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في حفل اختتام أنشطة لجنة النشء اإلسالمي

العوضي: عزة اإلسالم مرتبطة بتربية الناشئة

ليلى الشافعي
الداعية نبي����ل العوضي  أكد 
ان مس����تقبل الب����اد وتقدمها ال 
يتحقق اال بشبابها الصالح وقال 
في حفل اختتام برامج وأنشطة 
جلنة النشء االسامي � محافظة 
حولي � التابعة جلمعية االصاح 
االجتماعي والذي شارك فيه كل 
من نادي الطموح التربوي، نادي 
التميز، جلنة الصحبة الصاحلة، 
مفاتيح اخلير، ونادي املعالي ومت 
خاله تكرمي 350 ناشئا مبناسبة 
انتهاء برامج وأنشطة العام الدينية 
والتربوي����ة والترفيهي����ة والتي 
ينتسب اليها الناشئة من عمر 10 
إلى 14 س����نة. وأكد في كلمته ان 
مستقبل الكويت مرتبط بالناشئة 

فإن صلح شبابها اليوم صلحت 
الباد بعد سنوات.

وزاد لذلك نرى كل األطياف وكل 
اجلهات تركز اآلن على فتيان القرآن 
سواء كانت مؤسسات أو جمعيات 
وغيرها. وأشار العوضي الى ان 
املعرك����ة اليوم في محاولة جذب 
األبناء وتعليمهم الباي ستيشن 
احملتوية على األلعاب اجلنسية 
واملعلومات اخلطيرة وان املجتمع 
يخوف اآلن وان الزمن ليس زماننا 
فيجب احتضان ابنائنا من خال 
اجلمعيات والنوادي التي تعلمهم 
دينه����م وتبعدهم ع����ن الصحبة 

السيئة.
بدوره حت����دث رئيس جلنة 
النشء في محافظة حولي مشعل 

مندن����ي عن رس����الة اللجنة في 
الش����خصية  العمل على تكوين 
املتمي����زة من خال  االس����امية 
العقيدة الصحيحة والتربية على 
اداء الش����عائر التعبدية وتزويد 
الناشئة بالقيم واألخاق السامية 
وتنمية املهارات والقدرات وربط 

الناشئة بصحبة صاحلة.
ان م����ن اهم  واش����ار مندني 
اجنازات هذا العام رعاية 360 ناشئا 
خال السنة من جميع املراكز، كما 
مت حتفيظ 21 ناش����ئا من حلقات 
ومراكز حتفي����ظ القرآن 3 اجزاء 
جديدة، وكذلك القيام برحلة الى 
املدينة املنورة التي كان لها االثر 
في حتفيز الناش����ئة على احلفظ 

والتنافس.

المحمد بحث مع رئيس جورجيا سُبل تعزيز العالقات الثنائية
استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد مساء 
امس في ديوان أس���رة آل الصباح بقصر بيان رئيس جمهورية 
جورجيا الصديقة ميخائيل ساكاشفيلي والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته الرسمية للباد.
جرى خال اللقاء الذي سادته أجواء ودية استعراض العاقات 
الثنائية الطيبة بني البلدين وسبل تعزيزها في شتى املجاالت ملا 

فيه مصلحة البلدين والشعبني الصديقني.
حضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، ووزير املالية مصطفي الشمالي، ورئيس بعثة 
الشرف املرافقة له املستشار بالديوان األميري د.عادل الطبطبائي، 
ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلار اهلل، ووكيل ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد، وسفيرا البلدين وعدد من 

كبار املسؤولني بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
هذا وأقام س���موه مأدبة عشاء على ش���رف رئيس جمهورية 
جورجيا الصديقة والوفد املرافق له مبناس���بة زيارته الرسمية 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلي مساء أمسللباد.

ڤيينا � كونا: قدم س����فيرنا اجلديد لدى النمسا محمد الصال امس 
نسخة من اوراق اعتماده الى الرئيس النمساوي هاينز فيشر.

وجرى خال حفل تقدمي اوراق االعتماد االش����ادة باملستوى املميز 
للعاقات الثنائية والتأكيد على ضرورة العمل من أجل تطوير العاقات 

االقتصادية والتجارية بني البلدين الصديقني.
وقال الس����فير الصال في تصريح ل����� »كونا« عقب احلفل انه نقل 
للرئيس فيش����ر حتيات القيادة السياسية الكويتية وتقديرها الكبير 
ملواقف النمس����ا من القضايا العربية وسياستها احلكيمة القائمة على 
احلياد. وذكر انه مت خال اللقاء مع فيش����ر بح����ث العاقات املتميزة 
القائمة بني الكويت والنمس����ا وسبل تطويرها وتعميقها في املجاالت 
كافة، مشيرا الى انه اكد للرئيس فيشر حرص الكويت على النهوض 
بالعاقات االقتصادية بني اجلانبني ومبا يرتقي الى مستوى العاقات 

السياسية النموذجية بني البلدين. وكان سفيرنا لدى النمسا وممثلها 
الدائم ل����دى املنظمات الدولية في ڤيينا قدم االس����بوع املاضي اوراق 
اعتماده الى كل من املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.محمد 
البرادع����ي واملدير العام ملنظمة حظر التج����ارب النووية تيبور توث 
واملدير العام ملكتب االمم املتحدة ملن����ع اجلرمية واملخدرات انطونيو 
ماريا كوستا واملدير العام ملنظمة اليونيدو. وحول لقائه مع د.البرادعي 
وموعد زيارته املرتقبة للكويت قال السفير الصال ان البرادعي تلقى 
فع����ا دعوة من الكويت ووعد بتلبيتها في القريب العاجل، معربا عن 
اعتقاده بان تتم هذه الدعوة خال شهر يناير املقبل. وحول تقدمي اوراق 
اعتماده كسفير غير مقيم في كل من سلوڤينيا وسلوڤاكيا اشاد الصال 
بعاقات النمسا مع كل من سلوڤينيا وسلوڤاكيا، مشيرا الى ان موعد 

تقدمي اوراق اعتماده في هذين البلدين لم يتحدد بعد.

