
 الجمعة مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  مجلس  ا�مــــــة 
  ٢٨  يناير ٢٠١١ 

 6 

 مبارك الوعالن 

 عادل الصرعاوي 

 طالب النائب مبارك الوعالن 
بتحقيق العدل واملســـاواة بني 
العســـكريني من رجال اجليش 
والشرطة من أبناء دول مجلس 
التعاون اخلليجـــي وفئة غير 
محـــددي اجلنســـية بإخوانهم 
العسكريني الكويتيني بالزيادات 

األخيرة التي مت إقرارها.
  وقال النائب مبارك الوعالن 
انـــه إجحـــاف كبيـــر حرمان 
العسكريني البدون واخلليجيني 
منتسبي اجليش والشرطة من 
هذه الزيادات أســـوة بإخوانهم 
الكويتيـــني، والبد مـــن تقدير 
املواقف البطوليـــة التي وقفها 
الباسل وقوة  منتسبو جيشنا 
الشرطة سواء كان ذلك في مقاومة 
العدوان العراقي والتصدي له أو 
ابان حرب التحرير، حيث ان هناك 
فئة من العسكريني من أبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي ومن 
فئة غير محددي اجلنسية كان 
لهم شرف املشاركة في حترير 
البالد ومنهم من شارك في متثيل 

 اوضح النائب عادل الصرعاوي 
أنه بصدد اللقاء قريبا مع جلنة 
حماية االموال العامة املكلفة من 
املجلس كلجنة حتقيق لبحث 
موضوع صفقة شراء طائرتي 
الشـــحن، وذلك لتزويد اللجنة 
املتاحة حول صفقة  بالبيانات 
شراء طائرتي الشحن «اجلامبو 
٧٤٧». واكد الصرعاوي على انه 
تقدم بأسئلة برملانية حول هذه 
الصفقة الى النائب االول لرئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير الدفاع 
بتاريخ ٢٠١٠/٧/١٥ حول شركة 
انترناشيونال كارجو ايرالينز 
«لود اير»، ان كانت الشركة قد 
تقدمت لـــوزارة الدفاع بعرض 
لبيـــع طائـــرة او اكثـــر لنقل 
الركاب، وتزويدي بنسخة من 
املقدم مبينا فيها عدد  العرض 
الطائرات ونوعها وقيمتها، وهل 
متت دراسة العرض املقدم من 
الشركة املشـــار اليها اعاله من 
اجلهة املختصة بوزارة الدفاع، 
التقرير  وتزويدي بنسخة من 

 طالب النائب صالح عاشــــور 
مجلس الوزراء باملوافقة على قرار 
املدنية والقاضي  ديوان اخلدمة 
برفع الســــن القانونيــــة لتقاعد 

األطباء الى ٧٥ سنة.
  وذلك إلحالة األطباء قبل هذه 
السن ٦٠ سنة خسارة كبير للجسم 
الطبي وخسارة كبيرة للمواطنني 
لعدم االستفادة من هذه اخلبرات 

الكبيرة لألطباء.
  وأضاف عاشور مبا ان مجلس 
الــــوزراء وافق على متديد ســــن 
التقاعد للقضاة لســــن ٧٥ وذلك 
لالستفادة من خبراتهم القانونية، 

لذلك نطالب من مجلس الوزراء باملوافقة على كتاب 
ديوان اخلدمة املدنية رفع سن التقاعد لألطباء الى 

٧٥ سنة أسوة بالقضاء.

