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القاه���رة � كون���ا : حتتضن 
مدينة اإلسكندرية السياحية غدا 
األربعاء وملدة عشرة أيام انشطة 
مهرجان »االسكندرية للسياحة 
العربية« مبركز اإلس���كندرية 
لإلبداع الذي يفتتحه س���فيرنا 
ل���دى القاهرة د.رش���يد احلمد 
اللواء  ومحافظ اإلس���كندرية 

عادل لبيب.
وق���ال الس���فير احلمد في 
تصريح ان هذا املهرجان الذي 
تنظمه وزارة اإلعالم الكويتية 
بالتعاون مع محافظة اإلسكندرية 
يأتي حرص���ا من الكويت على 

املش���اركة واملساهمة في األنش���طة التي تقيمها 
مدينة اإلس���كندرية الختيارها عاصمة للسياحة 

العربية للعام 2010.
واعتبر ان اختيار مدينة اإلسكندرية عاصمة 
للسياحة العربية جاء تقديرا ملكانة هذه املدينة 
التاريخية وموقعها املتميز وتتويجا الختيارها 
كذلك عاصم���ة للكتاب في العالم في العام 2006 

وعاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2008.
وأكد احلمد حرص الكويت على تعزيز وتعميق 

التي جتمعها مبصر  العالقات 
السيما من خالل إقامة مختلف 
األنشطة من مهرجانات وأسابيع 
ثقافية وإعالمية وفنية في كل 

احملافظات واملدن املصرية.
وأش���ار في هذا السياق الى 
الثقافي  التع���اون  بروتوكول 
الذي وقعه  والفني والعلم���ي 
البلدان في ع���ام 1965 إضافة 
الى بروتوك���ول آخر للتعاون 
اإلعالمي وقع ف���ي العام 1998 
لينظم العالق���ات الثقافية بني 

الكويت ومصر.
وق���ال ان هذا املهرجان يعد 
انعكاسا واضح املالمح ملا وصلت إليه العالقات 
الكويتية � املصري���ة في مختلف املجاالت وعلى 
كل األصعدة الس���يما الثقافي���ة منها، مضيفا ان 
املهرجان سيعكس املخزون الثقافي واحلضاري 

للبلدين الشقيقني.
وحول أنشطة املهرجان الذي يبدأ أعماله في 23 
اجلاري ويستمر حتى 2 يوليو املقبل قال السفير 
احلمد ان املهرجان سيشمل العديد من األنشطة 

الثقافية والفنية.

شعار اجلائزة عدنان زين الدين ابراهيم البغلي

د.ناجي املطيري بوستر اجلائزة

د.رشيد احلمد 

الحمد: »اإلعالم«: تنظم غدًا ولمدة 10 أيام
مهرجان »اإلسكندرية للسياحة العربية« 

المطيري: »األبحاث« مستعد للتعاون مع شركة 
إكسون موبيل لالستكشاف واإلنتاج

 قال املدير العام ملعهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري ان 
املعهد على استعداد تام للتعاون املستقبلي مع شركة اكسون موبيل 

الكويت احملدودة لالستكشاف واإلنتاج ملا فيه رفعة للكويت.
وأضاف املطيري ان هذه الش���ركة تتي���ح الفرصة أمام الطلبة 
إلظهار مواهبهم ورعايتهم وتوجيههم، مشيدا بدورها في تعزيز 

الروابط مع املجتمع.
وأكد ان املعهد يولي البحث العلمي مزيدا من الرعاية واالهتمام 
والتشجيع باعتباره من أسس النهوض باألمة واحد السبل الرئيسية 

للحاق بركب التطور العلمي.
من جانبها قالت مديرة العالقات العامة في الشركة اسيل التركيت 
ان الشركة بصدد اقامة معرض الكويت العلمي )2010-2011( للسنة 
الثالثة على التوالي معربة عن رغبتها في انضمام املعهد كشريك 

متضامن في هذا املوسم.

