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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(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

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

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

عادل العيار

عبدالعال القناعي

وليد الفاضل

الشيخ سالم العبداهلل وقرينته الشيخة رميا مع السيناتور جون كيري وقرينته تيريزا هاينز كيري

العيار يشيد بنجاح معرض الفن اإلسالمي

القناعي: الكويت تحرص على التضامن العربي

محكمة االستثمار العربية تهدف إلى حماية رؤوس األموال وتحصينها
قال رئيس محكمة االس����تثمار العربية ووكيل محكمة 
التمييز املستش����ار محمد بوهندي ان محكمة االس����تثمار 
العربية »تعد نواة ومقدمة النش����اء محكمة العدل العربية 
التي نأمل اقرارها بأقرب وقت ممكن«. جاء ذلك في مؤمتر 
صحافي عقده املستشار بوهندي مساء امس مبناسبة انعقاد 
اجلمعية العامة حملكمة االس����تثمار العربية في مقر معهد 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور املستشارين 

اعضاء احملكمة من ممثلي الدول العربية.
وأضاف بوهندي ان احملكمة هي هيئة قضائية منبثقة 
ع����ن جامعة الدول العربية واملجل����س االقتصادي العربي 
وعن االتفاقية العربية الس����تثمار رؤوس االموال العربية 
في الدول العربية العام 1980 التي صادقت عليها وانضمت 

اليها 21 دولة عربية بينها الكويت.

وأوضح ان احملكمة مؤلفة من عدد من االعضاء ترشحهم 
دولهم بواقع مرش����حني اثنني )احدهما اساس����ي وثانيهما 
اختياري(، بينما يتولى املجلس االقتصادي العربي التابع 
جلامعة الدول العربية اختيارهم وهم عادة من أهل اخلبرة 
واالختصاص في مجال القانون ومستش����ارين في احملاكم 

احمللية لدولهم.
وذك����ر ان احملكمة هي الوحيدة التي تتمتع بقوة النفاذ 
في الدول الص����ادرة ضدها االحكام وبتصديق من احملكمة 
العربية لالس����تثمار، مبينا ان احملكمة تس����عى الى ابراز 
دورها بني مواطني الدول العربية واملؤسس����ات احلكومية 

واخلاصة العربية.
من جانبه، قال املشرف على محكمة االستثمار العربية 
في جامعة الدول العربية املستش����ار حسن عبداللطيف ان 

احملكمة تهدف الى حماية رؤوس االموال العربية في الدول 
العربية وحتصينه����ا بضمانات من املخاطر غير التجارية 

ووفق نظام قضائي خاص.
وأك����د عبداللطيف على ما يولي����ه االمني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موس����ى للمحكمة من »اهمية كبرى« 
كونها احدى الركائز املهمة لضمان االس����تثمار في الوطن 
العربي الى جانب ركيزة التحكيم التجاري. واشار الى انه 
سبق ملوسى ان استصدر قرارا من مجلس اجلامعة العربية 
بانشاء موازنة مس����تقلة حملكمة االستثمار العربية بهدف 
تأكيد استقالليتها قضائيا وماليا واداريا. وشكر عبداللطيف 
للكويت ممثلة بوزارة العدل استضافتها للمرة االولى اعمال 
الدورة احلالية للجمعية العامة حملكمة االستثمار العربية 

وجلميع العاملني جهدهم من اجل اجناح اعمالها.

سفارتنا لدى واشنطن أقامت حفاًل خيريًا لدعم جهود مكافحة المرض

العبداهلل: تضافر الجهود للتوصل إلى عالج نهائي للسرطان
واكدت دايلي »ميكننا ان نتفق 
الرعاية الصحية  ان  جميعا على 
للنساء قطعت شوطا طويال بفضل 
مساهمة وابحاث مؤسسة سوزان 
كومن« مشيرة الى انه منذ انشاء 
هذه املؤسسة في عام 1982 قامت 
باستثمار اكثر من 1.5 مليار دوالر 
التربوية  في االبحاث واخلدمات 
والصحي����ة »ما جع����ل منها اكبر 
جمعي����ة خيرية ملرض س����رطان 

الثدي في العالم«.
من جهتها قالت تيريزا هاينز 
التي خاضت ايضا معركة  كيري 
ضد م����رض الثدي في تصريح ل� 
»كون����ا« ان هناك عددا من االمور 
التي يتعني فعله����ا »لتأمني دعم 
انها  للنس����اء املريضات« مؤكدة 
مهتم����ة »بالوصول ال����ى معرفة 
اسباب السرطان« واضافت »علينا 
ان نتذكر ان 5% فقط من سرطان 
الث����دي متوارث جيني����ا والباقي 

مكتسب«.
وشارك في هذا احلفل العديد 
من الشخصيات األميركية املرموقة 
ابرزها د.باي����دن ووزير التجارة 
غاري لوك ووزير املواصالت راي 
حلود ووزيرة االمن الداخلي جانيت 
نابوليتانو ونائب وزير الدفاع وليم 
الين ونائب وزير اخلزانة األميركي 
نيل ولني والسيناتور جون كيري 
والنائب جون دينغل وعمدة مدينة 
واشنطن ادريان فينتي ومستشار 
نائب الرئيس لشؤون االمن القومي 
توني بلينكن باإلضافة الى مجموعة 
من الشخصيات األميركية االعالمية 

واالقتصادية.