  وأكد عاشور ان على مجلس 
الوزراء النظر في ســــن التقاعد 
لعموم املوظفني الكويتيني وخاصة 
بعد متديد سن التقاعد حسب نظام 
التأمينات االجتماعية الى ٦٥ سنة. 
وفي نهاية تصريحه أضاف عاشور 
نرغب في االستفادة من الشباب 
املتعلــــم واملتحمس في قطاعات 
كثيرة في مجاالت العمل وبجانبهم 
االستفادة من أصحاب اخلبرة من 
الشــــهادات املتميزة وخاصة في 
مجاالت الطب والقضاة والتعليم 

والهندسة.
  وأكد عاشور انه البد من االنتهاء 
من هذه القضية في أســــرع وقت وعدم اطالة املدة 
الزمنية ملا لها من أضرار على اجلسم الطبي وعدم 

استفادة املواطنني من هذه اخلبرات الكبيرة. 

هو نفســـه الكويتـــي والبدون 
الذي  القســـم  واخلليجي، وان 
أقسمه العسكريون الكويتيون 
هو القسم الذي أقسمه إخوانهم 
العسكريون اخلليجيون وغير 
محـــددي اجلنســـية، مؤكدا ان 
من أهم املبادئ العسكرية رفع 
الروح املعنوية لهؤالء العسكريني 
بتقدمي الدعم املادي واملعنوي لهم، 
وان الكويت وقيادتها السياسية 
أوفياء ملن وقف مع وطننا العزيز 
ابان محنته التي مر بها عندما كان 
في أمس احلاجة ملن يقف بجانبه 
وميد يد العون واملساعدة ألبنائه. 
وأكد النائب مبارك الوعالن ان 
القوانـــني العســـكرية وضعت 
موادها جلميع العسكريني سواء 
رجال اجليش أو الشـــرطة ولم 
الكويتيني  تخاطب العسكريني 
دون سواهم، لذلك البد ان تكون 
جميع املزايا التي تصرف ال متيز 
وال تفرق بني العسكريني وامنا 
تصرف بالتساوى حفاظا على 

مبدأ العدالة واملساواة. 

البرملانيـــة ســـتأخذ باالعتبار 
العديد من النقاط املهمة مثلما 
اذا كانت لدى وزارة الدفاع اصال 
نية لشراء طائرة شحن من نوع 
١٧ - C ومت اســـتبدالها بشراء 
طائرتي الشحن (اجلامبو ٧٤٧)، 
ومـــا املبلغ الذي مت تخصيصه 
لشـــراء هذه الطائـــرة؟ كما ان 
اللجنـــة حتما ســـتطلع على 
تقرير ديوان احملاسبة بدراسة 
املقدم للوزارة ببيعها  العرض 
طائرتي الشحن (اجلامبو ٧٤٧)، 
واالجراءات اخلاصة بشأن التحقق 
من قيمة الطائرات الفعلية حاليا 
ووضعها الراهن من خالل جهات 
تقييم دولية محايدة ومعتمدة، 
والتحقق من جميع املستندات 
والتقارير، وما اذا قامت الوزارة 
بإرسال اي وفد ملعاينة الطائرتني 

في مكان تواجدهما.
  متمنيا االجابة عن االسئلة 
البرملانية بأســـرع وقت حيث 
الســـتة  مضى عليها ما يفوق 

أشهر. 

البالد في احلروب العربية ومنهم 
من أسر وكانوا جنبا الى جنب مع 
إخوانهم الكويتيني يشاركونهم 
في همومهم وأحزانهم في تلك 
الشهداء  األيام الصعاب ومنهم 
الزكية  الذين امتزجت دماؤهم 
مع دمـــاء اخوانهـــم الكويتيني 
على أرض الكويت الطاهرة فداء 
للكويت وشرعيتها السياسية.

