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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

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

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

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

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

55606032 للبيع درجة اأوىل

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

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

2456660624839402 - 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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

الغانم: أبراج الكويت تكّرم األزرق لتأهله لنهائيات كأس آسيا
بالنيابة عن شركة املشروعات السياحية وجميع العاملني 
بها قدم نائب رئيس مجلس االدارة العضو املنتدب بشركة 
املشروعات السياحية خالد الغامن التهنئة للشعب الكويتي 
والعبي منتخب الكويت الوطني لكرة القدم وأعضاء اجلهازين 
الفني واالداري، على تأهل الكويت لبطولة كأس آسيا والتي 
س���تقام في قطر العام املقبل بعد غياب طويل، اثر تعادله 

مع املنتخب العماني الشقيق في مسقط.

وأكد حرص شركة املشروعات السياحية على مشاركة 
الكويتي���ني افراحهم بتأهل املنتخب الوطني لكأس آس���يا، 
وأوضح ان الش���ركة دائما سباقة في تقدمي الدعم لكل من 
يخدم الوطن، وذلك حتقيقا الهدافها ورس���التها في خدمة 
املجتمع الكويتي والتواصل مع جهات ومؤسس���ات الدولة 
املختلفة وتقدمي دعمها وتس���خير جهودها لرسم البسمة 

على وجوه كل من يقيم على ارض هذا الوطن.

وقام الغامن بتوجيه الدعوة لالعبي املنتخب الكويتي لكرة 
القدم وجهازهم الفن���ي واالداري لالحتفاء بهم وبإجنازهم 
الكبير في حفل يليق بهم يقام بأبراج الكويت سيتم التنسيق 
على موعده مع اللجنة االنتقالية التي تقود دفة كرة القدم في 
الكويت وسيتم ايضا من خالله تكرمي الالعبني واملسؤولني 

عن كرة القدم، واقامة مأدبة عشاء على شرفهم.
واضاف الغامن ان اهمية احل���دث تنبع من القيمة التي 

ميثلها بالنس���بة للشعب الكويتي نظرا للظروف الصعبة 
واالزمة الرياضية التي حتيط بالكرة الكويتية منذ فترة، 
كما اثنى على رجال املنتخب الوطني الذين كانوا عند حسن 
الظن بهم، ورسموا باالصرار والعزمية لوحة وطنية جديدة 
تتزام���ن مع افراح الكويت بأعيادها الوطنية، آمال ان يكرر 
العب���و املنتخب اجناز ع���ام 1980 وان يعيدوا امجاد الكرة 

خالد الغامنالكويتية، وحتقيق املزيد من االنتصارات.

سعد الشمري
مصطفى بكري

صالح أبا اخليل
الشيخ راضي حبيب

انطالق ملتقى مبرة الهدى 
الثالث عشر االثنين لمدة أربعة أيام

»اإلعالم الديني« ساهمت في بث رسائل دعوية 
ألكثر من 50 ألف مشترك في أكثر من 20 دولة

اعلن رئيس املكتب الثقافي 
في مبرة الهدى اخليرية شيبان 
الهاجري ان املبرة تنظم االثنني 
ملتق���ى مبرة اله���دى اخليرية 
الثالث عش���ر حتت شعار )قد 
أفلح من زكاها( وستستضيف 
خالله عددا من رجال الدين من 
اململكة العربية السعودية اللقاء 
عدد من احملاضرات والدروس 
الدينية والدروس العلمية وذلك 
في مخيمها الربيعي الثالث عشر 
والذي يقع في جنوب مس���جد 
سالم العلي في منطقة الفحيحيل 
في الفترة من الثامن الى احلادي 