واشنطن � كونا: أقامت سفارتنا 
لدى الواليات املتحدة حفال خيريا 
الثالثني النشاء  احتفاال بالذكرى 
مؤسسة »سوزن كومن« اخليرية 
ومبناس����بة جمع املؤسسة مبلغ 
1.7 ملي����ون دوالر ملكافحة مرض 

سرطان الثدي.
ومت خالل احلفل اخليري تكرمي 
ثالث سيدات هن الناشطة في مجال 
مكافحة مرض سرطان الثدي والتي 
أسست مؤسسة »سوزان كومن« 
نانس����ي برينكر وسيدة شيكاغو 
االولى ماغي دايلي وتيريزا هاينز 
كي����ري زوجة الس����يناتور جون 

كيري.
وقال س����فيرنا في واش����نطن 
الشيخ سالم العبداهلل في تصريح 
ل�»كونا« ان »ه����ذا احلفل يندرج 
حتت اجلهود املتعددة التي تبذلها 
السفارة في مجال العمل اخليري« 
مبينا »ان جهود الس����فارة طالت 
مواضيع انسانية مهمة في الواليات 

املتحدة وفي خارجها«.
واض����اف »ان اهمي����ة احلفل 
الذي  ف����ي اخلطر  اخليري تكمن 
يش����كله هذا املرض على النسيج 
االجتماعي السيما انه مرض اخذ في 
االنتشار بشكل غير طبيعي خالل 
السنوات املاضية وهو االمر الذي 
يتعني بسببه ان تتضافر اجلهود 
من اجل التصدي والس����عي نحو 
التوص����ل الى عالج نهائي وفاعل 

له«.
وأوضح »ان مبلغ 1.7 مليون 
دوالر الذي جمعته مؤسسة سوزن 
كومن سيتم تخصيصه للمجاالت 

فهما واضح����ا ملا يتطلب، الطالق 
الدعم  حركات وما يتطلب جلمع 

وكيفية اشراك املجتمع بأكمله«.
وأش���ارت الى ان مؤسس���ة 
س���وزان كومن هي مؤسس���ة 
»رائدة عامليا« في مكافحة مرض 
الثدي وحاضرة بعملها في 125 
مدينة و50 بلدا في انحاء العالم 
واضافت »مرض الثدي هو حقا 
قضية عاملية لذا فقد كانت هذه 
االمس���ية رائعة وآمل ان تكون 

بداية نهاية مرض الثدي«.
وقالت ابنة س����يدة ش����يكاغو 
االول����ى ماغي دايلي التي خاضت 
ايضا معركة مرض الثدي في كلمة 
لها نيابة عن والدتها التي لم تتمكن 
من احلضور »اعرف جيدا انه ليست 
هناك طريقة افضل لالحتفال باملرأة 
من توفير اعلى مستوى ممكن من 

الرعاية الصحية لها«.

املتحمسة من الناس«.
ولفتت د.بايدن الى ان اجلميع 
حض����ر الى هنا لتكرمي »كل امرأة 
خاضت معركة ض����د هذا املرض 
الرهيب ولكل عائلة فقدت احد افراد 
اس����رتها ولكل امرأة لديها فرصة 
افضل بكثير للبقاء على قيد احلياة 

بعد االصابة بسرطان الثدي«.
من جهته����ا قالت برينكر التي 
هي ايضا سفيرة النوايا احلسنة 
ملكافحة السرطان في منظمة الصحة 
العاملية في االمم املتحدة في حديث 
ل� »كونا« ان »هذه االمس����ية هي 
خطوة ضخم����ة في منو قضيتنا 
وحركتنا التي ه����ي القضاء على 

سرطان الثدي«.
وسلطت برينكر الضوء على 
التي  الهائلة  اجلهود االنس����انية 
ميارس����ها الس����فير الشيخ سالم 
وزوجته التي قالت عنها ان »لديها 

املتعلق����ة بالدراس����ات واالبحاث 
القائمة للتوصل الى عالج متطور 

لهذا املرض«.
العبداهلل  وألقى الشيخ سالم 
كلمة في احلفل قال فيها »اشكركم 
على وجودكم معنا هنا هذا املساء 
وانا مسرور جدا بتكرميكم جميعا 
على العمل لهذه القضية« مشددا 
عل����ى أهمي����ة توفي����ر العالجات 
املناسبة للنساء في منطقة الشرق 

األوسط.
وذك����رت زوجة نائب الرئيس 
األميركي جو بايدن د.جيل بايدن في 
كلمتها ان هذه القضية »شخصية 
لكل واحد منا« مضيفة »رائع ان 
اكون هنا اليوم مع الكثير من الناس 
من جميع انحاء العالم املشاركني 
في هذه املعركة« وتقدمت بالشكر 
الى الس����فير الكويت����ي وزوجته 
على »اقامة جتمع هذه املجموعة 

