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يوسف الرشيد 

.. أثناء احللقة مع الالعب الدولي السابق والناشط السياسي خالد الشليميبرجس البرجس

رحلة الشليمي »في ضيافتهم« على »الوطن«
عبدالحميد الخطيب

يواصل البرنامج املنوع »في 
ضيافتهم« على شاشة تلفزيون 
»الوط���ن« متيزه م���ن خالل 
استضافة العديد من النجوم في 
جميع املجاالت، وتتضمن حلقة 
اليوم لقاء مع شخصية مميزة 
وجديدة ينتق���ل معها احلوار 
في مرحلتني، حيث يستضيف 
مقدم البرنامج اإلعالمي بركات 
الوقيان الذي حصل على لقب 
أفضل مق���دم برامج عربي في 
استبيان مجلة »روتانا« الشهر 
املاضي الالعب الدولي السابق 
وكابنت منتخب الكويت الوطني 
لكرة القدم والناشط السياسي 

حاليا خالد الشليمي.
احللق���ة تب���دأ مجرياته���ا 

من ن���ادي النص���ر الرياضي 
ليفتح الشليمي باب الذكريات 
التي عاشها لسنوات  اجلميلة 
داخل وخارج اسواره وصوال 

إلى املنتخب الوطني وحتقيق 
االجنازات خاصة على املستوى 
اخلليجي في كأس اخلليج. ثم 
ينتقل في احلديث بعد ذلك من 
موقع التصوير اآلخر كاش���فا 
عن اس���باب دخول���ه املعترك 
السياسي وجتاربه السابقة في 
خ���وض االنتخابات البرملانية 
ملجلس االمة واالولويات التي 
يس���عى الى حتقيقها في حال 
وصوله، ثم يتطرق بعد ذلك إلى 
جوانب شخصية وأسرية للمرة 
األولى عبر شاش���ة تلفزيون 

»الوطن«.
ان برنام���ج »ف���ي  يذك���ر 
ضيافتهم« يع���رض في متام 
التاسعة مساء وهو من إخراج 

خالد الرفاعي.

في حلقة مميزة يفتح فيها باب الذكريات

اإلعالمي بركات الوقيان

الرشيد: وثيقة السفر حق لكل إنسان والمرأة حرة في استخراجها

البرجس: توزيع 7.2 ماليين رغيف خبز لرفع المعاناة عن أهالي غزة
الهالل  قال رئيس جمعي���ة 
البرجس ان  االحم���ر برج���س 
اجلمعية ساهمت بشكل كبير في 
رفع املعاناة عن االهالي في قطاع 
غزة في شهر رمضان املاضي من 
خالل توزيعها نحو 7.2 ماليني 

رغيف خبز عليهم.
ل� »كونا«  البرجس  واضاف 
الوكالة  العام  ان ممثل املفوض 
الدولية لغوث وتشغيل الالجئني 
الفلس���طينيني )اون���روا( بيتر 
فورد، بعث برسالة شكر وعرفان 
للجمعية جلهودها خلدمة االهالي 

في كل القطاع.
واشار الى ان االونروا اشادت 
بالدور االنساني والوطني الكبير 
الذي تتواله اجلمعية في تنفيذ 
التي ساهمت  البرامج اخليرية 
في ادخال الفرحة والبهجة على 
آالف العائالت وخففت معاناتها 

في ظل الظروف العصيبة.
واوضح ان فورد عبر ايضا 
عن بالغ شكره للجمعية لدعمها 
املستمر لالونروا مشيرا الى ان 
اجلمعي���ة متكنت خ���الل فترة 
رمضان م���ن توزيع 7.2 ماليني 

رغيف خبز على 5170 عائلة ما 
يعادل 40 الف شخص.

وافاد بانه بالنسبة الى املواد 
الغذائية التي تبرعت بها اجلمعية 
فتمكنت م���ن خاللها املفوضية 
من توزي���ع حوالي 9740 عبوة 
عائلي���ة على 3463 عائلة خالل 
الش���هر الفضيل، مشيرا الى ان 
املواد الغذائية كانت حتتوي على 
الطحني واالرز والعدس والسكر 

وامللح والشاي والزيت.
واكد استمرار دعم االهالي في 
قطاع غزة حلاجتهم الى مثل تلك 

املعونات االنسانية مشيدا بجهود 
االنروا لتوزيع اخلبز على االهالي. 
وقال البرجس ان اجلمعية عملت 
خالل شهر رمضان على متويل 
ستة مخابز في قطاع غزة لتوزيع 
اخلبز لالسر الفلسطينية طوال 

الشهر وايام عيد الفطر.
واضاف انه مت تسليم ممثل 
االنروا فورد 14 شاحنة محملة 
بنحو 300 طن من املس���اعدات 
مقدمة من الشعب الكويتي الى 
الشعب الفلس���طيني في قطاع 

غزة.

