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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(

ال�سنـاعـات البـال�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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

�أبو�سـالــح
66050901

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

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

�لمجانية ــات  ــدم ــخ �ل ـــاأل عـــن  ��ـــس

�لعزل �لمزدوج ر�ئد 

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

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

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

قطــع عــالقـــة
تعلـن �سركة مركز امل�سار الفني  عن قطع عالقتها

)م�سري  عــبــداحلــكــيــم  �سعيد  ا�ــســامــة  بــاملــدعــو 

اجلـــنـــ�ـــســـيـــة( ويـــحـــمـــل بـــطـــاقـــة مــــدنــــيــــة  رقم 

)273041012773( وال�سركة غريم�سئولة ونحذر 

من اأي تعامل يتم مع املذكور اإعتبارًا من تاريخ 

ن�سرالعان.: 

محمد البعلبكي خالل تفقده مكتب »كونا« في بيروت وفي استقباله علي الناصر واملستشار جاسم الناجم

خالد الهاجري خالل املؤمتر الصحافي

البعلبكي: أداء متميز لـ »كونا« من حيث المصداقية 
والدقة في التعاطي مع األخبار المحلية والعالمية

بيروت – كونا: أشاد نقيب الصحافة اللبنانية محمد البعلبكي 
امس بهامش احلري���ة الكبير الذي تتمتع به الصحافة الكويتية 
وباجلهود التي يبذلها رئي���س مجلس االدارة ومدير عام وكالة 
االنباء الكويتية )كونا( الش���يخ مب���ارك الدعيج لالرتقاء بعمل 

الوكالة الى اعلى املستويات.
ج���اء ذلك في تصريح للبعلبكي خ���الل تفقده مكتب )كونا( 
ف���ي بيروت حيث قدم مدير املكتب عل���ي الناصر درعا تذكارية 
بهذه املناسبة في حضور القائم باالعمال في سفارتنا لدى لبنان 
املستشار جاسم الناجم.   ونوه البعلبكي باالداء املتميز لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( من حيث املصداقية والدقة في التعاطي 

مع االخبار احمللية والعاملية.
وسلط الضوء على احلرية االعالمية التي تتمتع بها الكويت 

والتي تتشابه بشكل كبير مع حرية الصحافة في لبنان الفتا الى 
العالقات القدمية واملتميزة التي تربطه بوكالة »كونا«.

وب���ن ان »وكالة االنباء الكويتية تق���دم خدماتها ال للكويت 
فحس���ب بل للعالم العربي« مشيرا الى انه »يتابع نشرة »كونا« 
بش���كل يومي« ومالحظا مدى اهتمامها بش���كل خاص بالش���أن 

الكويتي واللبناني.
واعرب البعلبكي عن ش���كره العميق لرئيس مجلس االدارة 
واملدير العام لوكالة االنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج 
منوه���ا باجلهود الكبيرة التي يبذلها في س���بيل االرتقاء بعمل 

الوكالة الى اعلى املستويات.
كما اعرب عن امله في ان تش���هد الكويت املزيد من التقدم في 

عالم االعالم.

نقيب الصحافة اللبنانية تفقد مكتب الوكالة في بيروت

»االتجاهات الحديثة في تعليم 
إدارة األعمال« 15 الجاري

تعقد »ارتقاء« الرابطة الكويتية لتنمية املوارد البشرية بالتعاون 
مع املنظمة العربية لضمان اجلودة في التعليم وبالتعاون مع كلية 
العل����وم االدارية في جامعة الكويت، واملدينة االلكترونية لصاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيس����ى آل خليفة، ومجموعة طالل ابوغزالة 
الدولي����ة، بالتزامن مع مهرجان ه����ال فبراير 2010، وجمعية كليات 
ومعاهد العلوم االدارية في اجلامعات العربية املؤمتر السنوي الثاني 

للرابطة بعنوان »االجتاهات احلديثة في تعليم ادارة االعمال«.
وترك����ز محاور املؤمت����ر الذي يعقد في جامع����ة الكويت بن 15 
و17 اجلاري برعاي����ة وزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود على 
االجتاه����ات العاملية احلديثة في تعلي����م ادارة االعمال، مبا في ذلك 
اهمية تطوير محتوى التعليم االداري وتبني وسائل تعليمية جديدة 
بحيث يس����تجيب لالحتياجات املتغيرة ملؤسسات االعمال والعداد 
جيل من قادة االعمال قادر على النجاح في بيئة العمل التي تتميز 
بالتعقيد والترابط والتنافسية، ويتضمن املؤمتر احملاور التالية: 
تعليم اخالقيات العمل واملسؤولية االجتماعية للشركات، التعليم 
االداري وتكنولوجي����ا املعلومات واالتصاالت، التطبيق العملي في 
تعليم ادارة االعمال، ومواءمة التعليم االداري والبحوث لالحتياجات 

املتغيرة ملؤسسات االعمال واالقتصاد.
ويس����عى املؤمتر بش����كل خاص الى الترويج لتعليم اخالقيات 
العمل واملس����ؤولية االجتماعية وتعزيز ه����ذا اجلزء احليوي من 
املناهج اضافة الى حتفيز االهتمام بطرق التعليم التي تعتمد على 
التطبيقات العملية مبا في ذلك اس����تخدام احلاالت الدراسية، وفي 
هذا السياق سيتم عقد ورش����ة عمل بعنوان »التدريس باستعمال 
احلاالت الدراسية بالتعاون مع مؤسسة UK - ecch في 15 اجلاري 
تهدف الى تدريب املشاركن على طرق التدريس باستعمال احلاالت 

الدراسية.
وسيوفر املؤمتر للمشاركن من االكادميين وقادة االعمال وممثلي 
احلكومات ومؤسسات املجتمع املدني فرصة للمساهمة في توجيه 
وصياغة التطورات املس����تقبلية لتعلي����م ادارة االعمال في العالم 
العربي، كما يتزامن مع املؤمتر تنظيم معرض متخصص مبشاركة 
دور النشر والطباعة وشركات املواد التعليمية واملؤسسات االعالمية 

واملكتبات واملؤسسات التعليمية وقطاع االعمال.

»الخط األخضر« تطالب حماد والحويلة والطاحوس االلتزام 
بتعهدهم باستجواب المتسبب في كارثة تلوث أم الهيمان

وعّدد الهاجري األس���باب التي تصبح مدعاة 
لوجوب اس���تقالة النواب الثالثة حال عدم تقدمي 
استجوابهم حول مشكلة أم الهيمان اال وهي عدم 
اإليفاء بوعدهم وتقدمي االستجواب، احلنث في اليمن 
التي أقسموا عليها، عدم امتالك االرداة السياسية 
ملعاجلة املش���كلة، إضعاف الدور البيئي الرقابي 
التشريعي ملجلس األمة، إهانة املجتمع الكويتي، 
استغالل قضية إنسانية بيئية لتحقيق مكاسب 
سياسية، التنكر والتهرب من حماية البيئة التي 
وردت في برامجهم االنتخابي���ة، التنكر حلقوق 
أطفال أم الهيمان البيئية، اإلضرار الصحي والبيئي 
والنفسي واالجتماعي بضحايا أم الهيمان، اإلضرار 

بالقضية البيئية بشكل عام.
وأضاف الهاجري قائال »لقد حضرنا جلس���ة 
مجلس األمة التي متت مناقشة مشكلة أم الهيمان 
فيها ودهش���نا بأن طرح أحد الن���واب الثالثة لم 
يكن مقنعا ولم يكن على مستوى الكارثة رغم أن 

احلكومة هي املتسبب األول في هذه الكارثة«.
وعبر الهاجري عن إعجابه بطرح نواب آخرين 
خالل اجللس���ة كالنائب علي الدقباس���ي وخالد 
الس���لطان وعدنان عبدالصمد وجمعان احلربش 
وصالح عاشور حيث جاء طرحهم معبرا عن معاناة 
أطف���ال أم الهيمان رغم أنه���م ال ينتمون للدائرة 
اخلامسة في الوقت الذي جاءت تصريحات نواب 

الدائرة اخلامسة مبعثرة ومترددة.

وأكد الهاجري ان ما نعرفه عن النواب الثالثة 
انهم رجال يحترمون وعودهم وعند كلمتهم ولم يتم 
إجبارهم على إعالن عزمهم تقدمي االستجواب بل 
أعلنوا ذلك إلدراكهم حلجم االنتهاكات التي مارستها 

احلكومة جتاه أطفال منطقة أم الهيمان.

التي دمرها التلوث، مشيرا إلى أن ناشطي جماعة 
اخلط األخضر البيئية ميلكون القدرة على التنظيم 
املستمر والدائم حلمالت بيئية ضد من يستغلون 
القضايا البيئية ملصالح شخصية سواء في املجلس 

أو في احلكومة، أو القطاع اخلاص«.

دارين العلي
طالب رئيس جماعة اخلط األخضر البيئية خالد 
الهاجري النواب خالد الطاحوس وسعدون حماد 
ومحمد احلويلة بتقدمي استجوابهم حول مشكلة 
تلوث أم الهيمان حتقيقا ملا تعهدوا به أمام ضحايا 
كارثة التلوث في منطقة أم الهيمان باس���تجواب 
املس���ؤول عن الكارثة البيئي���ة في املنطقة إن لم 

تعالج املشكلة.
وقال خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده صباح 
أمس ان أب���واب جماعة اخل���ط األخضر البيئية 
مفتوحة للنواب املستجوبن وهي على أمت االستعداد 
لتزويدهم مبختل���ف الوثائق واألدلة التي تثبت 
انتهاكات حقوق اإلنس���ان البيئية في منطقة أم 
الهيمان بل إن ناشطي اجلماعة على استعداد أيضا 
للمساعدة في كتابة أجزاء من محاور االستجواب 
وعليه فإن الن���واب الطاحوس وحماد واحلويلة 
ال ميتلكون أي مبرر منطقي لتأخير استجوابهم 
ألن التأخي���ر يعني مزيدا من الضحايا من أطفال 

أم الهيمان.
ولفت إلى أن »املجتم���ع الكويتي بعد أن فقد 
األم���ل والثقة في احلكومة يرى أن حل مش���كلة 
كارثة التلوث في أم الهيمان بيد النواب الطاحوس 
وحماد واحلويلة«، مشددا على أن »جماعة اخلط 
األخضر البيئية لن تسمح ألي كان في املجلس أو 
في احلكومة مبمارسة العبث والتكسب السياسي 
الرخيص على حس���اب صحة أطفال أم الهيمان 

التأخير يعني المزيد من الضحايا


