
االربعاء 29 سبتمبر 2010   17محليات
»المهندسين« تستضيف الشعيب اليوم

احلديثة وعضوا منتدبا للشركة 
الكويتية للمواد العازلة باإلضافة 
إلى أنه عمل مهندسا للمشاريع 
والتدري���ب ومدير املصانع في 
ش���ركة االحتاد للتجارة العامة 

واملقاوالت.
العامة  العالقات  ودعا مقرر 
الى احلضور  زمالءه وزميالته 
واملش���اركة ف���ي ه���ذا اللق���اء 
واالس���تفادة من اخلبرات التي 
اللقاء سواء  سيعرضها ضيف 
ف���ي مجال عمله ف���ي القطاعني 
احلكومي واخلاص او من خالل 
التطوعي ف���ي اجلمعية  عمله 
وغيرها من مؤسسات املجتمع 

املدني.
صناعات الغامن ورئيسا ملجلس 
إدارة ش���ركة كيرب���ي للمباني 

الى اجليل احلالي من املهندسني 
واملهندسات بهدف االستفادة منها 
ف���ي احلياة الهندس���ية العملية 
واخلاصة، مشيرا الى ان ضيف 
هذا الشهر من اخلبرات الهندسية 
الوطنية التي عملت في القطاعني 
العام واخلاص منذ تخرجه في 
العام 1978 في الواليات املتحدة 

األميركية.
وزاد الكندري: ان ضيف اللقاء 
م.محمد شعيب عمل رئيسا ملجلس 
الكبرى  إدارة شركة املش���اريع 
العقارية، وترأس فريق دراس���ة 
مش���روع عريفجان اإلس���كاني 
ومستشارا لش���ركة االتصاالت 
املتنقل���ة ونائب���ا ملقرر ش���ركة 

تستأنف جلنة العالقات العامة 
بجمعية املهندسني اليوم لقاءها 
الشهري )لقاء األربعاء( والذي 
تستضيف فيه إحدى الشخصيات 
الهندسية من الرعيل األول من 
الذين  املهندس���ني واملهندسات 
تركوا بصمة في العمل الهندسي 
الكويتي، حيث ستس���تضيف 
بقاعة املناسبات مبقر اجلمعية 
محمد شعيب في الساعة السادسة 

والنصف مساء اليوم.
مقرر جلنة العالقات العامة 
م.محمد الكندري أكد ان اللجنة 
النشاط  التي ستس���تأنف هذا 
تهدف الى نقل اخلبرات الهندسية 
التي يتمت���ع بها ضيوف اللقاء 

م.محمد الكندري

STJÄLK �ستجالك 
مزهرية 3.500 د.ك

 FANTASTISK جديد

فانتا�ستك مناديل ورقية 

0.900 د.ك، عدد 50،

VANLIG قدر زجاجي 1 لرت 0.750 د.ك

جديد URBAN اأوربان كر�سي 13 د.ك

BÄRBAR باربار �سينية 1.900 د.ك 

جديد DUKTIG دوكتيج 

لُعب حلوى، طقم 18 قطعة 

4.250 د.ك

GRONO
جرونو

م�سباح طاولة 

د.ك1.250

• ت�ساميم وجودة عالية • اأفكار مليئة بالتنوع والإبتكار
ترقبوا و�صول كتالوج اإيكيا 2011 اجلديد لعتبة منازلكم!

كتالوج �إيكيا 2011
مئات املنتجات باأ�سعار اأكرث اإنخفا�ساً

زورونا: ال�سبت - الأربعاء 10 �صباحًا - 10 م�صاًء، اخلمي�س واجلمعة

www.IKEA.com.kw - 18 4040 8 -  10 �صباحًا - 11 م�صاًء

جديد NÄRHET نارهيت كاأ�س 

للع�سري 1.250 د.ك �سعة 28 �سنتل. 
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 LEKA

كتاب األعاب 4.750 د.ك


