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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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

فني �سيانة
�سخــانــات مركـزي 

فلــتــر مــركـــزي
ت�سليح م�سخات الدفع 

وم�سخات الراجع

9 9 0 4 4 2 5 8

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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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

اعتباراً من األحد المقبلطالب النواب بعدم االستجابة لطلب سرية الجلسة

الهديبان: استجواب المسلم قوي 
ونريد ردوداً مقنعة حول محاوره

الكندري: »القانونيين« تفتح التسجيل 
وترحب بالراغبين في االنتساب إليها

طالب الناشط السياسي يوسف 
الهديبان السيد محمد باقر املهري 
بالكش����ف عما يري����ده من خالل 
اعتبار اس����تجواب سمو رئيس 
احلكومة اهانة للشعب علما بأن 
االستجواب حق مطلق لكل نائب 
ميكن استخدامه في اي وقت يرى 
فيه تقصيرا من احلكومة في اداء 
واجباتها وفقا للدس����تور وبناء 
عليه قدم النائب د.فيصل املسلم 
استجوابه لرئيس احلكومة الذي 
نكن له كل تقدير واحترام لشخصه 
الكرمي، اال ان االستجواب ومحاوره 
تتكلم ع����ن اداء رئيس احلكومة 
ال عن ش����خصه فال خالف لنا او 
للمستجوب مع رئيس احلكومة 
فخالفن����ا معه يكمن ف����ي كيفية 
التعامل مع املنصب وهذا ما يريد 
الشعب مناقشته في جلسة علنية 
ال كما يدعو املهري الى جلسة سرية 
فاملال العام وحق الشعب ال ميكن 
حجبه عن االمة فيجب على الشعب 
ان يعرف احلقائق دون رتوش. 
واس����تغرب الهديبان من اصرار 
املهري على ان الشعب سيحاسب 
املس����تجوبني فقط الستجوابهم 
رئيس احلكوم����ة واعتباره هذا 
الش����عب  امرا غريبا بينما  االمر 
اختار اعضاءه للدفاع عنهم ومن 
حقوقهم وفق القنوات الدستورية. 
واش����ار الى ان استجواب املسلم 
جاء جريئا ومنصفا للمال العام 
وهو األحق بامل����ؤازرة والتأييد 
لنرى بذلك محاور قوية بحاجة 

اعلنت نقاب����ة القانونيني عن 
التسجيل للراغبني في  فتح باب 
االنتساب الى النقابة من القانونيني 
العاملني في اجلهات واملؤسسات 

احلكومية املختلفة في الدولة.
ام����ني صن����دوق نقابة  وقال 
القانونيني احمد الكندري ان نقابة 
القانوني����ني ترحب بالراغبني في 
التسجيل واالنضمام الى النقابة 

من القانونيني.
الى ان نقابة  الكندري  وأشار 
القانوني����ني ته����دف ال����ى رعاية 
مصال����ح اعضائه����ا والدفاع عن 
حقوقه����م املش����روعة، والعم����ل 
عل����ى حتس����ني حالته����م املادية 
واالجتماعي����ة، ومتثيلهم في كل 
العمل  املتعلقة بش����ؤون  االمور 
القانوني والعم����ل بوجه خاص 
عل����ى حتقيق عدة أه����داف منها: 
العمل،  حتسني شروط وظروف 
نشر الوعي النقابي مبا يكفل دعم 
التنظيم النقابي وحتقيق اهدافه، 
رفع املستوى الثقافي للقانونيني 
ع����ن طريق ال����دورات التثقيفية 
والنش����رات االعالمية والندوات 
واحللقات الدراسية واالجتماعية 
واع����داد املجالت احملكم����ة، رفع 
الكفاءة املهنية القانونية واالرتقاء 
باملس����توى املهن����ي والفني كلما 
أمكن ذلك، التنس����يق مع اجلهات 
احلكومي����ة في تس����كني ووضع 
الوظيفية للقانونيني،  املسميات 
االنضمام الى جميع اللجان لتعديل 
الدولة اخلاصة  قرارات وقوانني 

