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

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

24839402 - 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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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 

مطـلـوب للبـيــع بيــت
 يف منطـقـة الفـردو�ش والدفـع كـا�ش

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

العازمي والراشد والمطوع 
في ندوة »الكويت إلى أين« غدًا

يعقد ملتقى جنالء النقي ندوة »الكويت الى أين« مس���اء غد 
االثنني، وسيشارك في الندوة كل من النواب مخلد العازمي وعلي 
الراشد وعدنان املطوع للحديث عن الواقع السياسي، خصوصا 
بعد االستجوابات التي قدمت خالل االيام املاضية، وقامت احلكومة 
بالتصدي له���ا والوقوف على منصة االس���تجواب، اضافة الى 
اس���تعراض ابرز احملاور املزمع احلدي���ث عنها في مجلس االمة 
خالل االيام املقبلة مع احلديث عن واقع الكويت والى أين تتجه 

في ظل وجود بعض نواب التأزمي.
وستكون الندوة في منطقة سلوى ق2 شارع املسجد االقصى 
الساعة الس���ابعة مساء غد االثنني ش���ارع عبدالرحمن الغافقي 

الشارع 107 منزل 388 الباب اخللفي.

يستضيفها ملتقى نجالء النقي

علي الراشد

عدنان املطوع

مخلد العازمي

جنالء النقي

حتت رعاية وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الشيخ مشعل اجلابر وبحضور كل من وكيل الوزارة املساعد مدير 
عام اإلدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوس����ري ووكيل الوزارة املس����اعد 
لش����ؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي. قامت وزارة الداخلية بتخريج 
منتس����بي الدفعة األولى للعمل على »دورية الرصد األمني« وهم بعض ضباط 
منتس����بي قطاع املرور والعملي����ات وعددهم 44 ضابطا، حيث س����بق توزيع 
الش����هادات عرض موجز عن »دورية الرصد األمني« وما حتتويه من مميزات 
وجتهيزات تكنولوجية حديثة، لدعم رجال األمن في الش����ارع الجناز مهامهم 

بأكمل وجه وأسرع وقت.
وتعتبر الدوريات املجهزة مبنزلة وحدة عمليات متنقلة ميكن أن تعمل في 
األماك����ن النائية والبعيدة، مزودة ب����رادار وكاميرا ڤيديو مثبتة داخل الدورية 
خاصة بنظام التسجيل ورادار للسرعة، باالضافة إلى كاميرتني مثبتتني أعلى 
الدورية خاص����ة بنظام قراءة اللوحات ومقارنتها مع قواعد البيانات املطلوبة 
 )3G(اخلاصة بوزارة الداخلية و )مستخدمة بذلك شبكة نقل املعلومات )تترا
لنقل الڤيديو وذلك للتعرف على املركبات املطلوبة أمنيا من خالل الربط املباشر 

مع قواعد البيانات.
باإلضافة إلى النقل احلي واملباشر للتصوير واملتابعة بغرفة العمليات للدوريات 
كما حتتوي الدورية على جهاز وحدة التس���جيل املس���تمر للڤيديو وجهاز حاسب 

رئيسي ميكن من خاللهما االستعالم عن األشخاص واملركبات املطلوبة.
وأشاد كل من اللواء محمود الدوسري واللواء د.مصطفى الزعابي بدور قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى رأسه الوكيل املساعد لشؤون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الشيخ مش����عل اجلابر، والدعم الالمحدود الذي يقدمه 
لباقي قطاعات وزارة الداخلية وبحثه املستمر عن احدث وسائل التكنولوجيا 
العاملية لالستفادة منها في دعم وزارة الداخلية على جميع املستويات لتكون 

الشيخ مشعل اجلابر واللواء محمود الدوسري واللواء د.مصطفى الزعابي يتوسطون خريجي الدفعة األولىرائدة باملنطقة حتفظ األمن واألمان في البلد.

»الداخلية«: تخريج 44 ضابطًا من منتسبي  الدفعة األولى 
للعمل على دورية الرصد األمني

»أمانة األوقاف« دعمت مركز الوعي لتطوير العالقات العربية ـ الغربية بـ 94 ألف دينار
ليلى الشافعي

أعلن مدير مركز الوعي لتطوير العالقات العربية 
� الغربي����ة التابع بدوره جلمعي����ة النجاة اخليرية 
د.ابراهيم العدساني ان املركز تلقى دعما سخيا من 

قبل األمانة العامة لألوقاف بلغ 94 ألف دينار. 
وأكد العدس����اني ان األمان����ة العامة لألوقاف من 
أبرز اجله����ات الداعمة للمركز والتي دأبت نفس����ها 

على تفعيل دوره احلي����وي ويأتي ذلك إميانا منها 
ب����دور املركز الفعال في تقري����ب وجهات النظر بني 
املجتمعات العربية والغربية والذي بدوره يس����اعد 
على حتقيق مبدأ التعايش الس����لمي بني الشعوب، 
وأش����ار العدساني الى ان املركز لعب دورا بارزا في 
حوار احلضارات واألديان وساهم في تعزيز أواصر 
التعاون بني العاملني العربي والغربي من خالل الندوات 

الثقافية واحملاضرات التي يقيمها املركز والتي تضم 
الغربيني وغيرهم ممن يريدون التعرف على الثقافة 

اإلسالمية والدين احلنيف.
وثمن العدس����اني دور األمان����ة العامة لألوقاف 
وحرصها الدؤوب عل����ى تفعيل دور العمل اخليري 
بجميع أشكاله، مشيدا بدورها البارز جتاه مركز الوعي 
لتطوير العالقات. وأوضح انه من أبرز أهداف املركز 

والتي يحرص عليها هو تعريف الشعوب الغربية 
بالثقافة العربية ورفع شعار التسامح الديني وإقامة 
احملاضرات الهادفة التي تصبو الى نشر اإلسالم من 
خالل مبدأ احلكمة واملوعظة احلسنة وإزالة سحائب 
الدخان القامت التي تكاثفت حول عقول الغربيني عن 
اإلسالم واملسلمني وإتاحة فرصة احلوار البّناء القائم 

على االحترام املتبادل.

برعاية وحضور مشعل الجابر والدوسري والزعابي


