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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)

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

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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

مطـــلــــــوب

ع�ســـو فــريــــق مطــعــم 

�سائق خدمة تو�سيل مطعم

تعلـــــــن اإحدى ال�سركات الكربى مبجـــــــال الوجبات ال�سريعة

عن حاجتها لتعيني :

طبقًا لل�سروط الآتية:

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

پ اإقامة قابلة للتحويل.        پ ال�سن ليزيد عن 35 �سنة .

پ رخ�سة قيادة لل�سائقني فقط .

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 يتوافر لديه ال�سروط ال�سابقة الت�سال برقم 22230830 داخلي 122 اأو 148

مــن الــ�ــســاعــة 8 �ــســبــاحــًا وحــتــى الــ�ــســاعــة 5 مــ�ــســاًء جميع اأيــــام الأ�ــســبــوع عـــدا يـــوم اجلمعة.

�سرداب اأو جزء منه
بال�سجيج بالفروانية 

ي�سلح تنجيد اأو جنارة اأو خمزن

ت: 99528098

لاليجار

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

ق����ررت اللجنة العليا 
املنظم����ة ملهرج����ان هال 
فبراي����ر 2010 اللجوء الى 
القضاء لفضح املخالفات 
التي قام����ت به����ا بلدية 
إزالة خيمة  العاصمة في 
هال فبراير دون إحساس 
بأهمية اخليمة وان إزالتها 

تعد إهدارا للمال.
اللجنة  وقال رئي����س 
اإلعالمي����ة ملهرج����ان هال 
فبراي����ر 2010 وليد محمد 
الصقعبي ان قرار اللجنة 
املنظمة باللجوء الى القضاء 

لم يأت من فراغ الن هناك تعنتا وإصرارا غريبا 
من بعض مسؤولي بلدية العاصمة في محاربة 
املهرجان ألسباب ال يعلمها إال اهلل ويدل على 
ذلك تسلسل األحداث التي شهدتها عملية إزالة 

اخليمة هذا األمر.
وأضاف الصقعبي ان يوم 28 ديسمبر 2009 
شهد حصول اللجنة على توقيع رئيس بلدية 
العاصمة بتأشيرة ال مانع من إقامة اخليمة 
لتنظيم انشطة هال فبراير لألطفال الفتا الى انه 
بعد اكثر من شهر من احلصول على التراخيص 
من البلدي����ة واإلطفاء وتركيب اخليمة التي 
استغرقت نحو عشرة أيام فوجئت اللجنة بعد 
أسبوع فقط من بدء املهرجان وحتديدا يوم 
7 فبراير بوجود موظف ادعى انه قيادي في 
بلدية العاصمة ودخل اخليمة وتوعد اجلميع 
بإزالة اخليمة وذلك بأسلوب غير حضاري 
مما أدى الى إث����ارة حفيظة املواطنني الذين 
كانوا في اخليمة وعبروا عن استيائهم من 
هذا القيادي الذي اتضح فيما بعد ان وظيفته 

هي »منفذ معامالت« في بلدية العاصمة.
وأوضح الصقعبي ان منفذ املعامالت لم 
يقدم أي مستند يؤكد املخالفات التي ادعت 
بلدي����ة العاصمة حدوثه����ا ولكن حفاظا من 

اللجنة املنظمة للمهرجان 
على عدم إثارة املشاكل في 
وقت حتتف����ل فيه البالد 
بأعياد فبراي����ر فوجئت 
اللجن����ة بإزال����ة اخليمة 
اخلاصة باملطاعم رغم ان 
جميعها توجد لها رخص 
وك����روت صحة للعاملني 
بها ولم تكتف البلدية مبا 
بإزالة  قامت به بل قامت 
مصلى النساء وإزالة خيمة 
وزارة الداخلية باإلضافة 
املياه للنساء  الى دورات 
دون ان يتعرض احد لهم 
وذلك حرصا على تهدئة األوضاع رغم عدم 
قانوني����ة هذه القرارات الت����ي نفذها »منفذ 

املعامالت«.
وأك����د الصقعبي ان اللجنة س����عت رغم 
هذا التعنت الواضح من بلدية العاصمة الى 
اخلروج باملهرجان بهدف اس����عاد املواطنني 
رغم اخلس����ائر الفادحة التي حلقت بها من 
جراء إزالة خيمة املطاعم اال ان الطامة الكبرى 
كان في اليوم التالي املوافق 8 فبراير ش����هد 
حضور جيش جرار م����ن العمال واملوظفني 
في البلدي����ة والداخلية بقيادة عدد كبير من 
قياديي بلدية العاصم����ة وقاموا بإعطاء امر 
بإزالة خيمة ه����ال فبراير وهي حتتوي على 
جميع األلعاب واألدوات التي متلكها اللجنة 
العليا ملهرجان هال فبراير وذلك في غضون 
س����اعتني ورغم عدم وجود أمر باإلزالة ومت 
التحدث مع قيادات البلدية بأنه من املفروض 
ان يك����ون لديهم حس وطني الن اإلزالة تعد 
إهدارا للمال العام خاصة ان الكلفة الفعلية 
للخيمة ومحتوياتها ما يقارب من 250 الف 
دينار كويتي ومتت اقامتها بهدف اجتماعي 
دون النظر للعائد املادي حيث كانت منفعة 

عامة لألطفال.

