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اجلاسر: جمعية الثقافة والفنون بجدة تستعد لنقلة نوعية
إجناز جديد سجلته جمعية 
الثقافة والفنون بجدة يضاف 
التي  إلى سلســلة إجنازاتها 
حققتها خالل الفترة املاضية، 
حيث استطاعت اجلمعية أن 
حتقق رقما قياســيا في عدد 
التي  الفعاليــات واألنشــطة 
قدمتهــا العــام املاضي، وهي 
فعاليات وأنشطة متنوعة في 
كل املجاالت الثقافية والفنية، 
فقــد بلغ عدد الفعاليات التي 
قدمتها اجلمعية العام املاضي 
٢٢٠ فعاليــة، وهــو رقــم لم 
يســبق أن حققتــه اجلمعية 
من قبل في عام واحد، سواء 
على مستوى اجلمعية بجدة، 

هــذه  أن حتقــق  اجلمعيــة 
اإلجنازات والنجاحات بجهود 
ذاتيــة، ومن خالل وقفة أبناء 

جدة املخلصني. 
وأضــاف اجلاســر: كل ما 
حققته اجلمعية من إجنازات 
نهديه بفخر واعتزاز ملقام سمو 
األميــر املبدع خالــد الفيصل 
ولتوجيهاتــه ودعمــه وثقــة 
سموه الكرمي باجلمعية ومبا 
تقدمــه، وأيضا كذلك الشــكر 
حملافظ جدة صاحب الســمو 
امللكي األمير مشعل بن ماجد.
وتابع: استطاعت جمعية 
الثقافــة والفنــون بجــدة في 
العــام املاضــي تنفيــذ ٢٢٠ 

أدبية  ســينمائية وأمســيات 
ثقافيــة ومعارض تشــكيلية 
وفوتوغرافيــة ومســرحيات 
للنســاء  خاصــة  وبرامــج 
واألطفــال ودورات تدريبية، 
وقــال: املالحــظ أن جميــع 
الفعاليــات واألنشــطة التــي 
قدمتها اجلمعية كانت موجهة 
لكل أفراد املجتمع رجاال ونساء 
وأطفاال، واحلمد هلل أن جميع 
الفعاليات واألنشــطة حظيت 
بإقبــال كبيــر مــن اجلماهير 
ومن وسائل اإلعالم واملهتمني 

واملتابعني.
وعمــا ســتقدمه جمعيــة 
الثقافــة والفنون بجدة خالل 

أو في مختلف مناطق اململكة.
ورفع مدير جمعية الثقافة 
والفنون بجدة د.عمر اجلاسر، 
أسمى آيات الشــكر والتقدير 
والعرفان إلى مستشار خادم 
احلرمني الشريفني أمير منطقة 
مكــة املكرمة صاحب الســمو 
امللكــي األمير خالــد الفيصل 
بن عبدالعزيز، على ما جتده 
اجلمعية من دعم وتشــجيع 
من ســموه، ممــا كان له األثر 
الكبير في أن حتقق اجلمعية 
اإلجنازات التي سجلتها، وذلك 
بالرغم من عدم وجود ميزانية 
للجمعية، وعدم وجود موارد 
مادية ثابتة، ولكن استطاعت 

فعالية ونشاطا، وهو رقم غير 
مســبوق، وقد قدمنا فعاليات 
وأنشطة متنوعة في مختلف 
املجــاالت الثقافيــة والفنيــة 
واإلبداعيــة،  واالجتماعيــة 
وجتاوزت مشاركات اجلمعية 
حدود محافظة جدة لتصل إلى 
مكة املكرمة والطائف والرياض 
والدمام وتبوك، باإلضافة إلى 
أربع مشــاركات دولية كانت 
فــي املغرب ومصــر وتونس 
وإيطاليا. وأشار د.اجلاسر إلى 
أن الفعاليات واألنشطة التي 
قدمتها اجلمعية العام املاضي 
كانت متنوعة وشــملت إقامة 
حفالت تكرميية وعروض أفالم 