  واضاف النائب مبارك الوعالن 
ان من يحمل السالح حماية للوطن 

الفني املعد بشـــأنها ونســـخة 
من كل املراسالت املؤيدة لذلك، 
وهل مت عرض هذا املوضوع على 
املجلس االعلى للدفاع؟ واالفادة 
بشأن القرار الذي مت اتخاذه بشأن 
املذكورة اعاله،  عرض الشركة 
وباالخص باجتمـــاع املجلس 
االعلى لدفاع بتاريخ ٢٠١٠/٩/١، 
واوضح انه حتـــى تاريخه لم 
ترد االجابة. واضاف الصرعاوي 
أنه واثق من ان جلنة التحقيق 

 دعا لشمولهم جميعاً بالزيادة 

 الوعالن: من يحمل السالح حماية للوطن 
هو نفسه الكويتي والبدون والخليجي

 الصرعاوي يلتقي لجنة األموال العامة

 عاشور: على الحكومة رفع 
  سن التقاعد لألطباء إلى ٧٥ سنة للضرورة

 (متين غوزال)  مرزوق الغامن ود.أسيل العوضي ود.علي العمير وعدنان املطوع أثناء االجتماع مع اللواء جاسم املنصوري 

 لجنة البيئة: نسبة الغاز في منطقة األحمدي 
  بلغت معدالت خطيرة تنذر بكارثة

 ناشـــدت جلنة البيئة والطاقة 
النووية البرملانية املواطنني القاطنني 
في بيوت مبنطقة األحمدي معرضة 
لكوارث بيئية بسبب تسرب الغاز، 
مغادرة منازلهم الى املساكن البديلة 
املؤقتة التـــي وفرتها لهم الدولة، 
مؤكدة ان نسب الغاز في املنطقة 
بلغت معدالت خطيرة تنذر بكوارث، 

ال قدر اهللا.
  وأوضح رئيس اللجنة البرملانية 
النائب د.علي العمير في تصريح 
الى الصحافيني عقب اجتماع عقدته 
اللجنـــة بحضور اللواء جاســـم 
املنصوري، وأعضاء الفريق املكلف 
مبتابعة مشـــكلة غاز األحمدي ان 
اللجنة الحظـــت ان هناك ثمانية 
مصادر متوقعة لتسرب الغاز، كما 
أن الشبكة القدمية لشركة النفط 
قد تكون السبب او انها قد تكون 
وسيلة مساعدة على نقل الغازات 

الصادرة من الطبقة السطحية.
  وأضـــاف ان اللجنـــة تناولت 
ســـبل مســـاعدة األهالي، ومنها 
عرض مساكن بديلة، وتقدمي بدل 
إيجار وفق شـــرائح تبدأ من ٥٠٠ 
دينـــار للمنازل التـــي ال يتجاوز 

ان املوازنة املخصصة ملعاجلة غاز 
األحمـــدي تبلغ مليون دينار وإذا 
رغبت احلكومة في زيادتها، فال مانع 
لدينا من دراسة امكانية الزيادة عبر 
اللجان البرملانية املختصة. ولفت 
العمير الى ان جلنة البيئة تلقت 
معلومات عن حصول بعض اصحاب 
املنازل املتضررة على املخصص لهم 
من بدل االيجـــار، ومع ذلك عادوا 
الى مســـاكنهم املتضررة، وقاموا 
بإغالق احلفـــر التي تعتمد عليها 
اجلهات املعنية في قياس نســـب 
الغاز، متمنيـــا على أصحاب هذه 
املنازل اخالءهـــا. وفيما ان كانت 
اللجنة اســـتمعت الـــى اي توجه 
تثمني بيـــوت االحمدي املتضررة 
قال لم يتم طرح هذا املوضوع، لكن 
ال مانع لدينا من دراســـة التثمني 
ان رأت اجلهـــات املعنية انه احد 
العمير  املقترحة. وتوقع  احللول 
حسم مشكلة غاز االحمدي خالل 
ستة اشهر، متمنيا تعاون املواطنني 
مع اجلهات املعنية، مشيرا الى ان 
اللجنة ستعقد اجتماعها املقبل في 
٣ فبراير الســـتكمال التحقيق في 

هذا املوضوع. 