»هال فبراير« تقاضي بلدية العاصمة
لتعويضها عن إزالة خيمة األطفال

وليد الصقعبي

فريق االزالة عند خيمة االطفال

»هال فبراير« يطلق معرض 112
ينطلق غدا بالواجهة البحرية بس����وق ش����رق معرض 112 وذلك من 
الساعة الواحدة إلى السادسة مساء وذلك في إطار التعاون بني اللجنة 
العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير ووزارة الداخلية وذلك لتفعيل رقم 

الطوارئ اجلديد 112.
وقالت مدينة إس����ماعيل رئيس����ة جلنة البرامج واألنشطة ملهرجان 
هال فبراير 2010 ان هال فبراير في دورته احلادية عش����رة يقوم بدوره 
االجتماع����ي والتوعوي بالتعريف برقم 112 وخدمات قطاعات الطوارئ 
لوزارة الداخلية والتي ستشارك بجميع القطاعات واآلليات التي تندرج 
حتت رقم 112. وزادت مدينة إسماعيل بأن املعرض سوف يتخلله العديد 
من االنش����طة التي ستس����اهم في التواصل بني املواطنني واملقيمني مع 
رجال الداخلية من خالل رسم وجوه األطفال ومسابقات لألسر وعرض 
لس����يارات املرور والنجدة واملطافئ واإلس����عاف وع����رض لكالب األثر 
والطي����ران العمودي وأخيرا عرض خلفر الس����واحل واإلنقاذ البحري. 
وأكدت اسماعيل ان رقم 112 ليس رقما فقط بل هو جهود قطاعات وآليات 
وخدمات لرجال الداخلية الذين يسهرون على راحة املواطنني واملقيمني 

حلفظ األمن واألمان على ارض الكويت.

أنس: انطالق البطولة الشاطئية
لـ »هال فبراير« اليوم بسوق شرق

6 مدارس زارت معرض مطبوعات »األوقاف«

أش����ار نائب رئيس جلنة البرامج واألنشطة في مهرجان هال فبراير 
2010 سالم االنس الى ان باب التسجيل لبطولة الكرة الشاطئية مفتوح 
الى بدء البطولة اليوم على مالعب سوق شرق والتي ستبدأ من الساعة 
الثالثة عصرا الفتا الى ان املشاركة في البطولة شهدت اقباال كبيرا من 
اجلنس����ني. وقال انس في تصريح خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2010 ان النجاح الكبير الذي حققته البطولة خالل الدورة السابقة 
باالضافة الى اجلوائز والهداي����ا القيمة التي مت توزيعها على الفائزين 
وللجمهور س����اهمت في االقبال عليها مش����يرا الى ان اللجنة استعدت 
للبطولة وسيتم اعداد جدول باملشاركني واجراء قرعتها فور اغالق باب 
التسجيل. واوضح انس انه سيتم توزيع جوائز قيمة على الفائز االول 
والثاني من الرجال والس����يدات باالضافة إلى السحوبات والهدايا التي 

سيتم توزيعها على اجلمهور.

زارت 6 مدارس من جميع احملافظات معرض املطبوعات واإلصدارات 
لوزارة األوق����اف والذي مت افتتاحه أول من أمس بحضور وكيل وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح.
وأوضح مراقب العالقات العامة من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مناحي املطيري ان طالب املدارس الست التي قامت أول من أمس وبعده 
بزيارة املعرض استمتعوا بإصدارات ومطبوعات األوقاف، الفتا الى ان 
الطالب أعربوا عن س����عادتهم باملعرض ال����ذي يتم اقامته للعام الثاني 
ضم����ن فعاليات هال فبراير 2010. وقد قامت بزيارة معرض اإلصدارات 
في اليوم األول مدارس البنات وهن مدرس����ة أبرق خيطان متوسطة � 
الفروانية، ثانوية لطيفة الفارس � األحمدي، ثانوية 25 فبراير � حولي، 
ثانوية العصماء � العاصمة، مدرسة مرمي بنت طارق متوسطة � اجلهراء، 
مدرس����ة فاطمة بنت عبدامللك متوسطة � مبارك الكبير واملعهد الديني 
متوس����طة � الفروانية. واليوم الثاني شمل مدارس البنني وهي مدرسة 
جعفر بن ابي طالب متوسطة � مبارك الكبير، ثانوية لبيد بن الربيعة 
� الفروانية، ثانوية الكندري � األحمدي، مدرس����ة الصليبية متوسطة 
� اجلهراء، ثانوية األصمعي � العاصمة، ثانوية صالح ش����هاب � حولي 

واملعهد الديني � الصليبخات من إدارة التعليم الديني.
وق����ال املطيري ان املعرض مفتوح حتى يوم 20 فبراير املقبل وذلك 

على مدار فترتني من 9 الى 12 صباحا ومن 5 الى 9 مساء.

