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مع بدء شهر االحتفاالت في الكويت، أعلنت 
اخلطوط الوطنية، ش����ركة الطيران الكويتية 
ذات اخلدمات املتميزة، ع����ن رعايتها ودعمها 
ملهرجان ليالي فبراير والذي يعد أحد أكبر وأشهر 
املهرجانات املوس����يقية والثقافية والترفيهية 
على مستوى اخلليج العربي ويستضيف نخبة 
من أملع جنوم الفن من املطربني ورجال الدين 
والش����عراء في العالم العرب����ي. وتأتي رعاية 
اخلطوط الوطنية، وهي رعايتها للعام الثاني 
على التوالي، كناقل رسمي لضيوف املهرجان 
وذلك الب����راز كرم الضيافة الكويتية أمام هذه 
املجموعة املتميزة واملهم����ة من الضيوف، إذ 
سيتمتع ضيوف املهرجان بخدمات اخلطوط 

املتميزة  الوطنية 
الدرجة  لضي����وف 
األولى والتي طاملا 
متتع بها الضيوف 

املس����افرون على اخلطوط الوطنية، وستقدم 
الناقلة الكويتية املتميزة فرصة ذهبية جلمهور 
املهرجان خللق املزيد من االثارة والتشويق وذلك 
عبر تقدمي تذاكر مجانية للجمهور خالل احلفالت 
الغنائية تتيح لهم الس����فر مع فنانهم املفضل 
إلى إحدى وجهات اخلطوط الوطنية الثماني. 
وبهذه املناس����بة، صرح رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب، عبدالسالم البحر قائال: »يعد 
مهرجان ليالي فبراير من أرقى املهرجانات التي 

تقام على مستوى 
املنطقة مبا يقدمه 
من ع����روض فنية 
غنائي����ة باالضافة 
لألمسيات الشعرية واالنشطة األخرى املتميزة 
اخلاصة باالطفال والعائالت مما يجعلنا سعداء 
باملش����اركة في املهرجان وأن نكون ش����ركاء 
لتلفزيون الوطن في تقدمي هذا العمل املتميز 
م����ن خالل تقدمي خدماتنا إل����ى نخبة من أبرز 
الفنانني والشخصيات في العالم العربي«. ويأتي 
مهرجان ليالي فبراير بتنظيم من قناة الوطن 
تزامنا مع شهر فبراير املليء باالحتفاالت التي 
ارتبطت بذاك����رة الكويتيني، فيحفل املهرجان 

بالفنون وإحياء الفنانني حلفالت غنائية أمام 
معجبيهم ومحبي أغانيهم خالل شهر االحتفاالت 
واالعياد في الكويت. ويأتي في مقدمة النجوم 
العرب املشاركني في مهرجان ليالي فبراير كل 
من بشار الشطي، فرقة ميامي، محمد حماقي، 
ميريام فارس، فضل شاكر، شيرين عبدالوهاب، 
عبداهلل الرويشد، أبوبكر سالم، أصالة، نبيل 
شعيل، يارا، حس����ني اجلسمي، وائل كفوري، 
أنغام، أصيل أبوبكر، أحالم، أسماء املنور، محمد 
عبده، ووردة اجلزائرية التي تش����ارك في هذا 
املهرجان بعد غياب طويل عن مس����رح الغناء 
فيم����ا يتوقع لها أن تكون إحدى اجنح حفالت 

املهرجان وأكثرها متيزا.

اكدت املستشار لديوان سمو 
رئي����س مجلس الوزراء د.رش����ا 
الصباح ان مهرج����ان هال فبراير 
2010، يعتب����ر اح����دى بواب����ات 
التس����وي���ق السياحي والذي من 
الكويت  النهوض مبكانة  ش����أنه 
ليس كمركز مالي جتاري اقليمي 
فحسب امنا النهوض بالبالد وفق��ا 
لتطلعات القيادة السياسية بدوره 
الفع���ال واملتميز في دعم اجلوانب 
االجتماعية والثقافية والقاء الضوء 
على عدة نشاطات متنوعة تعكس 

اجلانب احلضاري للبالد.
وقالت د.رش����ا الصباح ف���ي 
تصريح خاص باللجنة االعالمية 

ملهرج���ان ه����ال فبراير 2010 »ان املهرج���ان قد حق���ق اجنازات عديدة خالل 
االع���وام السابق����ة م���ن خ���الل دعمه للجانب السياحي والترويج���ي 
للب���الد وفتح منافذ التطوير والتنمي���ة« متمن���ية ان يستمر املهرجان 

في حتقيق جناح���ه املتواصل عبر جهود القائمني علي���ه.
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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(

ال�سنـاعـات البـال�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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق
ن�شتــــري

الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

�أبو�سـالــح
66050901

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

مطـلـوب ڤـيـال للبـيـع
يف الأنـدل�س اأو القيـروان

والدفع كا�ش على وجه ال�سرعة

97929191

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�ش

99070808

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

�لمجانية ــات  ــدم ــخ �ل ـــاأل عـــن  ��ـــس

�لعزل �لمزدوج ر�ئد 

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

تقدم : 1- حمد حممد حمد املني�س
              2- عبداهلل حمد حممد املني�س ) كويتيا اجلن�سية( 

اأ�سحاب �سركة/ دار املني�س للتجارة العامة واملقاولت/تو�سية ب�سيطة. بطلب 

حممد  حمد  عبداهلل  ال�سريك/  خروج  التجارة:  بوزارة  ال�سركات  اإدارة  اإىل 

املني�س من ال�سركة ودخول �سركاء جدد. تعديل بند الدارة من/ حمد حممد 

املني�س اىل / داليا عز الدين احل�سان منفردة. تعديل الكيان القانوين لل�سركة 

من تو�سية ب�سيطة اإىل/ذات م�سوؤولية حمدودة. يرجى ممن له اعرتا�س اأن 

تاريخ ن�سر الإعالن باعرتا�س  املذكورة خالل �ستني  يومًا من  يتقدم لالإدارة 

خطي مرفقًا به �سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

اإعـــــــــالن

مسرح »زين« في حفل االفتتاح

وليد الصقعبي

عبدالسالم البحرشعار هال فبراير

د.رشا الصباح

»الخطوط الوطنية«  ناقل حصري لنجوم »ليالي فبراير«

السيرك المصري يدشن أنشطته اليوم بسوق شرق
تدشن اليوم أنشطة السيرك املصري في املسرح الروماني بسوق شرق وذلك على فترتني 

من 3 الى 5 ظهرا ومن 6 الى 7 مساء.
وقال رئيس اللجنة االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 وليد محمد الصقعبي ان الس��يرك 
ستس��تمر انش��طته حتى يوم 28 فبراير اجلاري ويقدم مجموعة مخت��ارة من البرامج التي 
ستلقى اعجاب االسرة وخاصة االطفال من خالل فقرات شيقة ومثيرة مثل الساحر واملهرج 

واحليوانات.
وزاد الصقعبي ان اللجنة العليا املنظمة للمهرجان استجابت لطلبات عدد كبير من املواطنني 

بان يتم إقامة انشطته على فترتني مبا يساهم في استيعاب واستقبال العائالت واالطفال.

افتتاح معرض »التشكيلية« مساء اليوم
أعلن رئيس اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 وليد محمد 
الصقعبي ان املهرجان سيدش����ن 
باكورة انشطته في الدورة احلادية 
عش����رة اليوم الثالث����اء بافتتاح 
معرض الفنون التشكيلية والذي 
سيستمر من يوم 2 إلى 4 فبراير 
اجلاري في سوق شرق وذلك على 
مدار ثالث����ة ايام. وقال الصقعبي 
ان املعرض سيشهد مشاركة عدد 
كبير من الفنانني التشكيليني في 
الكويت من خالل عرض مجموعة 
مختارة من لوحاتهم التي تعبر عن 

الواقع والتقاليد الكويتية.

رشا الصباح: »هال فبراير« يدعم الجانب 
السياحي والترويجي للكويت مواطنون ومقيمون:  »هال فبراير« 

بانوراما كويتية صنعتها سواعد وطنية
أشاد املواطنون واملقيمون 
افتتاح مهرجان »هال  بكرنڤال 
فبراير« 2010 واألنشطة املتميزة 
التي أعدتها اللجنة العليا املنظمة 
للمهرج���ان في دورته احلادية 
عش���رة من خالل تنوعها كما 

وكيفا.
ويرى مواطنون ان كرنڤال 
افتتاح هال فبراير2010 بانوراما 
كويتية صنعتها سواعد وطنية 
للعمل على رسم البسمة على 
وجوه اجلمي���ع وفي مقدمتهم 

االطفال.
املالي واإلداري  املدير  وقال 
بشركة التحالف العقارية احمد 
رسالن ان كرنڤال االفتتاح هذا 
العام كان حتفة جمالية وبانوراما 
عبرت عن الواقع الكويتي، الفتا 
إلى ان اللجنة املنظمة ملهرجان 
هال فبراير 2010 استفادت من 
جتاربها في دوراتها الس���ابقة 
في إخ���راج الكرنڤال في أبهى 