عدد قاطنيهـــا ثمانية ومبلغ الف 
دينار للبيـــوت التي يعيش فيها 
تسعة الى ستة عشر شخصا، فيما 
الشريحة االخيرة والبالغة ١٥٠٠ 
التي يتجاوز فيها  دينار للبيوت 
عدد املواطنـــني ١٦. وذكر العمير 
أن اللجنة اســـتمعت الى ما قامت 
به اجلهات املعنية من االستعانة 
باملدعي العام واالجهزة القضائية 

من اجل اخالء البيوت التي تشكل 
خطرا، مشيرا الى ان اللجنة ابدت 
اسفها إلصرار بعض املواطنني على 
البقاء في منازلهم رغم ان نســـب 
الغـــاز بلغت عندهم مـــن ٤٥ الى 
١٠٠٪ وهي نسبة خطيرة للغاية 
قد تؤدي الـــى انفجارات وكوارث 
بســـبب انفجار غاز امليثان شديد 
ان املعلومات  اخلطورة. وأوضح 

التي وصلت الى اللجنة تفيد بأن 
٤٦ منزال معرضة للخطر الشديد في 
األحمدي يرفض اصحابها مغادرتها، 
مبينا ان اللجنـــة توجه نداء الى 
هؤالء املواطنني بسرعة إخالء هذه 
املنازل، وعدم املكابرة، حتى ال يحدث 
ما ال حتمد عقباه، وتتعرض حياة 
املواطنني الى اخلطر، الســـيما مع 
توافر املساكن البديلة. وأشار الى 

 ناشد سرعة إقرار قانون حماية المستهلك وضبط األسعار لمنع استنزاف المنحة

 ناشدت المواطنين االنتقال من بيوتهم إلى المساكن البديلة 

 حماد: وتيرة إنجازات مجلس األمة 
  في جلسة األربعاء تعكس تعاون وتالقي السلطتين

 أشـــاد النائب ســـعدون حماد العتيبي 
باالجنازات التي حتققت خالل جلسة مجلس 
األمة األربعـــاء املاضي وأعرب عن أمنيته 
باستمرار هذا األداء املنجز لتحقيق تطلعات 
املواطنني وإقـــرار القوانني والقضايا التي 

ينتظرونها.
  وذكـــر حماد في تصريـــح صحافي ان 
الوتيرة التي أقر من خاللها املجلس املنحة 
األميرية وزيادة رواتب العسكريني وقانون 
كفالة املـــرأة الكويتية لزوجهـــا وأبنائها 
واعفائهم من الرسوم، تعكس تعاونا وتالقيا 
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية وتفتح 
آفاقا نحو مزيد من االجنازات وحترك عجلة 
االجناز والتي ظلت متوقفة منذ بداية دور 

االنعقاد احلالي بسبب استمرار التأزمي بني 
السلطتني.

  وأكد حماد على اهميـــة الدور الرقابي 
الذي يضطلع به املجلس، داعيا في الوقت 
نفسه الى ضرورة ان يتوازى هذا الدور مع 
الدور التشريعي الدستوري لعمل املؤسسة 
التشريعية دون ان يطغى جانب على اآلخر. 
وقال حماد انه ينتظر من مجلس األمة في 
جلساته املقبلة رفع الكثير من القوانني عن 
جدول األعمال التي تسجل ضمن اجنازات 
املجلس ولتحقيق رغبات املواطنني وإكمال 
النواقص في ســـلة التشـــريعات بالبالد، 
الفتا الى اهمية اقرار قوانني منع االحتكار 
والرقابة على األســـعار وحماية املستهلك 

التجار اجلشعني  ومنع اســـتغالل بعض 
املتوافرة من املنحة األميرية،  للســـيولة 
خاصة ان وزارة التجارة عجزت عن ردع 
من ميارس الزيادة املصطنعة في األسعار 
خالل األيام العاديـــة وقبل صرف املنحة 
األميريـــة، ولم تســـتطع تنفيذ توصيات 
املجلس التي أصدرها بعد جلسة مناقشة 

ارتفاع األسعار.
  ومتنى حماد ان تشـــمل زيادة رواتب 
العســـكريني جميع القطاعات العسكرية 
اضافة للخليجيني والبدون العسكريني الذين 
خدموا الكويت أسوة بزمالئهم الكويتيني 
لتحقيق العدل واملساواة تنفيذا لتوصية 

 سعدون حماد املجلس. 

