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مدينة إسماعيل

عبداهلل املصيليت

اللواء الشيخ أحمد النواف

مطلق القراوي 

أحمد النواف: الكويت تعيش منظومة 
أفراحها في فبراير

أكد رئي���س مجل���س ادارة احتاد 
الشرطة الرياضي اللواء الشيخ احمد 
ن���واف االحمد الصب���اح ان مهرجان 
ه���ال فبراير 2010 من���ذ انطالقته يعد 
مهرجان الكويت االول، مشيرا الى ان 
شهر فبراير يواكبه منظومة متكاملة 
من افراح الكويت ففيه العيد الوطني 
ويوم التحرير مع بداية تولي حضرة 
صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم، وتولي سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد والية العهد 

في منتصفه.
وق���ال في تصريح خ���اص للجنة 
االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 ان 
املهرجان في دورته احلادية عش���رة 

ش���هد تطورا مس���تمرا ويعتبر احد 
الترويج والترويح للمواطنني  روافد 

واملقيمني.
واشار اثناء ختام بطولة الشرطة 
الدولية االولى للرماية املقامة مبجمع 
ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبية 
للرماية بالقائم���ني على مهرجان هال 
فبراير 2010 وكذلك االنشطة التي تواكب 

هذه االحتفاالت.
ودعا اللواء الشيخ احمد النواف الى 
ضرورة معايشة هذه االفراح وادخال 
البهجة والسرور على نفوس اجلميع 
داعيا اهلل ان تعيش الكويت دائما في 
افراح اعيادها الوطنية ومهرجانها االول 

»هال فبراير«.

أشاد بالقائمين على المهرجان »زين« تفتح أبواب خيمة »عالم األطفال« 
مجانًا اليوم للمعاقين

تدعو اللجنة العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير 2010 
جميع املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة حلضور 
اليوم املفتوح الذي تقيمه شركة »زين« لالتصاالت في 
خيمة هال فبراير »مدينة عالم زين لألطفال«، وذلك 
اليوم من الساعة ال� 4 عصرا الى 7 مساء، وذلك في 

إطار احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية.
وقال����ت رئيس جلنة البرامج واألنش����طة مدينة 
اسماعيل انه مت اعداد برنامج خاص لالحتفاالت لذوي 

االحتياجات، وذلك لالستمتاع بكل األنشطة التي يتم 
تنظيمها في خيمة مدينة عالم زين لألطفال، الفتا الى 
ان التعاون بني اللجنة املنظمة للمهرجان وش����ركة 
زين لالتصاالت س����اهم في إدخال البسمة والفرحة 

على قلوب األسر.
وأشارت إسماعيل الى ان خيمة مدينة عالم زين 
لألطفال تقع على الدائري السادس في النادي العلمي 

بجوار مدخل مجمع 360.

المصيليت: »هال فبراير« يقّرب بين شعوب العالم
أكد رئيس تعاونية سلوى عبداهلل املصيليت ان دعم اجلمعية 
ملهرجان هال فبراير 2010 يأتي في إطار رعاية األنشطة الوطنية 
واملجتمعية في الكويت. وقال املصيليت في تصريح خاص للجنة 
اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 ان اجلمعية يسرها املشاركة 
في ه����ذا املهرجان الذي يتزامن مع أعياد الكويت الوطنية يوم 
االستقالل والتحرير في ان واحد، مشيرا إلى ان هذه املشاركة 
نابعة من احلس الوطني الذي يجب ان يش����ارك به اجلميع من 
مواطنني ووزارات حكومية ومؤسسات وشركات القطاع اخلاص. 
وأضاف املصيليت ان املهرجان التس����ويقي باجلمعية يحتوي 
على س����لع مخفضة وذلك ضمن العروض املقدمة للمساهمني 
واملس����تهلكني خالل فترة املهرجان، الفتا إلى وجود العديد من 
اجلوائز املخصصة باملهرجان فضال عن تخصيص سيارة موديل 
2010 ضمن اجلوائز املخصصة باملهرجان التسويقي من بني 26 
سيارة مبختلف املنافذ التسويقية املشاركة في الكويت. وناشد 
املصيليت أهالي منطقة سلوى واملناطق األخرى وكافة املقيمني 
االس����تفادة من مزايا املهرجان التسويقي واجلوائز املخصصة 
لذلك، مش����يرا إلى ان مهرجان هال فبراير 2010 يجلب الفرحة 
والس����رور بني املواطنني، كما يقرب بني ش����عوب العالم وبني 

الكويتيني وينعش االقتصاد الوطني وترويج السياحة.