الجاسم: افتتاح مدينةعالم زين
لألطفال الثانية اليوم

وإضف���اء البس���مة على وجهه 
وهو الهدف الذي تس���عى اليه 
اللجنة بعيدا عن أي هدف مادي 

او جتاري.
واختتم اجلاس���م تصريحه 
بدعوة رج���ال االعالم بحضور 
حفل االفتتاح خليمة هال فبراير 

مدينة »عالم زين لألطفال«.

واقتصادي���ة للكويت وأصبح 
عالم���ة فارقة ف���ي املهرجانات 
الترفيهية سواء في الكويت أو 

منطقة اخلليج.
ودعا اجلاسم األطفال واسرهم 
الى احلضور للخيمة لالستمتاع 
باالنشطة التي تشكل بانوراما 
جمالي���ة بهدف إس���عاد الطفل 

أكد املنسق العام ملهرجان هال 
فبراير 2010 وليد محمد جاسم 
انه سيتم االفتتاح الثاني خليمة 
هال فبراير مدين���ة »عالم زين 
لألطفال« على الدائري السادس 
في مدخل مجم���ع 360 بجانب 
النادي العلمي وذلك بعد ان مت 
هدمها بواسطة بلدية العاصمة 
منذ ما يقارب أسبوعا دون أي 

مبرر قانوني.
وقال اجلاس���م في تصريح 
صحافي ان اخليمة ستشهد اقامة 
مجموع���ة متنوعة من األلعاب 
واألنشطة في مقدمتها كرة القدم 
وألعاب مميزة لألطفال وجناح 
الغاب���ة الذي يضم مجس���مات 
حيواني���ة وعرض���ا للعرائس 
املتحركة ومكتبة املس���ابقات 
باإلضاف���ة الى انش���طة اخرى 
الى ان  متعددة ومتنوعة الفتا 
املهرجان يقام منذ 1999 الى اآلن 
وذلك باعتباره واجهة ترفيهية 

أعلن أمني صندوق تعاونية 
العارضية عناد السويط عن 
ترحيب اجلمعية باملش���اركة 
في مهرجان هال فبراير 2010 
أسوة باملؤسسات واجلمعيات 
والهيئات احلكومية واخلاصة، 
مشيرا إلى أن املناسبة تتزامن 
مع أعياد البالد الوطنية يوم 

االستقالل ويوم التحرير.
وقال السويط في تصريح 
للجنة اإلعالمية ملهرجان هال 
فبراي���ر 2010 ان املهرجان في 
دورته احلادية عشرة فرصة 
إلنع���اش االقتص���اد الوطني 

وترويج السياحة، مشددا على ضرورة مشاركة 
جميع تعاوني���ات الكويت ف���ي مهرجان هال 
فبراير الذي هو مهرجان الكويت كلها، معربا 
عن تقديره ملسؤولي مهرجان هال فبراير على 
حس���ن التعاون الكامل وتوفير جميع الفرص 
التسويقية اخلاصة مبهرجان التسوق في هال 
فبراير، وقال السويط انه استكماال لألنشطة 
التي تقدمها جمعية العارضية التعاونية خلدمة 
املنطقة واملساهمني ومن منطلق حرص مجلس 
اإلدارة على تخفيف األعباء عن عاتق املستهلك 
واملس���اهمني عن طريق توفير السلع بأسعار 

مخفضة وإقامة مهرجان كبير 
الطاقات إلجناح  مع توفي���ر 
أنشطته، حيث مت تخصيص 
العديد من اجلوائز القيمة والتي 
يستطيع أي من مرتادي السوق 

ان يفوز بها.
وأكد عناد الس���ويط على 
ان هن���اك املزي���د واملزيد من 
املفاج���آت التي تخدم املنطقة 
والتي تستحق أن نسعى إليها 
حيث ان اجلمعية تشهد تطورا 
ومنوا ملحوظا هذا العام ومن 
ذلك حتدي���ث فروع اجلمعية 
وذلك بفضل اجلهود املتضافرة 
ملجل���س اإلدارة وان هذا التط���ور يعتبر احد 
 النجاحات ضمن اخلطة التي وضعها املجلس

لتطوير وتق���دمي اخلدم���ات املتنوعة ألهالي 
املنطقة.

وأوضح السويط ان هناك كثيرا من املشاريع 
التي تخدم املنطقة والتي تس���تحق أن نسعى 
إليه���ا جاهدين في مجل���س اإلدارة للعمل من 
اجل االرتقاء بها وجعله���ا مثاال يحتذى وهي 
مول العارضية الذي تأخر البدء فيه بس���بب 
إنهاء إجراءات البلدية واستخراج التراخيص 

الالزمة.

شعار هال فبراير وليد اجلاسم

عناد السويط

السويط: »هال فبراير« يدير عجلة االقتصاد
»تعاونية العارضية« تدعم المهرجان