عشر من الشهر اجلاري.
الهاج���ري ان اولى  وق���ال 
احملاضرات س���تكون للدكتور 
ابراهيم بن عامر الرحيلي بعد 
صالة العش���اء مس���اء االثنني 
املقب���ل وس���تكون احملاضرة 
النفس« وفي  بعنوان »حقوق 
التاسع من الشهر اجلاري ستقام 
العش���اء  محاضرة بعد صالة 
للدكتور عبدالرزاق عبداحملسن 
العباد من اجلامعة االس���المية 
في السعودية بعنوان »قواعد 
النفس« والعاش���ر  في تزكية 
من مارس اجلاري سيكون لقاء 

جمهور املخيم مع الداعية سلطان 
العيد ويوم اخلتام الذي سيكون 
احلادي عشر من الشهر اجلاري 
سيشهد اختتام انشطة املخيم 
الربيعي وسيكون مسك اخلتام 
الريس  الداعية عبدالعزيز  مع 

بعنوان »حال السلف«.
الى وجود  الهاجري  واشار 
مخي���م متكامل للنس���اء حتى 
تس���تفيد اخواتن���ا م���ن تلك 
احملاضرات القيمة كما سيتخلل 
انش���طة امللتقى تنظيم اسواق 
خيري���ة ومس���ابقات ديني���ة 
وترفيهية وتوزيع املتون مجانا 
داعيا جميع االخوة واالخوات 
م���ن املواطن���ني واملقيمني الى 
حضور انش���طة ملتقى مبرة 
الهدى اخليرية والذي تس���عى 
املبرة وعلى مدى الثالث عشرة 
س���نة املاضي���ة ال���ى تنظيمه 
بنجاح من خالل اس���تضافتها 
لنخب���ة من الدع���اة املعروفني 
على مس���توى اململكة العربية 
السعودية والكويت والذين لهم 
جمهورهم خاصة ان تنظيم هذه 
امللتقي���ات يأتي من باب خدمة 
الدع���وة االس���المية واملجتمع 
وتقدمي االسس الصحيحة للدين 

الوس���طي واملعتدل  االسالمي 
وال���ذي يس���عى البعض، ومع 

االسف، الى تشويه صورته.
وتوقع الهاج���ري ان يكون 
هناك حضور جماهيري كبير 
من اجلنسني نظرا حلضور الدعاة 
واختي���ار عناوين احملاضرات 
التي تشغل بال شريحة كبيرة 
في املجتمع اضافة الى امكانية 
توضي���ح اي امر يهم احلضور 
بس���هولة ويسر من قبل علماء 
لديه���م خب���رة وعلم واس���ع 
يستطيعون توضيح كثير من 
االم���ور الفقهية والعلمية التي 
تكثر حولها االقاويل، اضافة الى 
حماية شباب هذا اجليل من اي 
سلوك سلبي جراء الغزو الفكري 
الغربي الذي يجتاح مجتمعاتنا 
املسلمة عن طريق الفضائيات او 
الشبكة العنكبوتية باالنترنت 
حيث اصبح كل ش���يء مباحا 
فيها مع األسف وبسهولة ويسر 
واصبحت هن���اك صعوبة في 
مراقبتها وباختصار س���يضع 
هذا امللتقى بعض احللول لعدد 
من مشاكلنا والعمل على حماية 
املجتمع من تلك اآلفات والشبهات 

التي حتوم حولنا اليوم.

ليلى الشافعي
متاشيا مع الدور الريادي الذي 
تلعبه وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ممثلة في إدارة اإلعالم 
الديني على املس����تويني الداخلي 
واخلارجي، وانطالقا من حرص 
األخي����رة على مس����ايرة التقدم 
والتطور التكنولوجي في جميع 
الوس����ائل اإلعالمية املستخدمة 
أعلنت إدارة اإلعالم الديني انها بثت 
خالل األيام القليلة املاضية سلسلة 
التوعوية  الفالش����ات  من أجمل 
والتوجيهية )ڤيديو( عبر هواتف 
أكثر من 50 ألف مشترك في أكثر 
من 20 دولة، مشيرة الى ان ذلك 
كان بالتعاون والتنسيق مع شركة 
أيوا جلف االلكترونية والتي ثمنت 
دورها ممثلة في رئيس مجلس 