تعاونية سلوى تدعم األنشطة

القراوي: معرض إصدارات األوقاف الثاني
دعم إستراتيجية الوزارة

اش����اد الوكيل املساعد لقطاع التنسيق 
الفني والعالقات اخلارجية واحلج بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية مطلق القراوي 
بجهود جميع اجلهات التي شاركت في جناح 
معرض اصدارات ومطبوعات الوزارة الثاني 
الذي أقيم ضمن انشطة مهرجان هال فبراير 
2010 والذي القى استحسان جميع احلضور 

من افراد املجتمع.
واضاف القراوي في تصريح خاص للجنة 
االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 ان الوزارة 
تبحث دائما عن املشاركات املجتمعية التي 
تعود باملنفعة الثقافية والعلمية على افراد 
املجتمع من خالل تنظيم املعارض واملؤمترات 
الثقافية والعلمية واألدبية ملا لها من فوائد 
عديدة على دعم استراتيجية الوزارة القائمة 

على الوسطية.
وذك����ر ان وزارة األوق����اف والش����ؤون 
االسالمية تطمح دائما الى هذه املشاركات 
س����واء على املستوى الداخلي او املستوى 
اخلليج����ي وحتى االقليمي، خاصة ان هذه 
املش����اركات تلعب دورا ف����ي زيادة اواصر 
ال����وزارة وباق����ي اجلهات  العالق����ات بني 

واملؤسس����ات املعنية في البالد وكذلك بني 
الكويت ممثلة في وزارة األوقاف واجلهات 
املعنية باألوقاف والشؤون االسالمية في 
باقي دول العالم االسالمي وحتى الدول غير 

االسالمية من خالل زيارتهم وزيارة املراكز 
االسالمية املوجودة فيها. وشدد القراوي على 
اهمية التواصل الثقافي مع جميع الثقافات 
االخرى من اجل تعميم الفائدة واستخالص ما 
يعود بالنفع على الوزارة بشكل خاص وعلى 
افراد املجتمع بش����كل عام. وشكر القراوي 
في ختام تصريحه جميع اجلهات املشاركة 
وهي برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية، امللحقية 
الثقافية بسفارة اململكة العربية السعودية، 
التراث االس����المي، جمعية  جمعية احياء 
االصالح االجتماعي، األمانة العامة لألوقاف، 
بيت الزكاة وبيت لوذان التي ش����اركت في 
تغطية انشطة معرض اصدارات ومطبوعات 
الوزارة الثاني من صحافة وتلفزيون واذاعة 
وخاصة تلفزيون الكويت، اللجنة املنظمة 
ملهرجان هال فبراير 2010 وجميع الصحافة 
الكويتية احمللية التي كان لها األثر الكبير 
في ابراز وجناح هذا املعرض، وكان له الدور 
الكبير في تسليط الضوء على مطبوعات 
واصدارات ادارات قطاعات العمل بالوزارة 

واستفادة افراد اجلمهور منها.

اختتم أعماله وسط استحسان الجميع

أنشطة هال فبراير 
2010

ـ  ــر  التصوي ــرض  مع
ــوق شرق،  ــاعة 5 ـ س الس
مجمع الفنار ـ الساعة 5 الى 
8 مساء ـ الساملية، مسرحية 
ــان  عرض ـ  ــت  واي ــنو  س
ــاعة 6 مساء  الساعة 4، الس
ــامية، السيرك  ـ مسرح الش
ــان )4 ـ 5(، )6 ـ 7(  ـ عرض
مساء ـ سوق شرق، اخليمة 
ــاعة 10 صباحا الى 10  ـ الس
ــادس  ــاء ـ الدائري الس مس
ــع 360 بجانب  ــل مجم مدخ

النادي العلمي.

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)

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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

اإعـــــــان
تقدم : 1- فايز قاطع فنطل العنزي

 2- غنية ناهي ح�سني )كويتيا اجلن�سية(

العامـــــــة  للتجـــــــارة  الفنطـــــــل   / �سركـــــــة  اأ�سحـــــــاب 

واملقاولت/ت�سامنيـــــــة - بطلب اإىل اإدارة ال�سركات 

بوزارة التجارة: خروج ال�سريك / فايز قاطع فنطل 

العنزي ب�سبـــــــب الوفاة. وخـــــــروج ال�سريكة / غنية 

ناهـــــــي ح�سني من ال�سركة ودخـــــــول �سريك جديد. 

تعديل الكيان القانوين لل�سركة من ت�سامنية اإىل 

تو�سيـــــــة ب�سيطة. يرجى ممن لـــــــه اعرتا�س يتقدم 

لـــــــاإدارة املذكورة خال املـــــــدة القانونية من تاريخ 

ن�ســـــــر الإعـــــــان باعرتا�ـــــــس خطي مرفقـــــــًا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة


