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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(

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

املوقع زاوية الدخل بحدود 30 األف دينار

�سعر البيع 3.500.000 دينار 

)ثالثة ماليني وخم�سمائة األف دينار (

للبيـع جممع جتاري يف منطقة حويل

99077719

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)

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

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

لاليجــــار

ت: 66676672

بجانب املنيوم الوليد

امل�ساحة 1070 م

خمزن يف ال�سويخ
مكيـف بالكــامـــل

لالإيجـار

�سقق يف �سـرق
قــرب م. الأميــري

غرفتان + �سـالــة كبيـرة
+ حمامني ومطبخ

66676672

لالإيجـار
مكتب دور كامل

يف ال�ساحلية
بجانب بنك الت�سليف

م�ساحته 180 م

66676672 
22408596 

با�ســـــــــــــــم / 1- حممــد وجيــه الديــب

2- ن�سرين �سامي يون�س 3- يو�سف حممد وجيه
4- يا�ســني حمــمــد وجــيـــه

على من يجدهم ت�سليمهم لل�سفارة امل�سرية اأو الت�سال

على: 66812868

مفقــود جــوازات �سفــر م�سريــة

باندا اتشيهـ  كونا: افتتح رئيس 
مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر 
برجس البرجس قرية املغفور له 
بإذن اهلل األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد في اقليم باندا اتشيه في 
اندونيسيا. وحضر مراسم حفل 
افتتاح القرية كل من سفيرنا لدى 
اندونيسيا ناصر العنزي ومحافظ 
باندا اتشيه ارواندي يوسف وعضو 
مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر 
وامني الصندوق الفخري ســــعد 
السفارة اضافة  الناهض واركان 
الى جانب عدد من اإلعالميني من 

اندونيسيا.
وقال البرجــــس في كلمة في 
حفل االفتتاح انا نشعر بكل الفخر 
واالعتزاز ملساعدتنا لهذا الشعب 
الكبير بعد كارثة سونامي، مضيفا 
ان اجلمعية قامــــت بالنيابة عن 
شعب الكويت وحكومته باملبادرات 
الســــريعة خلدمــــة املنكوبني في 
اندونيســــيا.وذكر ان قرية جابر 
األحمد تقام في املنطقة التي دمرت 
من كارثة سونامي في عام 2004 
وحتتــــوي على 150 منزال اضافة 

الى مسجد ومركز طبي.
وقال ان اجلمعية نفذت مشاريع 
عــــدة في اندونيســــيا منذ كارثة 
التي  املتكررة  سونامي والزالزل 
تعرضت لها منها محطات تنقية 
مياه واعــــادة البنية التحتية في 
املناطــــق املتضــــررة، مضيفا ان 
املساعدات شملت اقليم باندا اتشيه 
وجزيرة سابانق ونياس اضافة الى 

جوك جاكرتا وباقندران وسيرام 
وبادانغ.

واضــــاف ان جمعيــــة الهالل 
االحمر نفذت عددا من املشــــاريع 
ومنهــــا محطة حتلية مياه وبناء 
دور األيتام اضافة الى تسليم 300 
قارب صيد مجهز بالكامل في باندا 

اتشيه ونواحيها للصيادين.
وذكر ان املشاريع شملت ايضا 
اعادة تأهيل املدارس املدمرة وبناء 
املكتبات الدراسية وكفالة األيتام 
ومئات من قوارب الصيد وجرافات 
ومعدات آلية وســــيارات اسعاف 
اضافة الى ارسال كميات كبيرة من 

مواد اإلغاثة واملواد الطبية و65 
آلية ثقيلة لفتح الطرق.

وقال البرجــــس انه بعد جهد 
ومتابعة حصلنا على هذه االرض 
التي بنيــــت عليها قرية املرحوم 
جابر األحمــــد معربا عن أمله في 
احلصول على قطعة ارض لبناء 

مدرسة لتكتمل القرية.
من جانبه أشاد محافظ باندا 
اتشيه في كلمته بجهود الكويت 
في اغاثة املنكوبني في دول العالم 
معربا عن بالغ شكره لكل مساعدات 
الكويت الندونيسيا السيما اقليم 

باندا اتشيه.

واعرب يوسف عن بالغ شكره 
لبناء قريــــة جابر االحمد اجلابر 
اتشــــيه  باندا  اقليم  الصباح في 
مشــــيرا الى انها ستســــلم لذوي 
املنكوبني جراء كارثة ســــونامي 
الذي ضــــرب االقليم وخلف عددا 

كبيرا من الضحايا وااليتام.
ودعا الكويت الى عدم التوقف 
في ارسال املساعدات موضحا ان 
اقليم باندا اتشيه في مرحلة االعمار 
ويتطلــــب كل اجلهود واملعونات 
االنســــانية من كل الدول السيما 

من الكويت.
وقال يوسف ان تلك املساعدات 

الكويتية منذ كارثة  االنســــانية 
سونامي ساهمت في رفع املعاناة 
عن الكثير من املتضررين مشيدا 
بجهود البرجس فــــي بناء قرية 
جابر وارسال املساعدات االنسانية 
بشــــكل متواصل خالل السنوات 