لردود مقنعة من س����موه ليحكم 
حينها الشعب الكويتي ويتعرف 
عل����ى احلقيقة ويعل����م ما خفي. 
واش����ار الى ان هناك 6 حكومات 
استقالت و4 مجالس حلت بسبب 
وجود رئيس احلكومة على سدة 
قيادة احلكومة واصراره السابق 
على ع����دم صعود املنصة في كل 
املواجهات السابقة. وأكد ان املنصة 
هي الفيصل فالشعب هو صاحب 
الكلمة والقرار واالعضاء هم ممثلوه 
الشرعيون بفضل الدستور الذي 
ارتضاه ال����كل حكاما ومحكومني 
ولهذا فإن الشعب سيحاسب كل 
من يتخاذل من االعضاء عن نصرة 
احلق او مساندته ال من يقدم على 
االستجواب الهادف والعادل كما هو 
النائب فيصل  احلال باستجواب 
املسلم الذي جاء مدافعا عن املال 

العام.

بالعمال والقانونيني، باالضافة الى 
تنسيق وتنظيم مهنة القانونيني، 
العمالية  واملشاركة في املجاالت 
العربية والدولي����ة وتأكيد دور 
احلركة النقابية الكويتية في هذه 
املجاالت، وايضا تقدمي املقترحات 
ومشاريع القوانني التي تتفق مع 
الكويتي، والدفاع  مواد الدستور 
واملطالب����ة بحقوق ومكتس����بات 

القانونيني.
وأوضح الكندري ان فتح باب 
التسجيل للراغبني في االنضمام 
الى النقابة سيكون ابتداء من يوم 
االحد املقبل املوافق 6 من ش����هر 
ديس����مبر اجلاري، مشيرا الى ان 
التسجيل س����يكون مبقر النقابة 
الكائن في الساملية شارع البالجات 
مقابل مطعم ريزون عمارة رقم 13 
شقة رقم 5، الفتا الى ان التسجيل 

سيقتصر على القانونيني فقط.

توجيه »الفروانية« اختتم مسابقة أفضل نشاط تعليمي

المكيمي: استثمار وقت المعلمات بعد تأجيل دوام 
أطفال »الرياض« بما يعود بالنفع على الميدان التربوي

اختتم توجيه رياض االطفال في منطقة الفروانية التعليمية مسابقة 
افضل نشاط تعليمي للدروس الريادية والتي شاركت بها مدارس رياض 
االطفال حتت اشراف املوجهة األولى وداد املكيمي والتي اكدت في تصريح 
صحافي عقب انتهاء املس���ابقة ان الهدف من املسابقة هو استثمار وقت 
املعلمات خالل فترة تأجيل التحاق االطفال مبا يعود بالنفع على امليدان 
التربوي عبر منافسة في تقدمي الدروس واالنشطة التربوية. واضافت 
املكيمي ان هذه املسابقة تعد األولى على مستوى مناطق وزارة التربية 
حيث تنوعت االهداف عبر تعدد املشاركة من قبل معلمات الرياض الالئي 
قدمن دروسًا ريادية وانشطة متنوعة لتنمية مهارات االطفال عبر االبداع 
والتطوير مبا يحقق الفائدة املرجوة الس���تثمار الفترة التي تسبق بدء 
دوام االطفال في السادس من ديسمبر املقبل مثنية على تفاعل مديرات 
الرياض، وعقب احلفل مت توزيع جوائز املراكز األولى على مدارس الرابية 

واالقمار والياسمني ومت كذلك تكرمي املعلمات املشاركات في املسابقة.

أحمد الكندرييوسف الهديبان

املكيمي تكرم مديرة رياض االطفال امل العيدان

املكيمي تتوسط املديرات واملعلمات املكرمات