 استقبل رئيس املجموعة البرملانية الثانية ورئيس جمعية االخوة الكويتية 
– السودانية النائب علي الدقباسي سفير اجلمهورية السودانية الشقيقة لدى 
الكويت، د.ابراهيم ميرغني ابراهيم والوزير املفوض في ســـفارة جمهورية 
السودان عبدالعظيم محمد الصادق. جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني السيما ما يخص مجلس األمة الكويتي واملجلس الوطني 
السوداني على ضوء الزيارة املقرر ان يقوم بها وفد املجموعة البرملانية الثانية 

الى السودان في الفترة من ١٢ الى ١٤ فبراير املقبل. 

 الدقباسي يستقبل السفير السوداني
النائب مخلد   يتقدم 
العازمي باالعتذار عن عدم 
استقبال رواد ديوانه يوم 
األحد املوافق ٢٠١١/١/٣٠م 
وذلك لسفره خارج البالد 

ألداء مناسك العمرة. 

 مخلد يعتذر

 الجسار: «العَلم الوطني» مطلب هام لتعزيز الوحدة الوطنية
 أشــــادت د.ســــلوى اجلسار 
باملشــــروع بقانون في شــــأن 
الوطني للكويت واملقدم  العلم 
من احلكومة والذي متت مناقشته 
واملوافقــــة عليــــه فــــي اللجنة 
التعليمية في الفصل التشريعي 
السابق واليوم حتتفل الكويت 
وجميــــع الكويتيني برفع العلم 
الوطني في الذكرى اخلمســــني 
من االســــتقالل وتولي صاحب 
الســــمو االمير مســــند االمارة 
وعيــــد التحرير، نؤكد االهتمام 
برمز الدولة مــــن خالل حتيته 
واحملافظة عليــــه وابرازه على 
مرافق الدولة ومؤسساتها، ولعل 
االهتمام بالعلم الوطني للدولة 
هو مطلب مهم لتعزيز الوطنية 
لدى املواطنني، وما احوجنا الى 
تأكيد االنتمــــاء والوالء للوطن 
والذي لالســــف اخذت مفاهيم 
القيم تتراجــــع وتهتز من قبل 
ممارســــات بعض االفراد والتي 
نأمل ان يتصــــدى لها اجلميع 
وتبقى الكويــــت وطن اجلميع 

ودولة القانون.

  مادة ١

  يكون العلم الوطني للكويت 
على شكل مستطيل افقي طوله 
يساوي ضعفي عرضه، يقسم 
الى ثالثة اقسام افقية متساوية 
اللــــون االخضر  ملونة اعالها 
فاالبيض فاالحمــــر، ويحتوي 
على شبه منحرف اسود اللون 
قاعدته الكبرى من جهة السارية 
ومساوية لعرض العلم والقاعدة 
الصغرى بعرض اللون االبيض 
وارتفاعــــه يســــاوي ربع طول 

العلم.
التنفيذية  الالئحــــة    وحتدد 
املواصفات الفنية للعلم الوطني 

ودرجات الوانه.

  مادة ٢

  يجــــب رفع العلــــم الوطني 
على املباني واملنشــــآت اآلتية: 
االماكــــن اخلاصــــة باقامة امير 
دولة الكويت وولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء، ومجلس االمة 
ومجلــــس الــــوزراء والوزارات 
واملؤسســــات والهيئات العامة 
وكل اجلهات احلكومية، وموانئ 
الدولــــة ومراكزهــــا احلدودية، 
ومقار البعثات الديبلوماســــية 
والقنصليــــة الكويتية ومكاتب 
الوفود الدائمة للكويت باخلارج، 
والسفن التي حتمل جنسية دولة 
الكويــــت، كما يتــــم طبع العلم 
الوطني على الطائرات الكويتية 
الشــــعارات واالوســــمة  وعلى 
واملالبس العســــكرية وفي غير 
ذلك من احلــــاالت التي حتددها 

الالئحة التنفيذية.

