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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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(

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ال�سنـاعـات البـل�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

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

ــــس        ــــ� ــــدل الن ـــة  ـــق ـــط ـــن م يف  ــــل  ــــي ڤ
اأدوار ــلث  ـــ ـــ ث ــة  ـــ ــدوح ـــ ال يف  بــيــــــــت 
ڤيـــل يف �ســعـــد العــبـداللــه ثـــلث �ســـوارع
الـــــــفـــــــردو�ـــس ــة  ـــ ــق ــط ـــ ــن م يف  ـــت  ـــي ب

الـــدخـــل املــتــو�ــســط  ــة  ــي الــعــار�ــس ــت يف  ــي ب

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/
لـــلـــبـــيـــع/

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

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

د.فرخندة حسن عائشة عبدالهادي

سفيرنا في الفلبني متحدثا ملراسل »كونا« خالد الزيد

سفيرنا في الفلبين أشاد بجهود الهالل األحمر في إيصال المساعدات للدول المنكوبة عبدالهادي تلقت تقارير عن أوضاع العمالة بالكويت

الحوطي: الكويت حكومة وشعبًا دأبت على التخفيف
من الكوارث الطبيعية أو الحروب عن الشعوب

»الشورى« المصري ينفي استدعاء وزيرة القوى العاملة
لمناقشة قضية تشغيل العامالت المصريات في الكويت

ومس���اهمته في دعم املشاريع 
التنموية في جنوب الفلبني.

وحول تشييد املشاريع اخليرية 
في الفلبني أوضح أنها »تتم بشكل 
مباشر من خالل السفارة حرصا 
على وجه الكويت املش���رق في 
تقدمي املساعدات اخليرية وبناء 

املشاريع اخليرية«.
وش���دد احلوط���ي عل���ى ان 
س���فارتنا لدى الفلبني حريصة 
كل احلرص على االشراف الكامل 
على املساعدات اخليرية سواء 
الكويتية او من  من احلكوم���ة 
اجلمعيات اخليرية، مشيرا الى 
وجود تع���اون كبير من جميع 
اجلهات اخليرية الكويتية جتاه 
اقام���ة اي مش���روع خيري في 

الفلبني.
الكويت ترتبط مع  ان  يذكر 
الفلبني بعالقات ديبلوماسية منذ 
عام 1979 حني وقع البلدان العديد 
من االتفاقيات الثنائية ويواصالن 
الس���عي لتعزيز التع���اون في 

مختلف املجاالت.
وتعتبر الكويت سادس اكبر 
ش���ريك اقتص���ادي للفلبني من 
منطقة الشرق االوسط بتبادل 
جتاري بلغ���ت قيمته نحو 50 
مليون دوالر في عام 2006 ويقيم 
في الكويت اكث���ر من مائة ألف 

فلبيني.

املاضي 2008 والتي شهدت توقيع 
العديد من االتفاقيات الثنائية ومن 
ضمنها التعاون في قطاعات النفط 

والغاز والسياحة والصحة.
واعتب���ر الس���فير احلوطي 
أن هن���اك فرصة كبيرة للقطاع 
ف���ي تنمية  الكويتي  اخل���اص 
العالقات الثنائية بني البلدين وأن 
التشريعات املتعلقة باالستثمار 
االجنبي في الفلبني تقدم فرص 

استثمار جيدة لرجال االعمال.
وتط���رق الس���فير احلوطي 
ال���ى دور الصن���دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

وح���ول املس���اعدات املقدمة 
للفلبني قال ان قيمة املساعدات 
االنس���انية بلغت ثالثة ماليني 
دوالر وحتوي مواد اغاثة مختلفة 
تش���مل خياما وأغطية وأواني 

منزلية وغيرها.
واكد سفيرنا لدى الفلبني عمق 
العالقات التي تربط الدولتني في 
املجاالت كافة، متمنيا حلكومة 
وشعب الفلبني املزيد من التقدم 

واالزدهار والتنمية والسالم.
واشار الى زيارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد ال���ى الفلبني خالل العام 

خالد الزيد - مانيال � كونا: قال 
سفيرنا لدى الفلبني بدر احلوطي 
امس ان الكويت حكومة وشعبا 
دأبت على التخفيف من تداعيات 
الكوارث الطبيعية أو احلروب عن 
الشعوب، مشيدا بجهود الهالل 
االحمر الكويتي اليصال املساعدات 

االنسانية للدول املنكوبة.
وذكر احلوطي في لقاء خاص 
مع »كونا« ان »الكويت عملت ومنذ 
القدم على مد يد العون واملساعدة 
للدول االخرى ادراكا منها لترابط 
العالم وأهمية تعاون الدول من 
أجل التخفيف مما قد يصيب هذا 
اجلزء او ذاك من كوارث طبيعية«. 
وأضاف »ان الكويت ومن خالل 
الكويتي  الهالل االحمر  جمعية 
حرصت وتفاعلت وبشكل سريع 
مع الكارثة الطبيعية التي حلت 
على جمهورية الفلبني من خالل 
تقدمي مساعدات انسانية عاجلة 

لها«.
ورحب احلوطي بوفد جمعية 
الكويتي برئاسة  الهالل االحمر 
رئيسها برجس البرجس، مثنيا 
الطويلة في مجال  على خبرته 
العمل اخليري االنساني، ولفت 
ال���ى ان جمعية اله���الل االحمر 
اول فريق كويتي عربي ميداني 
يصل ال���ى املناطق املنكوبة في 

الفلبني.