اجلزائر � كونا: قال رئيس املجلس األعلى 
للقضاء ورئيس احملكمة الدستورية ورئيس 
محكمة التمييز الكويتية املستش����ار يوسف 
الرشيد امس ان للكويت دورا فاعال في احتاد 
احملاكم الدستورية العربية املتمثل في احملاكم 
الدستورية واملجالس الدستورية العربية التي 

تتخذ القاهرة مقرا لها.
وأضاف الرشيد على هامش مشاركة الوفد 
الكويتي في الن����دوة العلمية التي حتتضنها 
اجلزائر مبناسبة احتفاالت الذكرى العشرين 
لتأس����يس املجلس الدس����توري اجلزائري أن 
مؤسسات الكويت الدستورية تعمل من اجل 
النهوض بالشعب مبا يكفله الدستور من حقوق 
للمواطنني وما يشمله من مبادئ احلرية والعدالة 

واملساواة واحترام حقوق االنسان.

وأوضح أن مشاركة الكويت في هذا اللقاء 
جاءت تلبية لدعوة من رئيس املجلس الدستوري 
اجلزائري بوعالم بسايح، مشيرا الى ان اللقاء 
يضم لفيفا من املفكرين واألساتذة واملتخصصني 
فضال عن القضاة الدستوريني من البلدان العربية 

واالفريقية واألوروبية.
واعتب����ر هذا اللق����اء اثراء حلق����ل احملاكم 
الدستورية العربية اذ يطرح مناقشات علمية 
حول األحكام الفقهية التي أسستها هذه األحكام 

مبختلف املواضيع الدستورية.
ويضم وفد الكويت املشارك برئاسة الرشيد 
عضوية كل من نائب رئيس محكمة االستئناف 
وعضو املجلس األعلى للقضاء راشد يعقوب 
الشراح ومدير ادارة مجلس القضاء أحمد الوهيب. 
ولفت الرشيد الى احلكم الذي أصدرته احملكمة 

الدستورية الكويتية بشأن عدم دستورية النص 
الوارد في قانون اجلوازات أو وثائق الس����فر 
املتوقف على موافق����ة الزوج باصدار الزوجة 
جواز سفر لها اذ ال يتم ذلك اال مبوافقته. واكد 
أن احملكمة الدس����تورية الكويتية أبطلت هذا 
التشريع القانوني وقضت بعدم دستورية هذا 
النص مضيفا أن وثيقة السفر حق مطلق لكل 
انسان ذكرا أو أنثى، ال يتوقف على موافقة أحد 
وأصبحت املرأة حرة في استخراج جواز السفر. 
وذكر رئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس 
احملكمة الدس����تورية ورئيس محكمة التمييز 
الكويتية ان الكثير من املصادر الدستورية في 
احملاكم الدس����تورية العربية وغيرها اعتبرت 
هذا احلكم انتصارا للحق الش����رعي لالنسان 

ذكرا أو أنثى.

على هامش مشاركته في ندوة علمية بالجزائر
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. 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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

للبيع جممـع جتـاري يف حــولــي مدخــول 28 األـف
للبيع بيت يف العار�سية املتو�سط ثالث اأدوار و�سرداب

للبيع بيـت يف الفــردو�س ثــالث �ســـوارع
مطلوب بيـوت للبيـع

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

تعديل كيان قانوين

�سركــة ميلتــون العاملية  تعلن 

للتجــارة العامــة عـــــــن تعديـــــــل 

الكيـــــــان القانـــــــوين لل�سركـــــــة من 

تو�سية ب�سيطة اإىل ذات م�سوؤولية 

حمدودة . يرجى ممن له اعرتا�ض 

مراجعـــــــة وزارة التجـــــــارة خـــــــالل 

الفرتة القانونية .

تعديل كيان قانوين

تعلـــــــن �سركــة اوراد امل�سرتكــة 

للتجارة العامة واملقاولت عن 

تعديل الكيـــــــان القانوين لل�سركة 

من ت�سامنيـــــــة اإىل ذات م�سوؤولية 

حمدودة. يرجى ممن له اعرتا�ض 

مراجعـــــــة وزارة التجـــــــارة خـــــــالل 

الفرتة القانونية .

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

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار


