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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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

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

55606032 درجـــة اأولـــى

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

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

الخنفور لصرف دعم العمالة لموظفي »كاسكو«

مبعوث األمير قّدم العزاء بوفاة شيخ األزهر
البصيري: محمد سيد طنطاوي كان عالماً كبيراً وصديقاً للكويت

صاحب السمو عّزى خادم الحرمين
بوفاة األمير سعود بن هذلول

هشام الوقيان حمد اجلطيلي د.أحمد نظيف

اثنى النائب سعد اخلنفور على قرار النائب 
االول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك متديد اخلدمة العسكرية 
للعسكريني اخلليجيني و»البدون« الذين ضحوا 

بالغالي والنفيس من اجل الكويت.
واكد ان النائب االول لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع ضرب اروع انواع التعاون مع السلطة 
التشريعية من خالل جتاوبه مع املطالب النيابية 

التي دعت الصدار مثل هذا القرار.
من جانب آخر دع���ا اخلنفور وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الى 
ضرورة اعادة النظر في قرار وقف صرف دعم 
العمالة الوطنية للعاملني في شركة »كاسكو« 
لالغذي���ة وذلك نظرا للجه���ود التي يقوم بها 
العاملون في هذه الشركة والدور الكبير املناط 

بهم.
ولف���ت الى ان مثل هذا الق���رار يعد مخالفا 
للقرارات الصادرة بهذا اخلصوص من مجلس 
ال���وزراء بدعم العمالة الكويتي���ة في القطاع 

اخلاص.

القاهرة � كونا: قدم مبعوث صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد وزير املواصالت 
ووزير الدولة لش���ؤون مجل���س األمة د.محمد 
البصيري ام���س واجب العزاء في وفاة املغفور 
له بإذن اهلل تعالى فضيلة الشيخ د.محمد سيد 
طنطاوي ش���يخ األزهر الشريف طيب اهلل ثراه 

وجعل اجلنة مثواه.
والتقى د.البصيري كال م���ن وزير األوقاف 
املصري د. محمود حمدي زقزوق ومفتي مصر 

د. علي جمعة.  
ورافق مبعوث صاحب السمو وفد يضم كال 
من رئيس جلنة املناقصات املركزية احمد الكليب 
ورئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية د.خالد 

املذكور. 

وكان مبعوث صاحب الس���مو قد صرح لدى 
وصوله إلى القاهرة قائال: »أتينا الى جمهورية 
مصر العربية الشقيقة ممثلني لصاحب السمو 
األمير وس���مو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء لتقدمي واجب العزاء في ش���يخ األزهر، 
رحمه اهلل، ذلك العال���م الكبير صديق الكويت 
الكبير«. واضاف »فوجئنا بوفاته رحمه اهلل إذ 
كنت قبل أسبوعني في مصر والتقيته في احتفال 

سفارتنا بأعياد الكويت الوطنية«.
وقال »إننا نعزي رئاسة اجلمهورية ورئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة محمد حسني 
مبارك واحلكومة املصرية والشعب املصري كما 
نعزي العالم اإلسالمي بأكمله بوفاة هذا العالم 
الكبير رحمة اهلل عليه ونسأل اهلل سبحانه وتعالى 

أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان«.

بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية الس���عودية الشقيقة عبر 
فيها عن خالص تعازيه وص���ادق مواس���اته 
بوفاة املغفور له باذن اهلل تعالى صاحب السمو 
امللكي االمير س���عود بن هذلول بن سعود بن 

عبدالعزيز آل س���عود، سائال املولى تعالى ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وان يلهم االسرة املالكة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

 صندوق التنمية  يوقع قرضًا بقيمة 14 مليون دوالر
لتشييد طريق بمحافظة ديان بيان في العاصمة الڤيتنامية

الكويت تدعو أمام »حقوق اإلنسان« إلى أهمية تعزيز التسامح الديني

مصر توقع عقد تمويل لمشروع كهربائي بقيمة 100 مليون دوالر األسبوع الجاري

يونس: استكمال محطة كهرباء عين السخنة البخارية بقدرة 130 ميغاوات
هانوي � كونا: قال س����فيرنا 
لدى ڤيتنام حمد اجلطيلي امس 
الكويتي للتنمية  ان الصندوق 
االقتصادية وقع قرضا بقيمة 14 
مليون دوالر لتشييد طريق في 

محافظة »ديان بيان«.
وقال الس����فير اجلطيلي في 
بيان صادر من السفارة الكويتية 
لدى هانوي ان هذا االجراء يأتي 
الس����امية  التوجيهات  ضم����ن 
لصاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد لتعزيز العالقات 
الكويت والدول  ب����ني  الثنائية 

الصديقة.
ان����ه مثل  البيان  وأض����اف 
الصن����دوق الكويت����ي للتنمية 
االقتصادية نائ����ب املدير العام 
هشام الوقيان واملدير االقليمي 

عدة مشاريع قامت الكويت بها 
منذ عام 1976 من خالل توقيع 
عدد من القروض لتشييد البنية 

لدول شرق وجنوب آسيا واحمليط 
الهادي وليد البحر.

ويأتي هذا املش����روع ضمن 

التحتية لڤيتنام.
ومن جهة أخرى، يشهد رئيس 
مجلس الوزراء املصري د.أحمد 

نظيف ووزير الكهرباء والطاقة 
د.حسن يونس ووزيرة التعاون 
أبوالنجا خالل  الدولي د.فايزة 
هذا االسبوع توقيع عقدي متويل 
مشروعني لقطاع الكهرباء بقيمة 

530 مليون دوالر.
وقال يونس ان اتفاقية القرض 
األول مقدمة من الصندوق الكويتي 
للتنمية بقيمة 100 مليون دوالر 
الستكمال متويل مشروع محطة 
كهرباء عني الس����خنة البخارية 

بقدرة 130 ميغاواط.
وأضاف ان القرض الثاني من 
احلكوم����ة اليابانية بقيمة 430 
ملي����ون دوالر لتمويل انش����اء 
مزرع����ة للري����اح بق����درة 220 
ميغ����اواط مبنطقة جبل الزيت 

بخليج السويس.

جنيڤ � كونا: طالب وفد الكويت أمام 
مجلس حقوق اإلنس���ان الدولي أمس كل 
رجال الدين ومؤسسات املجتع املدني بدعم 
التسامح الديني وذلك لتعزيز الوئام بني 
جميع أطياف املجتمعات وتوضيح أهمية 

احلق في حرية األديان واملعتقدات.
ودعت الكويت في كلمتها أمام جلس���ة 
مجلس حقوق اإلنسان في جنيڤ »جميع 
اجلهات الفاعلة الى االلتزام مبنع الدعوة 
الى الكراهية الدينية التي تشكل حتريضا 

على التمييز والعدوان والعنف وذلك التزاما 
مبا ورد في الفقرة الثانية من املادة ال� 20 
من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية«. واشار امللحق الديبلوماسي 
بوزارة اخلارجية فالح احلجرف في كلمته 
الى ان »سلسلة احلوارات بني األديان التي 
تشجعها الدول لن تستطيع مبفردها حل 
املشاكل األساس���ية ما بني أتباع الديانات 
املختلفة بل تعتبر خطوة أولى على الطريق 
الصحيح وميكن تعزيزها برفع مستوى 

التعليم والوعي إلبراز أهمية التسامح الديني 
في حتقيق التقدم داخل املجتمعات«.

كما أكد دع���م الكوي���ت للبرامج التي 
تعمل على نشر ثقافة التسامح والتفاهم 
عبر احلوار مركزا على انشاء مركز عاملي 
للوس���طية والذي قام بدوره بتنظيم عدة 
مؤمترات فكرية دولية لعرض جتربته في 
مواجهة الفكر املتط���رف وقامت األجهزة 
احلكومية املختصة بإعداد برامج وندوات 
موجهة لكل شرائح املجتمع تسعى لدعم 

الفكر الوسطي املعتدل في املجتمع.
وحرص احلجرف على تأكيد وجهة نظر 
الكويت في أهمية ما ورد في تقرير املقررة 
اخلاصة املعنية بحرية الدين واملعتقد أسماء 
جاهانغير حول دعم وتعزيز التسامح الديني 
قائال ان »الكويت تؤمن بجميع مبادئ وأسس 
حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية واملدنية والسياس���ية حيث ان 
هذه احلقوق مش���روعة لكل فرد من أفراد 

املجتمع وال ميكن جتزئتها«.