بالتعاون مع محافظة اإلسكندرية

»المشروعات السياحية« تحتضن جائزة البغلي لالبن البار:
برامج ترفيهية ورحلة بحرية ولقاء مع الرعيل األول

اك����د مدير عام منتزه اخليران 
بش����ركة املش����روعات السياحية 
عدنان زين الدين التواصل الدائم 
واملستمر مع زوار الشركة في كل 
مرافقها وكذلك التنسيق مع مختلف 
اجلهات واملؤسسات. وقال انه من 
ضمن اهداف ش����ركة املشروعات 
السياحية املس����اهمة في دعم كل 
االنشطة التي تنظمها املؤسسات 
املختلفة وان ش����ركة املشروعات 
السياحية حتتضن انشطة جائزة 
البغلي لالب����ن البار للعام الثالث 
التوالي حتت رعاية رئيس  على 
مجل����س ادارة اجلمعية الكويتية 
لرعاية وتأهيل املس����نني وراعي 
جائزة البغلي لالبن البار ابراهيم 
البغلي والتي تنطلق حتت شعار 
»ملتقى األجيال الثالث«، الفتا الى 
ان املش����روعات السياحية تنظم 
يوما مفتوحا في احد اهم مرافقها 
احلضارية وه����و منتزه اخليران 
الستضافة املشاركني في االنشطة 
وضيوف امللتقى. واعرب زين الدين 
عن شكره وتقديره لراعي جائزة 
البغلي لالبن البار ابراهيم البغلي 
ورئيس واعض����اء اللجنة العليا 
العاملني  املنظمة للجائ����زة وكل 
فيها على اختيار منتزه اخليران 
للعام الثالث عل����ى التوالي ليتم 
تنظيم ه����ذا اليوم املفتوح لنزالء 
دار رعاية املسنني واشاد باهداف 
اجلائزة التي تعمل على االهتمام 

بالوالدين والبر بهما.
واش����ار ايضا الى انه مت اعداد 
برنام����ج ترفيه����ي وترويح����ي 
بالتنسيق مع اللجنة العليا املنظمة 
للجائزة وذلك للعمل على توطيد 
العالقات االجتماعية بني املسنني 

وعائالتهم.
وتاب����ع: سنس����تضيف تل����ك 
الفاعلية في منتزه اخليران يوم 
السبت املوافق 3 يوليو 2010 من 

اهم مرافق الش����ركة لتنظيم يوم 
مفتوح للعام الثالث على التوالي 
آلبائن����ا وامهاتنا املس����نني وذلك 
ضمن انشطة جائزة البغلي لالبن 
البار، مش����يرا الى ان ادارة منتزه 
اخليران تتجاوب دائما بشكل سريع 
الفاعلية وهو ما  الستضافة تلك 
ملسناه في االعوام املاضية. واضاف: 
نحن نثمن ه����ذا التجاوب وليس 
بغريب على املشروعات السياحية 
هذا التنسيق الذي يثلج صدورنا 
جميعا، واشار الى ان تنظيم مثل 
هذه االنشطة يعمل على التقارب 
بني االجي����ال وتوطي����د وتقوية 
العالقات االسرية وتوعية املجتمع 
باحتياجات املسن املختلفة وكذلك 
تفعيل دور اجهزة االعالم املختلفة 
جتاه املسنني والعمل على دمجهم 
في املجتمع وعدم عزلهم وانزوائهم 
بعيدا عن املجتمع وتشجيع الشباب 
على العمل التطوعي مع املسنني 
وتعزيز الس����لوك االيجابي لدى 
االبناء جتاه املسنني وذلك ضمن 
حدود الشرع والدستور والعادات 
والتقاليد وتشجيع االبناء على بر 
والديهم واالستفادة من الفائزين 
باجلائزة كمصدر للتوعية، ودعا 
البغلي جميع مؤسس����ات الدولة 
لتضاف����ر اجلهود لتحقيق اهداف 
اجلائزة، مشيرا الى انه مت اعداد 
برنامج ترفيهي وترويحي خصيصا 
لهذه املناسبة والذي يتضمن رحلة 
بحرية ملدة س����اعة وعم����ل لقاء 
بني املش����اركني من رواد الكشافة 
الكويتية والرعيل االول من بعض 
ديوانيات الرعيل االول في املناطق 
النموذجية بالكويت واملقيمني في 
دور الرعاي����ة االجتماعية بادارة 
املسنني، وس����تكون هناك دعوة 
للغداء للمش����اركني بامللتقى مع 
عمل جولة في منتزه اخليران في 

نهاية البرنامج.

شركة املشروعات السياحية في 
املجتم����ع مميز ونلم����س جميعا 
اجلهود التي يبذلها القائمون عليها 
للعمل على تقدمي افضل اخلدمات 
الترفيهي����ة والترويحية لزوارها 
في مختلف مرافقها، واش����ار الى 
انه مت اختيار منتزه اخليران احد 

مجل����س ادارة اجلمعية الكويتية 
اخليرية لرعاية وتأهيل املسنني 
وراعي جائزة البغلي لالبن البار 
ابراهيم البغلي ان انشطة جائزة 
االبن البار تنطلق هذا العام برعاية 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي واوضح ان دور 

الس����اعة العاشرة صباحا وحتى 
الرابعة عصرا وقال سنبذل قصارى 
جهدنا للعمل على رس����م البسمة 
والفرحة على وجوه ابائنا وامهاتنا 
والعمل على ان يستمتعوا ويقضوا 

وقتا سعيدا لدينا.
من جه����ة اخرى ق����ال رئيس 

للعام الثالث على التوالي وبالتنسيق مع منتزه الخيران
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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(

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

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

تعديل كيان قانوين
تقدم: اأ�سحاب

�سركة جمموعة با�سفيك العاملية
للتجـــــــارة العامـــــــة واملقـــــــاولت/ ذات م�ســـــــئولية 

بـــــــوزارة  ال�ســـــــركات  اإدارة  اإىل  بطلـــــــب  حمـــــــدودة 

التجـــــــارة. تعديل الكيان القانوين لل�ســـــــركة من 

ذات م�سئوليـــــــة حمـــــــدودة اإىل �سركـــــــة ت�سامنية. 

يرجى ممن لـــــــه اعرتا�س يتقدم للإدارة املذكورة 

خـــــــلل �ستـــــــون يومـــــــًا من تاريـــــــخ ن�ســـــــر الإعلن 

باعرتا�ـــــــس خطي مرفقًا به �سنـــــــد املديونية واإل 

فلن يوؤخذ بعني العتبار.

تعديل كيان قانوين
تقـــــــدم:  1 - هذال م�سعود العيبـــــــان 2 - م�سعود 

هذال العيبان )كويتيا اجلن�سية(.

اأ�سحاب �سركة اخليوط امللكية للتجارة العامة 

واملقاولت/ذ.م.م بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة 

التجارة پ تعديـــــــل الكيان القانوين لل�سركة من 

ذات م�سئوليـــــــة حمـــــــدودة اإىل تو�سيـــــــة ب�سيطة. 

يرجى ممن لـــــــه اعرتا�س يتقدم للإدارة املذكورة 

خـــــــلل �ستـــــــون يومـــــــًا من تاريـــــــخ ن�ســـــــر الإعلن 

باعرتا�ـــــــس خطي مرفقًا به �سنـــــــد املديونية واإل 

فلن يوؤخذ بعني العتبار.

با�ســـم/ الي�شار اديب �شعنني

رقم اجلواز / 1406705

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة اللبنانية

اأو الت�سال99639687

مفقود جواز �سفر لبناين

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

7948 9919 - 4900 2481كـلني 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�ـــــــــســـــــــلت. 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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