  مادة ٣

  يجوز رفع العلم الوطني على 
مباني الفنادق واملباني اخلاصة 
وذلك في االعياد واملناســــبات 

العامة واخلاصة.
التنفيذية  الالئحــــة    وحتــــدد 
املناسبات التي يجوز رفع العلم 
فيها على املباني اخلاصة، كما يجوز 
ان تتضمن هــــذه الالئحة اضافة 
اماكن او حاالت اخرى يجوز فيها 

رفع او وضع العلم الوطني.

  مادة ٤

  يكون رفع العلم الوطني من 
الى غروبها،  الشــــمس  شروق 
ويســــتثنى مــــن ذلــــك املراكز 
واملنافذ احلدودية ومقار البعثات 
الديبلوماسية والقنصلية ومكاتب 

املراكز    ويســــتثنى من ذلك 
واملنافــــذ احلدودية والســــفن 
الكويتية ما لم تكن راسية في 

موانئ الكويت.

  مادة ٧

  يتقدم العلم الوطني ما عداه 
من أعالم أخرى في االستعراضات 
والطوابير العسكرية التي تقام 

في املناسبات املختلفة.
  وتبني الالئحة التنفيذية مكانه 
وطريقــــة رفعه ووضعه عندما 

جتتمع معه أعالم أخرى.

  مادة ٨

  ال يجــــوز اســــتخدام العلم 
او في  الوطني كعالمة جتارية 
املتعلقة باملؤسسات  اإلعالنات 
او الشركات بوسائل اإلعالم إال 
بترخيص بذلك يصدر من اجلهة 

املختصة.
التنفيذية  الالئحــــة    وحتدد 
الشروط والقواعد واإلجراءات 
الالزمــــة للحصول علــــى هذا 
الترخيص واجلهــــة املختصة 

بإصداره.

  مادة ٩

  مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
أشــــد ينص عليها قانون آخر، 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
٦ أشهر وبغرامة ال تزيد على ١٠٠ 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 
كل من رفع العلم الوطني على 
األبنية اخلاصة بصفة مستمرة او 
استعمله بغير ترخيص كعالمة 
جتارية او بقصــــد اإلعالن، او 
خالــــف اي حكم آخر من أحكام 
هذا القانون او الئحته التنفيذية 

او القرارات املنفذة له.
  وتكون العقوبة احلبس مدة ال 

تزيد على ٣ سنوات وبغرامة ال 
تزيد على ٣ آالف دينار او بإحدى 
هاتني العقوبتني لكل من تعمد 
متزيق العلم الوطني او حرقه 
او إلقائه أرضا او رفعه ممزقا او 
في حالة غير الئقة او أهانه بأي 

صورة من الصور.

  مادة ١٠

  تختص بلدية الكويت باتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد املخالفني 
القانــــون والئحته  ألحكام هذا 
املنفذة له  التنفيذية والقرارات 
داخل الكويت، ويكون ملوظفيها 
املختصــــني صفــــة الضبطيــــة 
القضائية في تطبيق أحكام هذا 

القانون.
  ويصدر مبنح هذه الضبطية 
القضائيــــة قــــرار مــــن الوزير 

املختص.
  ويكون للبلديــــة احلق في 
إزالــــة املخالفة إداريا على نفقة 

املخالف.

  مادة ١١

  تصدر الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون مبرسوم خالل ٣ أشهر 
من تاريخ نشــــره في اجلريدة 

الرسمية.

  مادة ١٢

  يلغى القانون رقم ٢٦ لسنة 
١٩٦١ املشــــار اليــــه وكل حكــــم 
يخالــــف او يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.

