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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

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

لالإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

�سركةالفجرية الدولية لل�ستاليت
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

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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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

ال�سن�اع�ات الب�ال�ستيك�ي�ة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

ام�ري�ك�ي- ي�اب�ان�ي-الم��ان�ي
يوج��د فح��ص كمبي�وتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

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

فريق العمل التطوعي نّظم مسابقة صيد أسماك للمعاقين

نظ���م فريق مركز العمل التطوعي مس���ابقة بحرية 
للمعاقني حتت رعاية رئيس االحتاد الكويتي لصيادي 
االس���ماك محمد العريفان وشارك في املسابقة أكثر من 
25 متسابقا، حيث خصصت املسابقة جوائز قيمة بدعم 
من شركة البترول الوطنية، وقال رئيس فريق الديرة 

التطوعي ابراهيم املش���وطي ان هذه املسابقة للترويج 
والترفيه عن ابنائنا املعاقني، موجها الشكر لكل من شارك 
فيها، حيث حصل على املركز االول في صيد االس���ماك 
توفيق اشكناني، والثاني فهد املويزري، والثالث سالم 
القطان وفي نهاية املس���ابقة أقام محمد العريفان حفل 

تكرمي للمشاركني في مطعم مركز سلطان.
وفي نهاية الكلمة، ش���كر املشوطي جميع الداعمني 
للمسابقة، وهم شركة البترول الوطنية والهالل االحمر 
الكويتي، وإدارة خفر السواحل، وجميع الفرق املشاركة 

ووسائل االعالم املختلفة.

تحت رعاية رئيس االتحاد الكويتي لصيادي األسماك

)محمد ماهر( جانب من املسابقة  إبراهيم املشوطي مع بعض املشاركني

دورات فنية صيفية لجميع الفئات واألعمار
في مركز التصميم والفنون الجميلة بـ »المعلمين«

فن الترخيم والتعتيق والكوالج 
ورس���م الكاركاتير والبورتري 
الى جانب اقامة دورات خاصة 
بالنس���اء تش���تمل على دورة 
ف���ي فن الديك���ور املنزلي وفن 
تصميم االزياء ودورة اش���غال 
فني���ة ودورات خاصة بتأهيل 
الفنية  التربية  واعداد معلمات 
ودورات الختبار القدرات خاصة 
بالطلبة املقبولني في كلية التربية 

االساسية.
واشار العوضي الى ان هناك 
دورات خاصة ايضا باالطفال فيما 
خصصت مواعيد الدورات خالل 
فترتني صباحية ومسائية ومت 
تخصيص رقم ساخن لالستفسار 

وهو 66680144.

عام، واضاف ان املركز توس���ع 
خالل فترة اجازة الصيف حيث 
فتح املج���ال القامة دورات في 

بدأ مركز التصميم والفنون 
ف���ي جمعية املعلمني  اجلميلة 
تنظيم دوراته الصيفية في مجال 
التشكيلية  التصميم والفنون 
والتي تش���تمل على دورة في 
التصميم والرسم على الزجاج 
واملرايا واخلش���ب والصخور 
واالطباق واحلرير والتصميم 
التشكيلي ودورات في  باخلط 
طرق استخدام االلوان الزيتية 
واملائية واالكروليك واجلواش 

والفحم والرصاص.
واشار مشرف املركز د.عبداهلل 
العوضي الى ان مجال االشتراك 
ف���ي دورات املرك���ز ومقره في 
جمعية املعلمني بالدسمة مفتوح 
للجمهور والطلبة واالطفال بشكل 

د.عبداهلل العوضي

العنزي: المطبوعات الكويتية شهدت 
إقباالً كبيراً في مهرجان اإلسكندرية

اإلس���كندرية � كونا: اختتمت مبدينة اإلس���كندرية الساحلية 
أنش���طة مهرجان »اإلسكندرية للس���ياحة العربية« الذي نظمته 
وزارة االعالم بالتعاون مع محافظة اإلسكندرية مبناسبة اختيارها 

عاصمة للسياحة العربية للعام 2010.
وثمن رئيس وفد وزارة االعالم الى املهرجان نواف العنزي في 
تصريح ل� »كونا« االقبال الكبير من أبناء االس���كندرية وزوارها 
على األنش���طة، مضيفا أن قاعات مركز االسكندرية لإلبداع الذي 
استضاف أنشطة املهرجان كانت تستقبل أعدادا غفيرة من املواطنني 

املصريني والعرب ملتابعة هذه األنشطة بشكل يومي.
وأشار الى احلضور الرسمي الكبير لألنشطة سواء من جانب 
املسؤولني في س���فارتنا بالقاهرة او قيادات محافظة االسكندرية 
والتي تضمنت عروضا موس���يقية تراثية لفرقة حمد بن حسني 
وأمسية شعرية للشاعر محمد صرخوه فضال عن معارض دائمة 
للكتاب والفنون التشكيلية واحلرف التقليدية استمرت على مدار 

عشرة أيام وحظيت باهتمام موسع من األوساط األكادميية.
وذكر ان املطبوعات الكويتية في معرض الكتاب شهدت كذلك 
اقباال مميزا من الباحثني واالعالميني املهتمني بالعالقات املصرية 

� الكويتية الذين سعوا الى اقتناء بعض منها.

المؤتمر يناقش حقوق المرأة

الكويت تشارك في مؤتمر المجموعة 
الديموقراطية الدولية في پولندا 

وارس���و � كونا: تش���ارك 
الكويت ف���ي املؤمتر الوزاري 
املجموع���ة  ال���ذي تعق���ده 
الدميوقراطية الدولية مبدينة 
الپولندية مبشاركة  كراكوف 
عدد كبير من وزراء اخلارجية 
وكبار املسؤولني من مختلف 

دول العالم.
وقال بيان لس���فارتنا في 
وارسو انه يرأس وفد الكويت 
السفير عبدالعزيز الشارخ مدير 
عام املعهد الديبلوماسي ممثال 

عن نائب رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ  ووزي���ر اخلارجية 
د.محمد الصب���اح فيما يضم 
الوفد ايض���ا القائم باالعمال 
بس���فارتنا في وارسو محمد 
الغامن وفالح الفالح من املعهد 

الديبلوماسي.
وأش���ار البي���ان ال���ى ان 
جدول اعمال املؤمتر يتضمن 
 موض���وع حقوق امل���رأة في
العالم حي���ث حققت الكويت 

قفزة في هذا املجال.

وتش���ارك الكوي���ت ف���ي 
اجتماعات هذه املجموعة منذ 
تأسيسها في عام 2000 بوارسو 
حيث تتم دع���وة الدول التي 
تتخذ خطوات بارزة في طريق 

الدميوقراطية.
وته���دف لقاءات املجموعة 
الدف���ع بالدميوقراطية  ال���ى 
في ش���تى انح���اء العالم وما 
يصاحبها من اهتمام بحقوق 
االنسان وترسيخ حكم القانون 

والعدالة.

الفضالة: »طيبة« حريص على تقديم أفضل 
الخدمات الطبية والعالجية للمراجعين

أكد رئيس قطاع التشغيل لدى مستشفى طيبة 
والعيادات التخصصية التابعة لها فرعي الفنطاس 
والفروانية راشد الفضالة املضي قدما في برنامج 
األطباء الزائرين حرص إدارة املستشفى على تلبية 
طلبات املراجعني وتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 

والعالجية املتميزة.
وم���ن جانبه، قال رئيس القط���اع الطبي لدى 
املستش���فى د.خالد القندقلي ان مستشفى طيبة 
لديه كادر طبي ومتريضي على أعلى مستوى من 
اخلبرة والكف���اءة، ويعمل الكادر الطبي واإلداري 
حتت هدف واحد هو تقدمي أفضل وسائل الراحة 
والعالج للمريض حتت شعار »رعايتكم هدفنا«، 
وأعرب د.القندقلي عن سعادته باستقبال الدكتور 

الزائر أس���تاذ اجلراحة العامة وجراحة املناظير 
وعض���و جمعي���ة اجلراحني الدولية بسويس���را 
د.ماجد محمود نصر، حيث سيقوم الدكتور خالل 
زيارته بعالج وعمل جراحات على س���بيل املثال 
عمليات جتميل البطن وش���د الترهالت، جراحات 
الغدة الدرقية والليمفاوية، جراحة الفتق وتركيب 
شبكة البطن، وجراحات األطفال )الطهارة � الفتق 
� اخلصية املعلق���ة(، باالضافة الى جراحة فتحة 
الشرج كالبواسير والناسور وكيس الشعر والكشف 
املبكر ع���ن أمراض وأورام الثدي لدى الس���يدات 
والرجال واس���تئصال األورام واألكياس وجراحة 
اجلهاز الهضمي، وأشار الى ان املستشفى يتعامل 

مع شركات التأمني.

أستاذ زائر سيجري جراحات داخل المستشفى

د.ماجد نصر د.خالد القندقلي راشد الفضالة


