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عبداهلل براك مع بعض احلضور في املسابقة

صورة جماعية للحضور

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

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

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

55606032 درجـــة اأولـــى

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

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

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

بال�سالمية - �سارع البالجات
ي�سل�ح مط�ع�م - بق�ال��ة

60090669

مـحـل لالإيجـار

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

واملقاولت/ذ.م.م.   العامة  للتجارة  درمة  اأبو  �سركة  اأ�سحاب  تقدم 

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة:

خروج ال�سريك/ عبداهلل حممد العجمي ب�سبب الوفاة ودخول  پ 

�سريك جديد.

بدًل  العجمي  عبداهلل  م�سعل  ليتولها/  الإدارة  بند  تعديل  پ 

من/ عبداهلل حممد العجمي.

تعديل الكيان القانوين لل�سركة من ذ.م.م اإىل ت�سامنية. پ 

يرجى ممن له اعرتا�س اأن يتقدم لاإدارة املذكورة خال �ستني يومًا 

من تاريخ ن�سر الإعان.

براك: مسابقة الكويت لحفظ القرآن تسير وفق المخطط 
أسامة أبوالسعود

اكد وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراسات االسالمية رئيس اللجنة التنفيذية جلائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءته وجتويده وتالوته 
عبداهلل براك، ان انشطة اجلائزة تسير وفق ما كان مخططا لها، 
بل انها حتقق جناحات يومية ف����وق املتوقع منها، وهذا ما اكده 
ضيوف اجلائزة واملتسابقون، فقد حازت املسابقة اعجاب اجلميع 

من حيث التنظيم اجليد وحسن االستقبال وكرم الضيافة.
وتابع: ليست املسابقة فحسب بل االنشطة املصاحبة كالورش 
القرآنية واملع����رض املقام على هامش املس����ابقة، فقد القت هذه 
االنش����طة قبوال لدى اجلميع، ونالت ثقته����م واعجابهم، وهذا ما 
دفعنا الى التفكير بش����كل جدي الستحداث افرع جديدة تضاف 
الى مشروع املسابقة احلالية، كما نسعى الى تثبيت املسابقة في 

شهر مارس من كل عام.
وكانت اجلائزة قد واصلت انش����طتها امس وبدأتها مبسابقة 
حفظ القرآن الكرمي كامال بقراءاته السبع املتواترة، وقد شارك في 
هذه املسابقة خمسة متسابقني وهم: اسماعيل محمود من السودان، 
محمد الوايل����ي من اليمن، احمد املجالد من قطر، اعمر جودة من 

موريتانيا وأنور عبدي من جيبوتي.
وعلى هامش املسابقة، اكد عبداللطيف الكندري رئيس قسم 
االعالم بادارة شؤون القرآن الكرمي ورئيس جلنة االنشطة والبرامج 
ف����ي اجلائزة الذي حتدث عن عمل اللجنة ان اللجنة قامت باعداد 
البرامج واالنشطة املستهدف اقامتها خالل انشطة اجلائزة واقتراح 
آلية تنفيذها وتقدير التكلفة املالية لها، كما تقوم باالشراف على 
تنفيذ البرامج واالنش����طة ومتابعة ما قد يصادفها من مشكالت 
او عقبات وتذليلها، واعداد التقارير اخلاصة بالبرامج واالنشطة 

التي مت تنفيذها خالل انشطة اجلائزة وتوثيقها مدعمة بالصور 
والتصاريح الصحافية واملطبوعات.

من جانبه، اكد رئيس جلنة النظم اآللية للجائزة م.ابراهيم العزب 
ان اللجنة تخت����ص باعداد وتوفير النظم اآللية لعملية التحكيم 
وجتهي����ز جلان التحكيم باملعدات واالجه����زة اآللية التي متكنهم 
من عملية التحكيم االلكترونية واقتراح وتوفير اآللية املتطورة 
الدارة اجلائ����زة وتدريب جلان التحكي����م على النظم املخصصة 
لعملية التحكيم وانشاء موقع الكتروني خاص باجلائزة وتطوير 
وحتديث النظم اآللية املخصصة لعملي����ة التحكيم وغيرها من 
العمليات واملساهمة في وضع الشروط واملعايير اخلاصة بفرع 
جائزة افضل مش����روع تقني يخدم القرآن الكرمي واملشاركة في 
جلنة التحكيم اخلاصة بفرع جائزة افضل مش����روع تقني يخدم 

القرآن الكرمي.

تفكير جدي في استحداث أفرع جديدة للمسابقة وتنظيمها في شهر مارس سنويًا

»السراج المنير« أقامت برنامجها التدريبي »مهارات التخطيط التربوي«
انطالقا من حرصها على تدريب 
موجهيها ومعلميها، وتنمية مهارات 
التفكير لديهم، مبا يساعدهم على 
اداء دورهم الترب����وي في رعاية 
ابنائنا الطلبة، اقامت ادارة السراج 
املني����ر التابعة ل����وزارة االوقاف 
والش����ؤون االس����المية البرنامج 
التخطيط  التدريب����ي »مه����ارات 
التربوي«، والذي ش����مل عددا من 
موجهي االدارة الذين لهم دور فعال 
واحتكاك مباشر مع مدرسي املراكز 

التابعة لالدارة.
وقد صرح رئيس قسم املناهج 
والتدريب جعفر احلداد بأن هذه 
الدورة التي حاضر فيها املوجه الفني 
العام للتربية اإلس����المية بوزارة 
التربية احم����د املنيفي هدفت الى 
تعريف املشاركني بأنواع التخطيط 
واتقان اس����تخدامه وتطبيقه في 
الى  املنير، مشيرا  السراج  مراكز 
ان التخطيط التربوي يأتي على 
املستوى العام للحكومات من اجل 
رس����م السياس����ة التعليمية بكل 