  مادة ١٣

  على الوزراءـ  كل فيما يخصه 
ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
بعد ٣ أشهر من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية. 

الوفود الدائمة للكويت باخلارج 
والسفن ومباني الفنادق.

  وتبني الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون كيفية رفع وانزال العلم 

الوطني.

  مادة ٥

  يجــــب اداء التحية اليومية 
للعلم الوطني في جميع املدارس 
التابعة  احلكومية واخلاصــــة 
لوزارة التربيــــة ودور التعليم 
الداخلية  والتدريب لوزارتــــي 
والدفــــاع واحلــــرس الوطنــــي 
الفصول  اثنــــاء  الكويت  داخل 

الدراسية.
التنفيذية  الالئحــــة    وحتدد 

مراسم اداء هذه التحية.

  مادة ٦

الى  العلم برفعــــه    ينكــــس 
منتصف السارية في حال اعالن 

احلداد الرسمي في البالد.
  كما ينكس على مقار البعثات 
الديبلوماسية والقنصلية ومكاتب 
الوفود الدائمة للكويت باخلارج 
في حالة اعالن احلداد الرسمي 

في البالد املوجودة بها.

 د.سلوى اجلسار 

 صالح عاشور 

Sport Class XXL Geramic
س���اعات GC اجلدي���دة: نق���دم لكم 
 GC االص���دار اجلدي���د من س���اعات
الس���يراميك ذات التصميم الرياضي 
والت���ي جمع���ت ب���ن األداء املمي���ز 
والتصميم الرياض���ي االنيق والذي 

 .GC يعبر عن أصالة وعراقة
GcXXL صمم���ت خصيص���ا للرجل 
املميزة  الش���خصية  العص���ري ذي 
والواثق���ة. اعتم���دت GcXXL عل���ى 
الدقة السويس���رية واملش���هود لها 
الس���اعات.حيث  عاملي���ا بصناع���ة 
يأت���ي هذا التصمي���م بالكونوغراف 
احملاط بسوار من السيراميك املعالج 
واملصنع بتقنية عالية جعلته صلبا 
وغير قاب���ل للخدش مما أضاف على 
هذه الساعة الفخامة مع خفة الوزن 
املق���اوم للصدأ.  بالف���والذ  املمزوج 
كم���ا تأتي عق���ارب الس���اعة والتي 
وضعت على شكل عدة طبقات داخل 

الس���اعة مع ثالثة عدادات مت حتديد 
موقعه���ا بعناية فائق���ة. مما أضاف 
على الساعة نظرة متوازنة ومريحة 
للعن. كم���ا يالحظ تثبيت مؤش���ر 
قراءة التاريخ مقابل الساعة 4 ملزيد 

من التميز واإلتقان. جميع قطع هذه 
الس���اعة املبتكرة مقاومة للماء حتى 

.10atm/100 متر
من أهم مميزاتها: تقني���ة الكونوغراف 
أداة حتدي���د  الدقيق���ة،  السويس���رية 
املسافات، احلجم الضخم 45 ملم، الفوالذ 
املق���اوم للص���دأ، الس���يراميك املصنع 
بتقنية عالية، عقارب الس���اعة املتعددة 

الطبقات مع عدادات الكونوغراف.
القياس���ية:  مواصف���ات الس���اعة 
حرك���ة )ماكينة( الس���اعة : كوارتز 
كونوغ���راف السويس���رية الدقيقة. 
جسم الس���اعة : 45 ملم من الفوالذ 
املصق���ول بدرج���ة عالي���ة ملقاومة 
الصدأ، مع الس���يراميك والكريستال 
املقاوم للخ���دش، مقاومة املاء 100م 
/ 10ATM. عقارب الس���اعة : متعددة 
الطبق���ات واملثبتة يدويا بإحكام من 

املعدن والنحاس والسيراميك 