أعلنت وزارة األشغال العامة انها ستقوم اليوم بافتتاح 
الطرق واخلدمات في املنطقة احملاذية لقصر العدل وذلك 
ضم���ن أعمال تطوير الدائري األول. وقالت الوزارة في 
بيان صحافي امس ان االفتتاح يتضمن طريقا ب� 3 حارات 
باجتاهني مع أعمال تصريف مياه األمطار ووضع خطوط 
جديدة للخدمات العام���ة مثل الكهرباء واملاء وخطوط 
االتصاالت. واوضحت ان افتتاح هذا القسم من األعمال 
س���يخفف من ازدحام املرور احلاصل بسبب التحويلة 

املؤقتة التي استحدثت الجناز أعمال املشروع. وأضافت 
انه في الوقت احلالي سيمنح هذا القسم من الطريق لرواد 
قصر العدل مدخال اضافيا للمواقف املخصصة له، مشيرة 
الى انه سيتم رفع التحويلة املرورية املؤقتة املوجودة 
حاليا في تلك املنطقة بعد افتتاح القسم املنجز. وذكرت 
انه بعد االنتهاء من أعمال النفق فسيؤدي هذا الطريق 
اليه مباشرة ويسمح حلركة املرور بالدخول واخلروج 

الى شارع الشهداء بحركة مرور انسيابية.

ميالنو )إيطاليا( � كونا: أعرب سفيرنا لدى اسبانيا عادل العيار أمس 
عن اعتزازه بالنجاح الباهر ملعرض »الفن في احلضارة اإلس���المية« الذي 
أقيم في ميالنو، مشيدا باجلهود املشهودة للقنصلية الكويتية وعلى رأسها 
القنصل العام سامي احلمد في هذا النجاح الذي يرفع من شأن الكويت. وقال 
الس���فير العيار ان القنصل احلمد اثبت بجهوده خالل فترة قصيرة قدرته 
على حتقيق اجنازات جبارة لرفع سمعة بلدنا الكويت، السيما أثناء زيارة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى ميالنو في إطار زيارته الى 
ايطاليا أواخر ابريل املاضي. وأشاد العيار باملستوى الذي ظهر عليه »معرض 
دار اآلثار اإلس���المية« من خالل اجلهود التي بذلتها املش���رفة العامة للدار 
الش���يخة حصة الصباح التي قال انها »بعملها احملمود وجهودها اجلبارة 

واجنازاتها الساطعة تعتبر من أفضل سفراء الكويت حول العالم«.

بيروت � كونا: أكد سفيرنا لدى لبنان عبدالعال القناعي أمس دور الكويت 
في تعزيز التضامن العربي ومد جسور احملبة والتعاون بني جميع الدول 
العربي���ة. جاء ذلك في تصريح ل� »كونا« عقب اس���تقبال القناعي في مقر 
الس���فارة الليلة قبل املاضية عددا من املسؤولني اللبنانيني وسفراء الدول 

العربية املعتمدين لدى لبنان باالضافة الى شخصيات مرموقة.
وقال القناعي ان الكويت »منذ نشأتها تعمل على توطيد وتعزيز التضامن 
العربي والعمل العربي املشترك ودعم القضايا العربية احملقة بتوجيهات 
من القيادة العليا«. وأش���ار الى ان العمل الديبلوماسي في لبنان »يتطلب 
جهودا كبيرة بهدف تنسيق املواقف«. وحول العالقات الكويتية � اللبنانية 
اكد القناعي ان هذه العالقات في تطور مستمر ملا فيه خير ومصلحة البلدين 

والشعبني الكويتي واللبناني الشقيقني.

دعا فريق الغوص رواد البحر والغواصني الى االش���تراك في خدمة 
»طمنا عليك« التي أطلقتها االدارة العامة خلفر السواحل بوزارة الداخلية 
عبر ش���بكة االنترنت. وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ل� »كونا« امس 
ان هذه اخلدمة ضرورية جلميع مرتادي البحر وذلك للتواصل في حالة 
الطوارئ، مبينا ان هذا البرنامج س���هل االس���تخدام ويهدف الى سالمة 

مرتادي البحر. 
وأضاف الفاضل ان فريق الغوص يرس���ل قبل كل عملية بحرية كل 
البيان���ات الى هذا البرنامج ويتم التواصل مع خفر الس���واحل عبر هذا 
البرنامج وذلك لس���المة كل اعضاء الفريق، مش���يدا بدور االدارة العامة 
خلفر الس���واحل في مساعدتها الدائمة الجناز مش���اريع فريق الغوص 
التطوعية. وأعرب فريق الغوص عن شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على دعمه الشخصي للفريق سواء املادي او املعنوي 
لتحقيق مزيد من االجنازات واالستمرار في حماية البيئة البحرية ونشر 

الوعي البيئي والتطوعي لكل قطاعات املجتمع.

الفاضل: »طمنا عليك« خدمة ضرورية لرواد البحر
أطلقتها اإلدارة العامة لخفر السواحل عبر شبكة اإلنترنت

»األشغال« تفتتح الطرق المحاذية لقصر العدل اليوم
ضمن أعمال تطوير الدائري األول


