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جانب من اجتماع اللجنة األمنية

بالتعاون مع وزارة الداخلية ويقام في سوق شرق

وليد الصقعبي: معرض 112 ينطلق اليوم
دعا رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 
2010 وليد محمد الصقعب���ي املواطنني واملقيمني 
حلضور أنش���طة معرض 112 ال���ذي يقوم اليوم 
في س���وق ش���رق بالواجهة البحرية من الساعة 
الواحدة ظهرا حتى 6 مس���اء، وذلك بالتعاون مع 
وزارة الداخلية للتعريف والتوعية بالرقم اجلديد 

للطوارئ.
وقال الصقعبي في تصريح صحافي ان املعرض 
سيش���هد العديد من األنش���طة احملببة الى األسر 
واألطف���ال ومنها رس���وم على الوج���وه وعرض 
لكالب األثر وعرض لس���يارات امل���رور والنجدة 
واملطافي واالسعاف وعرض لالنزال من الطيران 

العمودي.
وأضاف الصقعبي ان اللجن���ة العليا املنظمة 
للمهرجان ارتأت إقامة هذا املعرض تقديرا وتكرميا 
لرجال الداخلية الذين يسهرون على راحة املواطنني 
واملقيمني على أرض الكويت لتوفير األمن واألمان 

وليد الصقعبيللجميع.

املذيع راشد الهلفي في مجمع املغاتير

اللجن���ة األمنية  اجتمع���ت 
ملهرج���ان ه���ال فبراي���ر 2010 
بقي���ادة عضو اللجن���ة العليا 
ورئي���س اللجنة األمنية اللواء 
خلي���ل الش���مالي ووليد محمد 
العليا  اللجنة  الصقعبي عضو 
ورئيس اللجنة االعالمية ومدينة 
البرامج  اسماعيل رئيس جلنة 
واألنشطة ب� »هال فبراير 2010« 
واللواء طارق حمادة قائد منطقة 
العاصمة ومدير القوات اخلاصة 

العميد علي ماضي.
وأكد اللواء خليل الش���مالي 
ان االجتماع بحث اقامة عرض 
عسكري ضمن انشطة هال فبراير 
2010 بالتعاون مع االدارة العامة 
لق���وات األمن اخلاص���ة والذي 
ان���زال لفرق  سيش���هد عرض 
القوات اخلاصة في أبراج الكويت 
باالضافة الى انزال من الطيران 

العمودي.
الش���مالي  اللواء  وأض���اف 
ان ه���ذا الع���رض يه���دف الى 
القوات اخلاصة في  مش���اركة 
فرحة احتفاالت الشعب بأعياد 

االستقالل والتحرير باالضافة 
الى حث وترغيب الش���باب في 
املش���اركة واالنضمام الى ادارة 
القوات اخلاص���ة وابراز جهود 

وزارة الداخلية وأنشطتها.
من جهته قال رئيس اللجنة 
االعالمية ملهرج���ان هال فبراير 
2010 ولي���د الصقعبي ان اقامة 
العرض العسكري ضمن انشطة 

مهرجان ه���ال فبراير 2010 في 
دورته احلادية عشرة يأتي لتأكيد 
التواصل األمن���ي بني الداخلية 
واملواطنني الفتا الى انه لشرف 
عظي���م ان يضم املهرجان ألول 
مرة عرضا عسكريا بهذا املستوى 
والذي س���يكون باهرا ومتميزا 

للغاية.
وزاد الصقعب���ي: ان ان���زال 

ارتفاعات  القوات سيكون على 
تقارب 80 و60 مت���را بطريقة 
اس���تعراضية تؤكد على جدية 
التدريبات واملهارات اخلاصة التي 
متتلكها أفراد القوات باالضافة الى 
اقامة العديد من الفقرات األخرى 
الترفيهية التي ستقام على هامش 
العرض والتي سيتخللها توزيع 
العديد من اجلوائز والهدايا على 

احلضور.
ودعا الصقعب���ي املواطنني 
واملقيمني الى حضور االنشطة 
التي ستتم اقامتها بجوار أبراج 
الكويت غدا السبت »20 اجلاري« 
ألول م���رة عرض انزال للقوات 
اخلاصة في أبراج الكويت الساعة 
الثانية بعد الظهر حيث ان وزارة 
الداخلية واللجنة املنظمة قامتا 
باع���داد مدرجات ف���ي املواقف 
الكويت وذلك  اجلانبية ألبراج 
للمواطنني واملقيمني لالستمتاع 
بجماليات العرض الذي سيكون 
األول من نوعه في مهرجان هال 
فبراي���ر، الفتا ال���ى ان اللجنة 
املنظم���ة ارت���أت ان يحقق هذا 
العرض الهدف منه في التأكيد 
على روح املواطن���ة واالعتزاز 

برجال الداخلية األوفياء.
وأعرب الصقعبي عن أمنياته 
بالتوفيق لرجال القوات اخلاصة 
على اجلهود التي يبذلونها خلدمة 
الوطن مع باقي قطاعات وزارة 
الداخلي���ة لتبقى الكويت واحة 

األمن واألمان.

إنزال من الطيران العمودي ألول مرة في مهرجان هال فبراير

عرض إنزال لـ »القوات الخاصة« في أبراج الكويت غدًا

أسماء الفائزين بسحوبات »هال فبراير« الثالثاء الماضي في مجمع »مغاتير«
اسم الفائزرقم الكوبونالجائزةالفائز
شاهينة جمال479125سيارة شيفروليه كروز موديل 2010األول

إقامة ليلة في منتجع خليفة السياحي الثاني
رضا حامد احمد632834)شاليه ملكي(

كوبون مسبوق الدفع تأجير سيارة من الثالث
A1 سلوى عبد مصارع 1615410شركة

دمسان

اشتراك في معهد ڤيوتولوز بفندق كراون الرابع
محمود محمد البلوشي2585719بالزا

نورية ناصر الدخيل2437033أعمال طبية من عيادة املناراخلامس

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

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

�ستاليت الفجرية الدولية
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

شعار »هال فبراير« اللواء خليل الشمالي


