2009

أسعد عبداهلل: أتشرف بفوزي بجائزة التميز الصحافي 
في الجانب التربوي ومكانة المعلمين

محمد هالل الخالدي
أعرب الزميل أسعد عبداهلل الفائز باملركز االول في 
افضل تقرير صحافي ملسابقة اجلائزة السنوية للمرحوم 
الشــــيخ مبارك احلمد الصباح للتميز الصحافي عن 
سعادته واعتزازه الكبيرين بهذا الفوز، مشيرا الى انه 
مبثابة وسام غال يتشرف به خاصة ان التقرير الفائز 
به في املسابقة كان عن فقيد الكويت الراحل سمو االمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهلل السالم الصباح وهو عبارة 
عن ملف وثائقي مرتبط بشكل اساسي باهتمامات سموه 
باجلانب التعليمي، ومبا يحفظ للتاريخ واملستقبل العبر 
واملعاني الوطنية في اهتمام سموه بالتعليم وتعزيز 
مكانة املعلمني وانعكاسات ذلك على مستقبل التعليم 
في الكويت. واشاد الزميل اسعد عبداهلل بفكرة املسابقة 
وما حظيت به من رعاية كرمية ومن جهود طيبة لنقابة 

العاملني في وكالة االنباء الكويتية )كونا(، مؤكدا على 
أهمية تنظيم مثل هذه املســــابقات واالنشطة الثقافية 
والفكرية التي تتيح الفرصة للهواة واحملترفني فرصة 
ابراز قدراتهم وامكاناتهم وتعزيزها من خالل تنافس 

شريف وتنظيم متميز وأهداف نبيلة. 
يذكر ان التقرير الصحافي للزميل االعالمي اسعد 
عبداهلل قد حظى باشادة كبيرة من قبل جلنة التحكيم 
جلائزة الشيخ مبارك احلمد للتميز الصحافي نظرا ملا 
يتمتع به من حرفية كبيرة استطاع من خاللها ان يلقي 
الضوء على احد اجلوانب املهمة التي كانت محل اهتمام 
ورعاية خاصني من قبل سمو االمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل، رحمه اهلل، وهو اجلانب التعليمي كما اشادت 
عدة اوســــاط تربوية بتقرير الزميل االعالمي اســــعد 

عبداهلل خاصة من قبل قياديي وزارة التربية.

لتسلم المبالغ الخاصة بتركاتهم

»العدل« تدعو ورثة متوفين ودائنين لمراجعتها
دعت وزارة العدل ورثة املتوفني التالية أســـماؤهم كويتيني 
وغيــر كويتيـــني أو الدائنني للمتوفني مراجعـــة االدارة العامة 
للتنفيــذ بقصر العدل الدور األرضي قســـم التركات غرفة رقم 
149 وذلــك لتســـلم املبالغ املوجودة لدى االدارة اخلاصة بتركة 
كل من هـــؤالء املتوفني أو من له دين عليهـــم. وتهيب الوزارة 
بالورثة والدائنــني الى ســـرعة املبادرة بالتوجه لتســـلم تلك 
املستحقات حتى ال تضطر االدارة الى اتخاذ االجراءات القانونية 
الالزمة حيالهــا، وستستقبل االدارة املراجعني يوميا خالل أيام 
الدوام الرسمي ابتداء من الساعة الثامنة وخمس وأربعني دقيقة 
صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا مصطحبني معهم املستندات 

الثبوتية اخلاصة بكل منهم، وفيما يلي أسماء املتوفني: عبدالعزيز 
عاصي حسن علي، عبدالعزيز راشد ابوقماز، محمد حسن علي 
قبازرد، حليمة محمد حسن شولي، تركي غنام مزيد املطيــري، 
زهرة علي حســـن املهنا، زيد خلف جيعيالن الفضلي، محمــود 
مصطفى محمد، محمد ســـليمان املطر، منيفة حافظ الشرابــي، 
محمد منشا نزير أحمد، صالح ملك  رحيم دشتــي، ناصر سالم 
ملم املويـــزري، بتول عبداهلل علي احلـــداد، علي ماجد جعدان 
العتيبي، راضي عبدالســـالم بدر مصطفى، فهد عبداهلل العناز، 
عـــالم محمــود طيفــور، ابراهيم محمـــد ابراهيم الربيعة وتاج 

الدين رشاد أحمــد.

الزميل أسعد عبداهلل

)أحمد باكير(د.سليمان عبداملنعم وحمد العماري خالل املؤمتر


