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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

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

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

66243710
�أبــوعامـــر

نقل عف�ش
نجارين - فك - نقل - تركيب

ن�ستري + خدمة نقل داخل المنازل
�شـركـة الزهراء

65095008

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 

الربج

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

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

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

من خالل دورها في إعداد األبناء وتربيتهم

معصومة: نقّدر دور األم ومساهمتها 
في تنمية البالد  على جميع األصعدة

شاركت النائبة د.معصومة المبارك 
عددا م���ن األمهات واألبن���اء فرحتهم 
بمناس���بة االحتفاالت بعيد األم وذلك 
من خالل تواجدها في س���وق شرق، 
حيث ش���ملت برعايتها توزيع بعض 
الهدايا التذكارية على عدد من األمهات 
تقديرا منه���ا وعرفانا بجميل األمهات 
ودورهن في إعداد األبناء على جميع 

المستويات.
وأكدت د.معصومة ان هذه المناسبة 
عزيزة على قل���وب جميع الكويتيين 
نتيجة لما بذلته األمهات من جهد واضح 
في إعداد أبناء الكويت لخدمة وطنهم 
والمس���اهمة في عملية التنمية على 

جميع األصعدة.
د.معصومة املبارك تتحدث للحضور

د.معصومة املبارك مع عدد من احلضور   )فريال حماد(

الشيخة فريحة األحمد مع املكرمني واملكرمات في صورة تذكارية   )كرم دياب(

 ندى أبونصر
العليا  اللجنة  أكدت رئيس���ة 
جلائزة األم املثالية لألسرة املتميزة 
الشيخة فريحة األحمد ان جلنة األم 
املثالية بادرت بإطالق العديد من 
املشاريع الوطنية أهمها مشروع 
ال���والء واالنتماء للوطن  تعزيز 
وجتمع تواقيع كثيرة على بذرات 
متتد الى ألف متر قدمت لصاحب 
السمو األمير وإلى سمو ولي عهده 
األمني والى سمو رئيس الوزراء، 

حفظهم اهلل ورعاهم.
كما قامت اللجنة بعدة أنشطة 
لذوي االحتياجات اخلاصة وزيارات 
الرعاية  ميدانية للسجون ودور 

االجتماعية واملستشفيات.
وأقامت أيضا مسابقة للقرآن 
الكرمي والش���اعر املبدع والرسام 
الصغير وندوات كثيرة، باإلضافة 
الى اقامتها زيارات خارج الكويت 
في ع���دة دول عربي���ة وأجنبية 
الرائدة بدعوة من  التجربة  لنقل 
تلك الدول. جاء ذلك خالل احلفل 
اخلتامي جلائزة األم املثالية لألسرة 
املتميزة لعام 2010 برعاية وحضور 
الشيخة فريحة األحمد وعميد كلية 
اآلداب بجامعة الكويت د.الشيخة 
ميمونة الصباح وحشد من السفراء 
وزوجاتهم والشخصيات والذي 

أقيم على مسرح كيفان.
وزادت الشيخة فريحة خالل 
كلمتها: مازال عطاؤنا مس���تمرا 
بدعم من القيادة السياسية للسنة 
السابعة على التوالي، وقالت: »انه 
ملن دواعي س���روري ان أقف بني 
أيديكم في اللحظة التي انتظرناها 
عاما حافال بالعطاء والبذل والعمل 
املستمر في توعية املجتمع من خالل 
األسرة دون كلل أو ملل ومعاجلة 
قضايا األبناء وسلوكياتهم املخالفة 
للعادات والتقاليد ومواجهة الدخيلة 
منها حلماية البنية التحتية لألخالق 
العام���ة، خصوصا ونحن نواجه 
تغيرات سريعة في السلوك العام 
فنأتي ال���ى االيجابيات ونعززها 

وإلى السلبيات ونعاجلها«.
اليوم نحتفل بتكرمي  وزادت: 
أمهات فائزات كويتيات وخليجيات 
وعربيات وأب مثالي كويتي وهذا ال 
يعني عدم مثالية باقي األمهات، امنا 
نقدم مناذج كان لها متيز وإبداع في 
احلياة. وأضافت: يشرفنا تكرمي 
كوكبة من شخصيات كويتية في 
عدة مجاالت أبدعت وجنحت في 
عمله����ا وضحت من أجل الكويت 

