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رد تيار املسار األهلي )متاهي( 
على محافظ العاصمة الشيخ علي 
اجلابر رافضا التشكيك في والء 
أي فئة من أبناء الشعب الكويتي، 
الرابعة  الدائرة  ابناء  خصوصا 
الذين أثبتوا على مدى التاريخ 

حبهم ووالءهم للكويت.
وقال رئيس التيار م.عبداملانع 
الصوان: رغم كثرة النداءات التي 
وجهها التيار الى ابناء الشعب 
كافة لالمتثال بالتنزه عن اللغو 
وعدم االنس���ياق وراء الكلمات 
التفريقية، نالحظ باس���تمرار 
التصريحات غير املسؤولة التي 

تالمس وجترح كرامات ابناء هذا الوطن، السيما 
ابناء الش���عب الذين كان له���م دور بارز في بناء 
الوطن منذ بدايات التاريخ وخالل احملن املتالحقة 

حتى يومنا هذا.
واضاف ان ما استدعى استغراب التيار أخيرا 

تصريح احملافظ الذي طعن بدوره 
في والءات ابناء الدائرة الرابعة، 
حماة الصمود وابناء الفرسان.

وطالب التيار احلكومة باتخاذ 
الالزمة ومس���اءلة  االج���راءات 
اجلابر ع���ن اس���باب تعرضه 
للوحدة الوطني���ة واتهام ابناء 
الكوي���ت املخلصني باتهامات ال 

صحة لها.
ووجه التيار استفسارات الى 
محافظ العاصمة مفادها السؤال 
عن املكونات والشرائح التي تعمل 
في حماية أم���ن البالد الداخلي 
واخلارجي من ش���رطة وجيش 
وحرس وطني وع���ن العاملني في قطاعات النفط 
ومشتقاته، والتساؤل عن والءاتهم طوال السنني 
املاضية، ومتنى بعد ذل���ك ان يعي احملافظ ردود 
ومعاني االجابات عن هذه االس���ئلة، وأال يقول اال 

خيرا أو ليصمت كما كان دائما.

الوفد األملاني مع م.طالل القحطاني وعدد من املهندسني

تبادل الدروع التذكارية

 االتفاق على إصدار بطاقة »االحتراف الهندسي«
وتبادل الخبرات بين المهندسين األلمان والكويتيين

 »تماهي«: أبناء الدائرة الرابعة
حماة الصمود وأبناء الفرسان

م.عبداملانع الصوان

املهندس���ني  اتفقت جمعية 
ونظيرتها األملانية على توقيع 
اتفاقيتي تعاون بني املهندسني 
الكويتي���ني وزمالئهم األملان، 
األولى إلصدار بطاقة »االحتراف 
الهندس���ي« املعتمدة من قبل 
الهيئات الهندسية في البلدية 
واالحت���اد األوروب���ي لتعزيز 
تبادل اخلبرات في مستجدات 
تطبيق���ات املهنة الهندس���ية، 
التدريب  والثانية بني مركزي 
في اجلمعيتني لتأهيل وتدريب 
وتصنيف املهندسني مبختلف 

التخصصات.
جاء االتفاق خالل زيارة قام 
بها وفد من جمعية املهندسني 
األملانية الى الكويت واختتمت 
امس بلقاء موس���ع بني الوفد 
مع رئيس جمعية املهندس���ني 
القحطاني  الكويتية م.ط���الل 
وعضو مجل���س االدارة محمد 
الرشيدي ود.أنور النقي عضو 
جلنة تقييم املؤهالت الهندسية 
بالكويت ومدير مكتب االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندس���ية 
البش���ر  بالكويت م.ش���يماء 
وعضو املكتب م.هنادي الوهيب 
ومدير مركز التدريب د.جمال 

احلبيل.
واتفق اجلانبان على تقدمي 
وتبادل املعلومات في مجاالت 
املتاحة  الهندس���ية  الف���رص 
للعمل في كال البلدين من خالل 
قواعد البيانات املتوافرة لدى 
اجلمعيتني والتنسيق في املواقف 
املهندسني محليا  لتعزيز دور 
وعلى املس���تويات األوروبية 
واإلقليمية والدولية، واالستفادة 
من خبرة املهندسني األملان في 
مجال توظيف املهندس���ني في 
القطاعني العام واخلاص وإعداد 
جداول الرواتب، هذا الدور الذي 
تقوم به اجلمعية األملانية من 

خالل 63 مركزا محليا منتشرة 
في مختل���ف أنحاء أملانيا و13 
مرك���زا خارجيا ف���ي عدد من 

الدول.

اجلانب���ان  واس���تعرض 
خ���الل اللق���اء األط���ر العامة 
لتفعيل التعاون بني اجلانبني 
حيث اكد الوف���د األملاني انهم 

حريصون على تعزيز التعاون 
مع املهندس���ني الكويتيني بعد 
ان اطلعوا عل���ى نظام تقييم 
الهندس���ية ونظم  املؤه���الت 

تأهيل وتصنيف املهندسني 
في الكويت، مشيدين باجلهود 
التي يبذلها املهندس الكويتي 
عل���ى الس���احتني اإلقليمية 

والدولية.
وأبدى الوفد األملاني اعجابا 
وتقديرا عالي���ني باملنهجية 
املتبعة واملعايير املعتمدة في 
الكويتية  جمعية املهندسني 
لتقييم املؤهالت الهندس���ية 
واملتط���ابقة مع أنظمة االعتماد 
في أوروبا وأميركا واملعروفة 
باسم »أبيت« و»فيناني« وضم 
الوفد األملاني املدير التنفيذي 
وعضو مجلس ادارة اجلمعية 
األملانية للمهندسني د.ويلي 
فوش���س ، واملدي���ر اإلداري 
تيمبو تاوبيتس والسكرتير 
التنفيذي للفروع التي تضمها 

اجلمعية جورج مايز.
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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)

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

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

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

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

 فريحة تؤكد دعم الكويت
للعمل التطوعي والخيري في المغرب

الشيخة فريحة األحمد لدى وصولها إلى املغرب

الرباط � كونا: قالت رئيس����ة 
اللجنة العليا جلائزة األم املثالية 
الشيخة فريحة األحمد اول من أمس 
انها ستعمل على متتني العالقات 
املتميزة التي جتمع الكويت باملغرب، 
السيما في املجال االجتماعي ودعم 
األعمال التطوعية واخليرية. جاء 
ذلك في تصريح أدلت به الشيخة 
فريحة األحمد لدى وصولها املغرب 
في مستهل زيارة رسمية تستمر 
أسبوعا بدعوة من رئيسة املرصد 
الطف����ل األميرة  املغربي حلقوق 
العاهل املغربي.  لال مرمي شقيقة 
الش����يخة فريحة عن  وأعرب����ت 
سعادتها بوجودها في املغرب الذي 
تربط����ه بالكويت عالقات وطيدة 
القضايا  التفاهم ح����ول  دعامتها 

ذات االهتمام املشترك بتوجيهات 
مباشرة من قائدي البلدين صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وأخيه العاهل املغربي امللك محمد 
السادس. وكان في استقبال الشيخة 

فريحة في مطار الرباط األميرة لال 
حسناء ووزيرة التنمية االجتماعية 
واألسرة والتضامن املغربية نزهة 
الصقلي وسفير الكويت لدى املغرب 

محمد الذويخ.