ادارتها فيصل العيسى.
صرح بذلك مدير إدارة اإلعالم 
الديني واملشرف العام على املشروع 
القيمي لتعزيز العبادات »نفائس« 
صالح أبا اخليل الذي أكد ان ذلك 
يتوافق مع استراتيجية األوقاف 
الرامية ال����ى التأكيد على مكانة 
الكويت كراعية للثقافة اإلسالمية 
املعتدلة في الداخل واخلارج، فضال 
عن حرصها على التعاون مع جميع 

الوسائل اإلعالمية طاملا كان ذلك 
يتوافق مع أهداف الوزارة. وأشار 
الى ان التعاون بني اإلدارة وأيوا 
جلف مس����تمر وأنه سيتم خالل 
الفت����رة القادمة بث ڤيديو كليب 
خاص باألطفال بعنوان »بس����م 
اهلل« يغرس في نفوس الصغار 
احلرص على البسملة واستخدامها 
في جميع الشؤون احلياتية وذلك 
بطريقة مش����وقة وجذابة وبعدة 
لهج����ات تتناس����ب م����ع العرب 
البل����دان. ومن جانبه  مبختلف 
أكد مدير ادارة االنتاج بش����ركة 
أيوا جلف سعد الشمري ان إدارة 
اإلعالم الديني من اإلدارات املتميزة 

في استخدامها ألدواتها اإلعالمية 
معبرا عن سعادته بالتعاون معها 
مبينا انه جار حاليا اضافة خدمات 
إسالمية هاتفية أخرى بالتعاون 
معها متطرقا الى أقوى اخلدمات 
التي تقدمها الش����ركات لعمالئها 
وذكر منها »خدمة العفاسي – خدمة 
الصور اإلسالمية – خدمة اإلعجاز 
القرآني – خدمة آداب املس����لم – 
خدمة األحاديث الشريفة – خدمة 
النصية« مختتما بدعوة  األذكار 
املؤسسات اإلعالمية الى تسخير 
التطور بشكل عام في خدمة الدعوة 
واحلث على غرس القيم واملبادئ 

اإلسالمية.

عبر الهواتف النقالة بالتعاون مع »أيوا جلف اإللكترونية«بمشاركة العلماء السعوديين الرحيلي والعباد والعيد والريس

حبيب ردًا على بكري: صدام 
ال يصلح »دكراً« حتى على الدجاج 

المطالبة بمنهج الطاغية تحريض على استمرار سفك الدماء

استنكر الباحث االسالمي الشيخ راضي حبيب متجيد رئيس 
حترير جريدة »االسبوع« املصرية مصطفى بكري للطاغية صدام 
وقال الشيخ حبيب: ان املطالبة باستمرار منهجية الطاغية الهالك 

صدام دعوة حتريضية لسفك دماء االبرياء.
وتابع: ال جند في تاريخ الطاغية صدام من بداياته الى نهاياته 
انه توجه الى حتري���ر البالد االس���المية او العربية من قبضة 
املعتدين والصهاينة، بل زاد على االستعمار الصهيوني بدرجات 
كبرى عندما هاجم الدول االس���المية اجلارة وتوغل في س���فك 
دماء املسلمني على االطالق دون اي سبب ملح فقط ملجرد اطماع 

مادية.
واضاف: ه���ذا »الدكر« ال���ذي يتبجح ب���ه بكري ال يصل���ح 
ان يك������ون دكرا حت���ى على »الدجاج«، حت������ى ي�ك��ون دك��را 
عل���ى الناس، ولي���س من املنطق والعق���ل الس���ليم ان يطالب 
شخص مت���زن باس���تمراري��ة منهجي���ة غلب عليها الوحشية 
احليوانية، وع���دوانية الغ��رور اال ان ي��ون ف���ي عق���له م���س 

شيطان���ي.