باجلزائ����ر وذلك من خالل مكتب 
التمثيل العمالي هناك وأن مسؤولي 
املكت����ب في تواصل مس����تمر مع 
العمالة ويتم اتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمة للحفاظ عل����ى حقوقهم 

األدبية واملادية دون أي تهاون.
وأكدت أن الوزارة تطبق عددا 
من القواعد واإلجراءات الوقائية 
التي تضمن احلفاظ على حقوق 
العمالة املصري����ة قبل مغادرتها 
القاه����رة والتي تش����مل مراجعة 
العم����ل والتصديق عليها  عقود 
بعد التأكد من جديتها وتوازنها 
وإبالغ مكات����ب التمثيل العمالي 
باخلارج وتوزيع دالئل إرشادية 
العمالة املسافرة لتوعيتهم  على 
بحقوقه����م وواجباتهم فى ضوء 
قوان����ني ولوائح العم����ل املنظمة 
ألسواق العمل بالبلدان املتجهني 
إليها. وأضاف����ت أن من بني تلك 
االجراءات أيضا تش����ديد الرقابة 
على شركات إحلاق العمالة املصرية 
باخلارج للتأكد من التزامها بتطبيق 
نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 
2003 وقيامها بتوفير فرص عمل 
حقيقية دون أي حتايل أو مخالفة 
واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها 
في حالة ثبوت مخالفتها التي تبدأ 
بتحرير احملضر وتوقيع الغرامة 
وصوال للوقف اجلزئي أو الكلي 

لنشاطها.

حول تأخر املستحقات املادية لعدد 
من العمال لدى أصحاب األعمال 
ووجود نزاعات وخالفات فردية 
على بعض نصوص عقود العمل 
وخاصة فيما يتعلق باحلافز وعدد 
ساعات العمل واحلقوق التأمينية. 
وأضاف����ت أنها أصدرت تعليمات 
صارمة لكافة مس����ؤولي مكاتب 
التمثيل العمالي باخلارج لتكثيف 
أوجه التواصل مع العمالة املصرية 
وإحاطته����م بكل س����بل الرعاية 
واحلماية الالزمة وحل أي مشكالت 
قد تواجهها وموافاة الوزارة بشكل 
مستمر باملوقف التفصيلي ألوضاع 

العمالة املصرية.
وأوضحت أن هن����اك متابعة 
مستمرة ألوضاع العمالة املصرية 

القوى العاملة والهجرة عائش����ة 
عبداله����ادي عددا م����ن التقارير 
الواردة من مكاتب التمثيل العمالي 
التابعة للوزارة في كل من اإلمارات، 
واألردن  لبن����ان،  الس����عودية، 
والكويت. وذك����رت عبدالهادي، 
في تصريح����ات لها، ان التقارير 
كشفت عن استقرار أوضاع العمالة 
املصرية في تلك الدول إلى حد كبير 
وأن أكثر من 85% من الش����كاوى 
الواردة لها من العمال يتم حلها 
وديا وأنه يت����م اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بشأن باقي الشكاوى وذلك 
بالتنسيق مع مصالح ووزارات 
العمل والتش����غيل ف����ي البلدان 
املختلفة م����ن خالل تلك املكاتب. 
وقالت ان معظم الشكاوى تركزت 

نفى مصدر مسؤول مبجلس 
الش����ورى املصري م����ا تردد عن 
اس����تدعاء إحدى جل����ان املجلس 
لعائشة عبدالهادي وزيرة القوى 
العاملة والهجرة ملناقش����تها في 
قضية تشغيل العامالت املصريات 

بالكويت ورفضها احلضور.
وأكدت رئيس����ة جلنة تنمية 
البشرية واإلدارة احمللية  القوى 
د.فرخندة حسن ان اللجنة أحيطت 
علما بطلبي املناقشة املقدمني من 
النائبني ناجي الشهابي ومعوض 
خط����اب عض����وي املجلس حول 
تشغيل العامالت املصريات، وأن 
اللجنة لم حتدد موعدا ملناقش����ة 
الطلبني حتى اآلن، وبالتالي لم يتم 
توجيه الدعوة للوزيرة التي نعتز 
بزمالتها ونقدر أداءها املتميز على 

املستويني البرملاني والتنفيذي.
وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة 
عائشة عبدالهادي أنها لم تتلق أي 
دعوة، وأنها شاركت في جلسات 
املجلس يومي »الثالثاء واألربعاء« 
لكونها عضوا مبجلس الشورى، 
وأنه����ا تكن كل تقدي����ر واحترام 
لزمالئه����ا وزميالته����ا أعض����اء 
املجلس ورئيسه.. مشيدة بالدور 
الكبي����ر الذي يضطلع به مجلس 
الشورى في مناقشة كافة قضايا 

املجتمع.
الى ذلك، اس����تعرضت وزيرة 


