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الجيش يشارك أسر الشهداء واألسرى فرحة العيد

بيت الزكاة يهنئ موظفيه بمناسبة عيد الفطر

بتوجيهات من رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك بتكرمي 
أسر وأبناء الشهداء العسكريني 
باجليش الكويتي، قامت مديرية 
التوجي���ه املعنوي والعالقات 
العامة صباح امس ومن خالل 
مكتب الشهداء واألسرى التابع 
لها بتكرمي أبناء الشهداء حيث 
ق���ام مدير مديري���ة التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة العميد 
الركن عبدالعزيز الريس بتوزيع 
الفطر  العيادي اخلاصة بعيد 
على أبناء الشهداء إلضفاء روح 
البهجة والسرور بهذه املناسبة 

السعيدة.
البادرة تقديرا  وتأتي هذه 
واس���تذكارا لل���دور البطولي 
الذين  البررة  الكويت  لشهداء 
ضحوا بأرواحهم في سبيل اهلل 

والدفاع عن الوطن الغالي.
هذا وقد أعربت أسر الشهداء 

أقام بيت ال���زكاة حفل لقاء 
التهنئة بعيد الفطر املبارك 1431 
ه�  ملوظفي البي���ت في مقرها 
الرئيسي بجنوب السرة، والذي 
نظمته نقابة العاملني في بيت 
الزكاة، وذلك جريا على عادتها 

في تنظيم هذا اللقاء كل عام.
وقد كان على رأس احلفل مدير 
عام بيت الزكاة عبدالقادر العجيل 
العام للش���ؤون  املدير  ونائب 
املالي���ة واالداري���ة عبدالعزيز 
البزيع ورئي���س مجلس ادارة 
نقاب���ة العاملني في بيت الزكاة 

م.محمد الكندري.
اللق���اء االخوي  ويأتي هذا 
الى  النقابة  السنوي سعيا من 
توطيد وتعزيز التقارب والتواصل 
وخلق روح احملبة والتعاون بني 
املوظفني واملس���ؤولني في بيت 

الزكاة.
وقد ساد اللقاء جو من الود 
واأللفة واحملبة واالحترام بني 
املوظفني، وبهذه املناس���بة قام 
مدير عام بيت الزكاة عبدالقادر 
العجيل بتقدمي تهانيه وشكره 
وتقديره جلميع العاملني في بيت 
الزكاة على ما يبذلونه من جهود 
طيبة ومتميزة كان لها بالغ االثر 
في االرتقاء بأداء العمل في البيت 
والتميز نحو تقدمي خدمات افضل 

العس���كريني ع���ن ش���كرهم 
وتقديره���م لرئي���س مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك على هذه 

للشرائح املس���تهدفة من ابناء 
املجتمع س���واء كانوا متبرعني 

او مستحقني للمساعدة.
بدوره شكر رئيس مجلس 

البادرة الكرمية، سائلني املولى 
عز وج���ل ان يدمي على وطننا 
العزيز الع���زة والرخاء حتت 
ظل قيادة صاحب السمو األمير 

ادارة نقاب���ة العاملني في بيت 
الزكاة م.محمد الكندري موظفي 
البيت على حضور لقاء التهنئة 
بعيد الفط���ر ومتنى لهم املزيد 

القائد األعلى للقوات املسلحة 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.

التوفيق والسداد، كما قدم  من 
الشكر الدارة البيت على تعاونها 
الطي���ب وتواصلها مع مجلس 

ادارة النقابة.

30 ألفًا زاروا المركز العلمي في العيد

»األشغال«: تطوير طريق كبد ـ الوفرة 
يكّلف 14.5 مليون دينار بطول 55 كيلو مترًا

اعلنت وزارة االشغال العامة انها بدأت في تنفيذ اعمال الطريق 
الواصل بني منطقتي كبد والوفرة بطول 55 كيلومترا بهدف تطوير 

الطريق احلالي بتكلفة اجمالية تبلغ 14.5 مليون دينار.
وقال مدير ادارة تنفيذ الطرق في الوزارة م.حبيب العلي ل� »كونا« 
امس ان تنفيذ الطريق س���يتم مبا يتناسب واملواصفات القياسية 
التي تتبعها الوزارة في تنفيذ مشاريع الطرق من ناحية انسيابية 

الطريق ومستوى االمان به.
وذكر العلي ان الوزارة بدأت في االعمال املس���احية للموقع في 
فبراير املاضي متهيدا للبدء بانشاء واجناز وتنفيذ الطريق مضيفا 
انه مت البدء بأعمال التقش���يط والتسوية واعمال الدفان وتغليف 

مقاطع الكهرباء واعمال صب مناهل الهاتف.
واضاف ان طول الطريق املزمع تنفيذه يبلغ 55 كيلومترا باجتاهني 
وحارتني في كل اجتاه مع جزيرة وسطى والتفافات عادية اضافة 
الى العديد من اخلدمات االخرى كاالنارة، مبينا ان نس���بة االجناز 

بلغت 6% للشهر اجلاري على ان يتم االنتهاء في يوليو 2012.
وقال ان الوزارة قامت مس���بقا باالتفاق مع جامعة الكويت كي 
جتري دراس���ة مرورية حتدد فيها اس���باب احلوادث على الطريق 
نفسه اضافة الى عقدها اجتماعات مع االدارة العامة للمرور وبلدية 
الكويت وجهات اخرى معنية باملشروع لوضع الية العمل اخلاصة 

بانشائه.

بدأت أعمال التقشيط والتسوية واالنتهاء منه في يوليو 2012

قال رئي���س مجل���س اإلدارة والعض������و 
املنتدب ف���ي املركز العلمي م.مجبل املط�����وع 
ان املرك�����ز اس���تقبل خالل عطلة عيد الفطر 
الس���عيد 30 أل�����ف زائر مسجال رقما الفت����ا 

ف����اق التوقع����ات.
وأضاف املطوع في تصريح صحافي أمس 
ان هذا االقبال الكبير على املركز يؤكد مكانته 
املهمة في الكويت وخصوصا انه يوفر أجواء 
من املتع���ة التعليمية املمزوجة باملرح جلميع 

األفراد.
وأوضح ان ذلك االقبال تزامن مع تدشني املركز 
ألحدث أفالم آي ماكس )تلسكوب الفضاء( الذي 
يأخذ املشاهد الى الفضاء اخلارجي ويحلق به 
على ارتفاع 600 كيلومتر عن سطح األرض في 

مهمة بالغة األهمية تهدف الى اصالح تلسكوب 
الفضاء، مضيف���ا ان عروض هذا الفيلم بيعت 

بالكامل.
وقال ان احلركة ف���ي مرافق املركز األخرى 
كانت كبيرة الس���يما ف���ي االكواريوم وقاعة 
االستكش�����اف التي شهدت وجود اعداد قياسية 
من الراغب���ني في رؤية هيكل الديناصور )سو( 
ومع�����رض الديناصور املوجود في املركز وجتمع 
ال���زوار ايضا حول معروضات الطاقة والنفط 

والغاز.
وذكر املطوع ان املركز مستمر في عرض أفالم 
)تلسكوب الفضاء( و)شبه اجلزيرة العربية( 
و)أسرار البحار( و)الرحلة إلى مكة( و)حرائق 

الكويت(.

جانب من أعمال التقشيط في الطريق الواصل بني كبد والوفرة

العميد الركن عبدالعزيز الريس يقدم العيدية ألحد أبناء الشهداء واألسرى

قيادات بيت الزكاة يتبادلون التهاني بالعيد

م.مجبل املطوع
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

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