اخلمس املاضية.
واضــــاف ان هــــذا املوقــــف 
االنساني الكبير من الكويت ليس 
مبستغرب وسيكون له أبلغ األثر 
على املتضررين وبخاصة عندما 
يسكنون هذه املنازل اجلميلة في 

قرية جابر األحمد.
من جانبه قال ســــفيرنا لدى 
اندونيســــيا ناصــــر العنزي في 
تصريح لـ »كونــــا« ان اجلمعية 
متــــد يد العون وتلبــــي النداءات 
االنســــانية للمتضررين وتقدم 
املساعدات في شتى انحاء العالم 
وذلك بتوجيهات سامية من رئيسها 
الســــمو األمير  الفخري صاحب 

الشيخ صباح األحمد.
واضاف العنــــزي ان الكويت 
ســــباقة فــــي تقدمي املســــاعدات 
االنسانية مشيدا بجهود البرجس 
وحضوره واشرافه على قرية جابر 

األحمد.
وذكر ان جمعية الهالل األحمر 
الكويتي تعد أولى اجلمعيات التي 
تفاعلت انسانيا مع كارثة سونامي 
حيث توجه مسؤولو االغاثة وادارة 
اندونيسيا والدول  الى  الكوارث 
االخرى التي تعرضت للكارثة في 

وقت قصير من وقع الكارثة.

البرجس افتتح قرية جابر األحمد في إقليم باندا اتشيه
بحضور رجال السياسة واإلعالم وأصدقاء الفقيد

أكدت كرمية الراحل 
يوسف العليان ان جائزة 
يوسف العليان األولى 
للصحافة خصصت لها 
مجموعة من اجلوائز 
القيمة وستعلن أسماء 
الفائزين من املشتركني 
في املسابقة اليوم األحد 
في فندق كراون بالزا في 
متام الساعة السابعة 
وبحضـــور  مســـاء 
مجموعة كبيـــرة من 
رجال السياسة واإلعالم 
وأصدقاء الراحل يوسف 
العليان عميد الصحافة 
الســـابق  الكويتيـــة 
ومؤسس أول جريدة 
باللغة اإلجنليزية في 
الكويت ودول اخلليج 

العربي.
وأضافت العليان ان االحتفال سيكون برعاية 
الشيخ فهد سالم العلي وبحضور أحمد اجلاراهلل 
عميد الصحافة الكويتية احلالي وأحد أصدقاء 
الراحل يوسف العليان، كما ان من بني املدعوين 
رجال الســـلك الديبلوماســـي من مختلف دول 
العالم، حيث ان الراحل العليان كان يعتبر من 
رجال الصحافة املعروفني على مســـتوى دول 
العالم وكان الصحافي الوحيد الذي يجيد اللغات 
اإلجنليزية والفرنسية والهندية والفارسية الى 
جانب العربيـــة، باإلضافة الى ذلك فإن الراحل 
يوسف العليان كان يشغل منصب سكرتير أول 
للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز ملك اململكة 

العربية السعودية.
وقالت كرمية العليان 
ان اجلائـــزة تضم في 
مجلـــس ادارتها نخبة 
من الكـــوادر الكويتية 
واألجنبيـــة منهم علي 
املهنـــا الرئيس األعلى 
للجنـــة وأمـــا جلنـــة 
التحكيم للجوائز فتضم 
نخبة مـــن املختصني 
الصحافـــة  بعلـــوم 
د.زهيـــر  وبرئاســـة 
العباد الذي يشغل عدة 
مناصب إعالمية وكان 
يعمل مع الراحل يوسف 
العليـــان فـــي جريدة 
الفجر اجلديد وجريدة 
ان  الكويت تاميز، كما 
اللجنة تضم د.ياسني 
الياسني من إدارة اإلعالم بجامعة الكويت، ود.أحمد 
الشـــريف رئيس حترير جريدة آفاق اجلامعية 
ود.فيصل الصايغ من جامعة الكويت وصالح 
بهمن مدير التحرير في وكالة األنباء الكويتية 
)كونا(، وروبرت برولت الرئيس التنفيذي لشركة 
كيبكو لتكنولوجيا اإلعالم، ونيكول كيمسلي من 
املدرسة اإلجنليزية في الكويت وجنيس براون 

من أكادميية أكسفورد.
واختتمت العليان بأن جائزة العليان للصحافة 
ستكون العام املقبل حتت مظلة مؤسسة جائزة 
العليان للصحافة املقروءة واملسموعة واملرئية 
واإللكترونية وستكون في العام املقبل جائزة 

دولية موجهة ملختلف صحف العالم.

تحتوي على 150 منزاًل ومسجد ومركز طبي

صورة أرشيفية لبرجس البرجس وسعد الناهض في قرية جابر األحمد في إقليم باندا اتشيه في اندونيسيا
الراحل يوسف العليان

إعالن أسماء الفائزين بجائزة الراحل 
يوسف العليان  األولى للصحافة اليوم