صورة.
م���ن جانبه يرى محس���ن 
جبريل )موظف بإحدى الشركات 
الكرنڤال هذا  ان  االستثمارية( 
العام أصب���ح حدوتة كويتية 
صنعتها سواعد وطنية شابة، 
الفتا الى ان املهرجان هذا العام 
أصب���ح ذا ش���كل جمالي جمع 
شمل األس���رة بأنشطته وفاق 
في تنظيم���ه اي مهرجان اخر 
في املنطقة خاصة انه لم تظهر 
في أنش���طته اي تأثر باالزمة 

االقتصادية التي متر بها.
في البداية أش���ار مش���اري 

املطي���ري موظف في العالقات 
العامة في وزارة الداخلية الى 
ان املهرجان يعتبر بحق مهرجان 
اجلميع مواطنني ومقيمني صغارا 
وكبارا حيث ان انشطته تضم 
أفراد األس���رة في مكان واحد 
للتسوق او الترويح مما يزيد 
من الروابط وااللفة فيما بينهم 
وذكر ان ما حققه مهرجان هال 
فبراير لدولة الكويت والتعريف 
به سياحيا يعتبر اجنازا يحسب 
للقائمني على املهرجان من جلنة 

منظمة ورعاة.
وبدوره أكد املصور صادق 
جعفر ان اختيار س���وق شرق 
لكرنڤال االفتتاح اختيار موفق 
من حيث السعة املكانية ووجود 
مركز تسوق ضخم بحجم سوق 
شرق والذي يضم بني جنباته 
أكثر وس���ائل الترفيه للصغار 
والكبار، مشيرا الى ان كرنڤال 
العام املاضي والذي مت فيه عرض 
الكويت  اآللية وعلم  الدراجات 
الالفت نظرا لطوله وعرضه كان 

شيئا جميال جدا.
من جانبه أكد احمد حجاب 
مسجل بيانات ان عروض مهرجان 
هال فبراير2010 تستحوذ على 
اهتمام املواطن واملقيم حيث انها 
فرصة للتسوق واحلصول على 
تخفيضات كبيرة وخاصة انها 
تتزامن مع االجازات الدراسية 
ل���دى جميع  الوقت  ووج���ود 
أفراد األسرة للتسوق والذهاب 
اماكن األنشطة واملشاركة  الى 

فيها.

أشادوا بالتنظيم وتمنوا له االستمرار

الخشتي: »زين« تشارك الكويت أفراحها في »هال فبراير«
قامت زين الشركة الرائدة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت باملشاركة في 
حفل افتت���اح مهرجان هال فبراير من خالل 
رعايتها الرئيس���ية ملهرجان »هال فبراير«، 
اكبر املهرجانات الوطنية في الدول���ة على 
اإلطالق، والكرنڤال األوسع شهرة واألفضل 
لدى قل���وب الكويتيني واملقيمني على أرض 

البالد.
وقامت الشركة بتقدمي العديد من الفقرات 
الترفيهية والفلكلورية على مسرح »زين«، 
العديدة واجلوائز  الى املسابقات  باالضافة 
الوفيرة التي خصصته���ا »زين« للجمهور 
الغفير الذي حضر حف���ل االفتتاح، خاصة 
العائالت واألطف���ال الذين جاءوا خصيصا 

ليشاركوا الكويت احتفالها السنوي.
وبهذه املناسبة قال مدير ادارة العالقات 
واالتصاالت في ش���ركة زين وليد اخلشتي 
»زي���ن حترص باس���تمرار على املش���اركة 
واملساهمة بقوة في مثل هذا احلدث الكبير 
الذي أصبح اس���مه مرتبطا باس���م الكويت 
خصوصا، ولم يكن للشركة ان تفوت هذه 
املناسبة دون مساهمة واضحة منها في دعم 

هذا املهرجان«.
وأكد اخلشتي انه من خالل رعاية مهرجان 
»ه���ال فبراير« حترص زين على مش���اركة 
الشعب الكويتي مهرجانه وفرحته، مشيرا 
الى انه���ا طبعت بصمتها ف���ي هذا االجتاه 
بدعمها املهرجان���ات الوطنية مثل مهرجان 
»هال فبراير«، ومن���ذ انطالقته االولى الذي 
يالقي استحسانا من اهل الكويت واملقيمني 
الكويت  الذين يزورون  والزائرين للكويت 
خصيصا ليستمتعوا بهذه العروض التجارية 

والثقافية والفنية.
وأوضح اخلشتي ان مشاركة زين في هذا 
احلدث املهم تعود الى إمياننا البالغ بأهمية 
املسؤولية االجتماعية ودور القطاع اخلاص 
في املجتمع الذي ينعكس تأثيره على املجتمع 

الذي يعمل به.

بعد مشاركتها في حفل افتتاح المهرجان