فواجب علين����ا تكرميهم، داعني 
لهم بالتوفيق. وفي ختام كلمتها 
شكرت صاحب السمو األمير وسمو 
ولي  عهده وسمو رئيس مجلس 
الوزراء على دعمه����م املتواصل 
للجنة والشكر موصول للهيئات 
والشركات الداعمة ووزارة التربية 
وإدارة املس����ارح وكل من ساهم 
في جن����اح جائ����زة األم املثالية 
لألس����رة املتميزة. وم����ن جهتها 

أكدت عميدة كلية اآلداب بجامعة 
الكويت د.ميمونة الصباح ان األم 
الكويتي����ة أثبتت على مر تاريخ 
القيام  ق����ادرة على  أنها  الكويت 
بدورها األساس����ي ف����ي التربية 
وصناعة األجيال في ذات الوقت 
الذي تس����هم فيه بكفاءة واقتدار 
عندما تتاح لها املشاركة في دفع 
عملية النهضة والتقدم واالسهام 
في اوجه التنمية االجتماعية من 

تربية وتعليم وتثقيف وتشجيع � 
بفضل طبيعتها � روح التكافل بني 
األجيال ودعم روح اإلباء والعطاء 
لديهم وتعزيز املواطنة. واضافت 
الكويتية وش����قيقتها  ان للمرأة 
العربية دورهم����ا احلضاري في 
بناء األس����رة وفي حركة التنمية 
والبناء والتعمير وحتميها القوانني 
والتش����ريعات م����ن جميع ألوان 
التميز أو االفتئات على حقوقها، 
وينبغي عليها ف����ي عصرنا هذا 
خوض احلياة العامة دون الغفلة 
او االلتفات ع����ن مهمتها الكبرى 
التي هي صناعة األجيال وتأهيل 
املواطن����ني واملواطنات بأس����مى 
األخالق وأعلى القيم ليكونوا اكفاء 
لوطن حر أبي اهتداء بقوله تعالى 
)ولتكن منكم أمة يدعون إلى اخلير 
ويأمرون باملعروف وينهون عن 

املنكر وأولئك هم املفلحون(.
واشارت الى ان ديننا اإلسالمي 
احلنيف يركز في طرحه االجتماعي 
على من���و الفرد واهتم االس���الم 
بالبناء االجتماعي وألن املجتمع 
يعتمد في تطوره وارتقائه على 

أفراده.

خالل برنامج الحفل الختامي للجائزة

فريحة األحمد: 4 كويتيات حصدن جائزة األم المثالية لـ 2010

الشخصيات المتميزة المكرمة
الشيخة أنيسة العبداهلل، اإلعالمي أحمد عمر 
العامر، اصيلة محمد زيد الرفاعي، حمود فليطح 
الش���مري، املرحوم راكان خال���د العازمي، رضا 
العوضي، سعاد ابراهيم عبدالعزيز الفارس، الفنان 
صالح احلريبي، الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني، 
عبدالعزيز احم���د الغنام، الش���هيد عبداللطيف 
العريفان، الشيخ ابراهيم الدعيج الصباح، الفنان 
محمد جابر، مرزوق س���عيد، العميد ركن متقاعد 
مطر سعيد املطر، اإلعالمية هدى املهتدي الريس، 

الشهيدة وفاء العامر.

األب المثالي
منيف العتيبي

األمهات المتميزات
األم املثالي���ة م���ن األردن د.أم���ل طاهر محمد 

نصير.
األم املثالي���ة الوافدة من جمهورية الس���ودان 

ماجدة حمزة البشير.
األم املثالي���ة اخلليجية من دولة قطر د.أمينة 

محمد يوسف اجلابر.

األمهات المثاليات في الكويت:
األولى: ليلى أكبر عوض علي.

الثانية: شيخة محمد عبداهلل اجلريوي.
الثالثة: مرمي مختار حسني السيد علي.
الرابعة: د.اديبة عيسى حسني احلربان


