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الحويلة: هال فبراير 2010 يعزز القيم الوطنية

قدم عضو مجلس األمة النائب د.محمد احلويلة أسمى آيات 
التهنئة والتبريكات لصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
حفظه اهلل ورعاه، داعيا له بالتوفيق وان يسدد خطاه وان يوفقه 

الى خدمة البالد والعباد واألمة العربية واالسالمية.
وقال احلويلة في تصريح خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2010 ان على جميع اعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية 
العمل على اكمل وجه والقيام بدورهم في ترجمة اخلطة اإلمنائية 
على ارض الواقع من خالل العمل واالنتقال من األقوال إلى األفعال 

وذلك من أجل النهوض بالكويت.
ومتنى احلويلة أن يكون مهرجان هال فبراير 2010 رس���الة 
وطنية إلى الش���عب الكويتي ليؤكد انه على درب واحد حلماية 
اجلبهة الداخلية ويعزز القيم الوطنية التي تدعو إلى التماسك 
ونبذ اخلالفات واحترام وجهات النظر داعيا الى ان يكون هناك 
ميث���اق وطني يدعو إلى احترام الدس���تور وكل فئات واطياف 

الشعب وان يتم تكريس ذلك على ارض الواقع.
واض���اف احلويلة ان اللجنة العليا املنظمة للمهرجان عليها 
تنمية احلس الوطني لدى الشعب من خالل إحداث توافق وطني 
حول القضايا التي قد تكون جدلية وتثير الفتنة وتهدد وحدتنا 

الوطنية. د.محمد احلويلةقطار سحوبات المهرجان مستمر في »صفاة هوم«

الطراح: المهرجان فرصة لتنشيط قطاع السياحة
والتسوق  وقضاء إجازة ممتعة

ق���ال رئي���س جمعي���ة المتداولين 
الكويتيين محم���د الطراح ان مهرجان 
هال فبراير 2010 اصبح يلعب دورا مهما 
في عملية تنشيط الحركة االقتصادية 
في البالد خاصة في ظل الركود الحالي 
ال���ذي يخيم عل���ى جمي���ع القطاعات 

االقتصادية.
وأش���اد الطراح في تصريح للجنة 
االعالمية لمهرجان ه���ال فبراير 2010 
بالجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة 
للمهرجان من تحمل الكثير من األعباء 
من اجل انجاح المهرجان، مش���يرا الى 
ان اللجنة التنظيمية أثبتت أنها تمتلك 
قدرات تنظيمية هائلة، مشيرا الى ضرورة 

قيام الحكومة بدعم المهرجان في دورته الحادية عشرة 
وتقديم جميع التس���هيالت للمش���اركين في المهرجان 
من اجل ان تصبح الكويت مركزا ماليا اقليميا وتجذب 

االستثمارات الخارجية.
وأضاف الطراح ان مهرجان هال فبراير 
2010 اصبح يكتسب سمعة مميزة في 
جميع الدول العربية لما يتمتع به من 
الى استفادة  اجواء ترفيهية باالضافة 
المشاركين في المهرجان من الخصومات 
التي تقدمها المراكز التجارية والمحالت 
في المهرجان، مشيرا الى ان المهرجان 
يقام خالل الفترة التي تتس���م باعتدال 

المناخ.
وأوضح ان مهرجان هال فبراير 2010 
فرصة جيدة لجميع األس���ر الكويتية 
لالستجمام والتس���وق وقضاء اجازة 
ممتعة، مش���يرا الى ان المهرجان يعد 
فرصة لتنشيط قطاع الس���ياحة الداخلية والخارجية 
خاصة مع استقطابه لعدد كبير من مواطني دول الخليج 

العربي.

أكد أنه يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الحركة االقتصادية

محمد الطراح

وليد الصقعبي يفتتح معرض الفن التشكيلي
افتتح عضو اللجنة العليا ورئي����س اللجنة االعالمية ملهرجان هال 
فبراي����ر 2010 وليد الصقعبي معرض معهد الفنون التش����كيلي االهلي 
للتدريب في س����وق شرق والذي يقام ضمن االنشطة الثقافية ملهرجان 

هال فبراير 2010.
واكد الصقعبي عقب االفتتاح في تصريح صحافي ان معرض الفن 
التش����كيلي يشارك فيه نخبة من الش����باب املوهوب وبلغ عددهم نحو 
30 فنان����ا قاموا بعرض ما يق����ارب من 70 لوحة فنية عبرت عن البيئة 
والت����راث الكويتي، موضحا ان احلضور الكثيف لالفتتاح كش����ف عن 

االهتمام اجلماهيري بهذا الفن اجلميل.
واشار الصقعبي الى ان معهد الفن التشكيلي استطاع في وقت وجيز 
ان يثبت وج����وده في تنمية املواهب من خ����الل دورات تدريبية ويتم 
اعطاء الناجحني شهادات معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
واكد الصقعبي ان معهد الفن التش����كيلي االهلي يشارك في انشطة 

هال فبراير واصبح له رواد ينتظرونه من عام الى آخر.

انطلق قطار س���حوبات مهرجان هال فبراير 2010 على 
28 سيارة من صفاة هوم على الدائري الرابع، وقد شهدت 
أنشطة الس���حوبات جماهير كبيرة وسبقتها عدة فقرات 

ترويجية حازت إعجاب احلضور.
وأكد مدير التسويق في الكترونيات الغامن هالل فرحات 
ان املشاركة في مهرجان هال فبراير 2010 عمل وطني، حيث 
انه يدعم االقتصاد ويزيد حجم املبيعات، مش���يرا الى ان 
الكترونيات الغامن مش���ارك دائم في املهرجان ولكن للمرة 
االولى تقام السحوبات في صفاة هوم، حيث ان املكان يتميز 
باملوقع ووجود األعداد الكافية ملواقف السيارات وان هناك 
اكثر من مليون ونصف املليون كوبون يتم توزيعها على 

العمالء منذ انطالقة مهرجان هال فبراير 2010.
وذكر ان الكتروني���ات الغامن وصفاة هوم قاما بتجديد 
وتطوير معرضهما وزيادة املعروض من املنتج ذي املواصفات 
العاملية والسعي لتقدمي افضل خدمة للمستهلك حتت سقف 
واحد للعمل على راحة العميل، وأوضح ان هناك العديد من 
اجلوائز للمتسوقني وكذلك احلضور ألنشطة السحوبات.

ومن جانبها، قالت مدينة اسماعيل، رئيسة جلنة األنشطة 
والبرامج في مهرجان هال فبراير 2010 ان كل األنشطة املواكبة 
لبرنامج سحوبات هال فبراير على 28 سيارة تختلف كليا 
عن األعوام السابقة، حيث ان كل املسابقات تناسب جميع 
أفراد األسرة ما يتيح لهم جتمعا اسريا سعيدا في جو يشع 
بالبهجة والفرحة داعية املواطنني واملقيمني الى متابعة كل 
أنشطة هال فبراير 2010 والتي مت توزيعها على جميع مناطق 

الكويت إلسعاد أكبر عدد ممكن من املتابعني للمهرجان.

بمشاركة 30 فنانًا وتتضمن 70 لوحة فنية

وليد الصقعبي

سالي القاضي مع جمهور »الغامن«
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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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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

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�س

99070808

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

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 

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

مطـلـوب للبـيـع
بيت يف منطقة �سباح النا�سر

66677519

با�ســـم/ رويده علي �ضيف اهلل

رقم اجلواز / 002894015

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية

اأو الت�سال 94477102 

مفقود جواز �سفر �سوري

مطـــلــــــوب

متلقي طلبات مبركز الت�سالت

تعلـــــــن اإحدى ال�سركات الكربى مبجـــــــال الوجبات ال�سريعة

عـــــــن حاجتها للتعيني من اجلن�ســـــــني بفرعها بالكويت اإىل

طبقًا لل�سروط الآتية:

پ احل�سول كحد اأدنى على �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها.

پ اإقامة قابلة للتحويل.

مميزات الوظيفة:

پ �سكن با�سرتاحة ال�سركة اأو بدل �سكن.

پ وجبة غذائية جمانية لكل يوم عمل.

پ النتقال جمانًا من واإىل العمل.

پ اإمكانية العمل �ساعات ا�سافية مدفوعة الأجر.

پ احل�سول على حوافز مالية يف حال حتقيق خطة املبيعات.

پ تقوم ال�سركة بالتاأمني على املوظف.

وعلى من تتوافر لديه ال�سروط ال�سابقة الت�سال برقم 22230830 داخلي 122 اأو 148

من ال�ساعة 8 �سباحًا وحتى ال�ساعة 5 م�ساًء جميع اأيام الأ�سبوع عدا يوم اجلمعة وال�سبت.