العام احلالي، قال: لدى اجلمعية 
برنامج مميز تسعى لتقدميه 
خالل العام احلالي، ولدينا أفكار 
جديدة ستكون عبارة عن نقلة 
نوعية في مســيرة اجلمعية 
نقوم حاليا بتقييمها ودراستها 
وسنبدأ بتنفيذها قريبا، ومنها 
إقامــة مهرجانات متخصصة 
وملتقيات، باإلضافة إلى تقدمي 
الفعاليات واألنشطة املعتادة 
كتنظيــم حفــالت ومعارض 
فرصــة  وأجدهــا  ودورات، 
لتوجيــه دعــوة عامة جلميع 
املثقفني والفنانني واإلعالميني 
واملهتمني بأن يدعمونا بأفكارهم 

واقتراحاتهم. من حفالت جمعية الثقافة والفنون بجدة
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املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

ISO
9002

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

خـزان �صحــي ومعـتمـد,

• م�صـنـــوع مـــن البــولــي 
اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�صــلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�صم�ص  اأ�ـــصـــعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�صفات.

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيـئــة العـامـة لإلسكـان.

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

ت : 23263042 داخلي 311 اإدارة املبيعات

ــر حـــيـــزاً كــبــيــراً  ــوف ت
وتشغل حيزاً صغيراً 
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  ــع  رائ بشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  لــمــشــكــلــة 
ــمــاء في  ضــغــط ال

تركيب  ويتم  البيت 
بين  ـــســـور  ال خـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

kiaico@kiaico.comاخلط ال�ساخن: 98008378/7/6 
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قسيمتني متجاورتني
في صبـــاح األحمـــد البحريـــة

ت: 90957999 - 50624226

 A4 قسيمتني في املرحلة
في صباح األحمد البحرية 

سنــد ملگـيــة 
ومبساحة گلية 920 مترًا مربعًا
وواجهة بحرية 32 مترًا طول 
عند أول مدخل طريق 285

 واجهتها شرقية

للبـيــع شاليـــه بالصبـيـة
واجهة بحرية 45 مترًا 

مساحة األرض كلية 4393 مترًا مربعًا 
إجمالي مساحة البناء 800 متر مربع

 يطل على جسر الصبية 
وبوبيان اجلديد )للسيارات والقطارات(

بإطاللة مباشرة شامل اخلدمات 
ومجهز الستراحة عائلية راقية

ت: 90957999 - 50624226
Kuwaitroads Kuwaitroads9955

الأمامية  بالواجهة  الثاين  الــدور   - عمارة جديدة   - 80م  مب�صاحة 

العنوان: ال�صاملية قطعة 12 - جادة 10 - خلف مدر�صة ال�صاملية الهندية امل�صرتكة تتكون 

من غرفتني نوم وغرفة خادمة و�صالة ومطبخ و4حمامات وموقف خا�ص لل�صقة

ومــــــــــــــوؤجــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــــ400 ديــــــــــنــــــــــار مــــــــــع اإمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة الإخـــــــــــــــــاء

لاإ�صتف�صار واملراجعة: 66988388

للبيع شقة في الساملية

بانل ستروي 
للمباني
الجاهزة

• شاليهــات على أنواعها
• تسكيـــر حوش ومخازن
• ديــوانيـــات وهنغـــارات

ت: 51099226 - 51661654

PANELSTROY.KW

استغل سطح المنزل
بغرف معزولة الحرارة

متخصصون في املباني اجلاهزة  معزولة 
احلــرارة املصنعــة مـن الساندويــش بانل

للمزيد من املعلومات:

لإليجــــــار شقة فـــي اجلابرية
تتكون من 3 غرف + �صالة + 2 حمام + مطبخ + غرفة 

خادمة مع حمام )ت�صطيب �صوبر ديلوك�ص(

قطعة  )7( �صارع )11( منزل )18(

66470781 - 97133655

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

لــــــــاتــــــــ�ــــــــصــــــــال:99601733

بـــــعـــــد الـــــ�ـــــصـــــاعـــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة �ــــصــــبــــاحــــًا

ــات اجلـــزيـــرة مــظـــ
مظالت
قمـا�ش

تركيب مظالت ا�سباين وا�سرتايل

ريـة
ثـ

& 99654940
60633286

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير دكت التكييف املـركزي

ق�سم خا�ص ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

لإليجــــــار فـــي الشــــويــــخ
حمات �صارع رئي�صي 60م2 ومكاتب وخمازن 

اأر�صي + �صرداب ي�صلح جلميع الأن�صطة

99040204 اأبـوفـهـــد

لإليـجــــــــــــــــار
يتوفر لدينا مگاتب جتارية في منطقة العاصمة 

ومبواقع مميزة ومواقف سيارات
98086244