»محاربة الشعوذة«
في »تراث الجهراء«

ينطل����ق يوم اجلمع����ة املقبل 
امللتقى الثقافي الربيعي الس����ابع 
عشر والذي يعقد سنويا من قبل 
جمعية احياء التراث االسالمي فرع 
محافظة اجلهراء وذلك حتت شعار 
»محاربة السحر والشعوذة« خالل 
الفترة من 19 اجلاري حتى 21 منه، 
واشار د.فرحان الشمري رئيس 
التراث االس����المي  جمعية احياء 
فرع اجلهراء الى ان امللتقى يهدف 
الى تبيان خطر السحر والشعوذة 
على املجتمع، مؤكدا على ضرورة 
محاربة الدجل والشعوذة من خالل 
توعية املسلمني والقاء الضوء على 
هذا امل����رض الذي اصاب االس����ر 
وطرق عالجه. واشار د.الشمري 
الى ان امللتقى سيستضيف دعاة 
الس����عودية متخصصني في  من 
محاربة السحر والشعوذة، وهم 
الشيخ عادل املقبل في اليوم االول 
وفي اليوم الثاني الش����يخ ناصر 
الثالث الشيخ  العبيد وفي اليوم 
راشد الزهراني وجميع احملاضرات 
س����تنطلق بعد صالة املغرب في 
محافظة اجلهراء مبسجد عبداهلل 

بن االرقم مبنطقة العيون.

صورها، مع مراعاة اوضاع البلد 
السكانية واالقتصادية واالجتماعية، 
وأوضاع الطاقة العاملة، وذلك من 
اجل تنمية العنصر البشري الذي 
هو رأس����مال كل اساس وتطور. 
واضاف احلداد ان التخطيط ألي 
عملي����ة تربوية يعتب����ر العملية 
املس����تمرة التي تتضمن اساليب 

البحث االجتماعي ومبادئ وطرق 
التربية وعلوم االدارة مما ميكن كل 
فرد في املجتمع من احلصول على 
فرصة تعليمية ينمي بها قدراته 
وسهم اسهاما فعاال بكل ما ميلك 
من طاقات واستعدادات في تقدم 
مجتمعه ووطنه في شتى النواحي 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

وأش����ار احلداد ال����ى ان محاضر 
املنيفي  التدريبي احمد  البرنامج 
تناول في برنامجه اهمية وفوائد 
التخطيط الناجح وخصائصه التي 
تتميز باالس����تمرارية واالهداف 
احمل����ددة واالولوي����ة واالختيار 
البدائل والشمولية واملرونة  بني 

والوضوح والواقعية والتوقع.

شمل عددًا من موجهي اإلدارة الذين لهم دور فعال واحتكاك مباشر مع مدرسي المراكز »اإلصالح االجتماعي« تعقد ديوانيتها الشهرية اليوم

 »عذرا ياقصى« في »إصالح الجهراء«

تقيم جمعية اإلصالح االجتماعي ديوانيتها 
الش����هرية لهذا الشهر اليوم الس����اعة 8 مساء 
بقاعة أبوبك����ر الصديق مبقر اجلمعية مبنطقة 
الروضة بعنوان »االحتيال والتزييف في املنتجات 
الغذائية« التي سيحاضر بها م.سعد بوسمري 
� رائد جمعية الغذاء اآلمن � قس����م علوم الغذاء 
والتغذي����ة � الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وسيتناول النقاط التالية: التعرف 
على مفهوم االحتي����ال والتزييف في املنتجات 
الغذائية، اختيار املس����تهلك وبداية الش����رارة، 

االحتيال والتزييف في املنتجات الغذائية أرقام 
وحقائق، الفرق بني احتيال الغذاء ومصطلحات في 
علم الغذاء، املنظور التاريخي لالحتيال في الغذاء 
وتقنيات الكشف سابقا، أنواع االحتيال والتزييف 
في املنتجات الغذائية في وقتنا احلاضر، أمثلة 
عن االحتيال والتزييف في املنتجات الغذائية، 
محفزات االحتيال والتزييف في املنتجات الغذائية، 
الثورة التقنية لكش����ف االحتيال في املنتجات 
الغذائية، املواصفات العامة للمنتج األفضل املميز 

ودراسة حالة لكشف االحتيال.

صرح رئيس جمعية االصالح االجتماعي 
فرع اجلهراء م.عوي����د العنزي بأن اجلمعية 
بص����دد اقامة مهرجان تتن����اول فيه االحداث 
التي متر باملسجد االقصى حتت شعار »عذرا 
ياقصى«، وذلك في متام الس����اعة الثامنة من 

مساء اليوم.
واض����اف م.عوي����د العن����زي ان املهرجان 
سيستضيف نخبة من العلماء ورجال الدين 
مثل الداعية نبيل العوضي رئيس مبرة طريق 
االميان ود.طارق الطواري االس����تاذ بجامعة 

الكويت ود.عبداحملس����ن املطيري مدير مبرة 
االعمال اخليرية فرع اجلهراء والداعية يوسف 
الشطي والداعية هويدي العرادة والداعية بدر 
احلجرف رئيس مبرة االحسان اخليرية، هذا 
باالضافة الى مجموعة متميزة من الشعراء، 
مشيرا الى ان املهرجان سيتناول مكانة املسجد 
االقصى في قلوب املسلمني واالحداث االخيرة 
التي مير بها ومحاوالت االيدي اآلثمة للنيل منه 
والتطاول عليه لتنفيذ مخططات صهيونية 

للمغتصب االسرائيلي.