»اإلصالح« تفتتح 
»سنايا للفتيات« اليوم

ليلى الشافعي
اعلنت مديرة نادي س���نايا 
للفتيات في اللجنة النس���ائية 
بجمعية االصاح النس���ائي هيا 
الصميط عن افتتاح نادي »سنايا 
للفتيات« مس���اء الي���وم للفئة 
العمرية من 9 إلى 13 سنة، مؤكدة 
حرص النادي على املساهمة في 
تفعيل الدور التنموي للفتاة في 
األسرة واملجتمع عن طريق تعزيز 
قيمة االنتاج، وتفعيل دورها في 
اسرتها، وتعزيز الروح الوطنية 
من خ���ال تأصيل مفهوم العمل 

التطوعي.

)أسامة البطراوي(عبداهلل العتيقي يكّرم أحد الناشئة

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�صاليهات - برادات + احوا�ض �صباحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�ض: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

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

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�صي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�ض: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�ض: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

750 م يف منطقة الندل�س �سارعني دورين و�سرداب
�سركـة الــزوم الـدوليــة للتجــارة العامـــة

مركــز الـزوم العــقـــاري

للبيـــع ڤيــــل 

66677519

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�صيــانـــة

97160332
تمديد ق�صائم

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

تقدم : 1 - �صالح حممد العجمي . 2- طالل حممد العجمي  )كويتيا اجلن�صية (

اأ�صحاب �صركة ال�صرق االأو�صط املعتمد للتجارة العامة واملقاوالت/ت. 

بطلب اإىل اإدارة ال�صركات بوزارة التجارة: تعديل الكيان القانوين لل�صركة 

اعرتا�ض  له  ممن  يرجى  حمدودة.  م�صوؤولية  ذات  اإىل  ت�صامنية   من 

االعالن  ن�صر  تاريخ  من  يومًا  �صتني  خالل  املذكورة  لالإدارة  يتقدم  ان 

باعرتا�ض خطي مرفقًا به �صند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

تعـــديـــل كــيـــان قــانـــونــــي

تقدم : 1 - �صالح حممد العجمي . 2- طالل حممد العجمي  )كويتيا اجلن�صية (

العامة  للتجارة  العجمي  عبيد  حممد  �صالح  �صركة  اأ�صحاب 

الكيان  تعديل  التجارة:  بوزارة  ال�صركات  اإدارة  اإىل  بطلب  واملقاوالت/ت. 

القانوين لل�صركة من ت�صامنية  اإىل ذات م�صوؤولية حمدودة. يرجى ممن له 

اعرتا�ض ان يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �صتني يومًا من تاريخ ن�صر االعالن 

باعرتا�ض خطي مرفقًا به �صند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

تعـــديـــل كــيـــان قــانـــونــــي
تقدم : 1 - مناور فريــح منــاور الر�صيــدي. 2- فتنــه �صعــود غانــم الر�صيـدي 

اأر�ض  �صركة/  اأ�صحاب   ) اجلن�صية  )كويتيو  الر�صيدي  مناور  فريح  نفله   -3

بوزارة  ال�صركات  اإدارة  اإىل  بطلب  واملقاوالت/ت.  العامة  للتجارة  احلنان 

ودخول  ال�صركة  من  الر�صيدي  مناور  فريح  نفله   / ال�صريك  خروج  التجارة: 

تو�صية  اإىل  ت�صامنية  من  لل�صركة  القانوين  الكيان  تعديل  جديد.  �صريك 

�صتني  خالل  املذكورة  لالإدارة  يتقدم  ان  اعرتا�ض  له  ممن  يرجى  ب�صيطة(. 

يومًا من تاريخ ن�صر االعالن باعرتا�ض خطي مرفقًا به �صند املديونية واإال 

فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

تعـــديـــل كــيـــان قــانـــونــــي

تقدم  اإىل وزارة التجارة وال�صناعة اإدارة ال�صركات كاًل من : 

علي  عبري   -3 الرجعان  مزيد  �صيخه   -2 احلب�صي  اأحمد  عبداهلل  علي   -1

عبداهلل  علي  عناية   -5 احلب�صي  عبداهلل  علي  رهام   -4 احلب�صي  عبداهلل 

القاب�صة  امل�صتقبل  كويت  ل�صركة  القانوين  الكيان  تعديل  بطلب  احلب�صي. 

م�صئولية  ذات  �صركة  اإىل  قاب�صة  م�صاهمة  �صركة  من   - مقفلة  م�صاهمة   -

كل  وعلى  احلب�صي  اأحمد  عبداهلل  علي  ال�صريك/عبداهلل  خروج  حمدودة. 

من له اعرتا�ض مراجعة وزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة القانونية. 

تعـــديـــل كــيـــان قــانـــونــــي

الصالل: الكويت حريصة على تطوير عالقاتها مع النمسا
قدّم أوراق اعتماده سفيراً لدى ڤيينا.. وأشار إلى أن البرادعي قد يزور الكويت في يناير


