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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

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

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

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
�أبــوعامـــر

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

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 

تقدم : 1- غازي خلف جرب العنزي                

             2- فهد غازي خلف العنزي ) كويتيا اجلن�سية( 

والكماليات  اجلاهزة  للمالب�س  الفر�سان  /عيون  �سركة  اأ�سحاب 

تعديل  التجارة:  بوزارة  ال�سركات  اإدارة  اإىل  بطلب  ذ.م.م.  والهدايا 

م�سوؤولية  ذات  اإىل  ب�سيطة  تو�سية  من  لل�سركة  القانوين  الكيان 

حمدودة . يرجى ممن له اعرتا�س اأن يتقدم لالإدارة املذكورة خالل 

�ستني يوما من تاريخ ن�سر الإعالن باعرتا�س خطي مرفقًا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

تعديل الكيان القانوين

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ليلى الشافعي
الوكيل بديوان رئيس  اشاد 
مجل���س الوزراء الش���يخ ثامر 
جابر األحمد برسالة مبرة اآلل 
واألصح���اب قائال: اقدر اجلهود 
املخلصة الت���ي تقوم بها املبرة 
التي تعد صاحبة السبق في اظهار 
الترابط واحملبة التي جتمع بني 
النب���ي ژ والصحابة  آل بيت 
املتبادل  الثناء  الكرام من حيث 
ورضا بعضهم عن بعض، وهذا 
في احلقيقة منوذج ومثال يجب 
ان يحتذى به وينشر بني املسلمني 
ليعزز التقارب والتجمع على حب 
اآلل واألصحاب وينبذ التعصب 

من جميع األطراف.
وأضاف ان عمل املبرة يستحق 
منا كل الدع���م وأمتنى لهم كل 

توفيق وجناح.
جاء ذلك لدى استقبال مبرة 
اآلل واألصحاب للشيخ ثامر جابر 
األحمد أحد أبن���اء أمير القلوب 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحم���د � طيب اهلل ثراه � الذي 
انتهج طريقة أبيه ليكمل مسيرة 
عطائه، فأثبت جدارته في اكثر 
من موقف ومناس���بة، مكرس���ا 
حياته وعمله من اجل الكويت، 
حيث تعرف على اعمال ونشاط 

املبرة ومتابعة املشاريع اخليرية 
التثقيفية الوطنية بالبالد، وكان 
في استقبال األحمد رئيس املبرة 
د.عبداحملس���ن اخلرافي ونائب 
الش���طي  املبرة خليل  رئي���س 
ورئيس مركز البحوث والدراسات 

الداعية محم���د اخلضر ونائب 
رئيس مركز البحوث والدراسات 
الداعية علي التميمي وعدد من 

اعضاء وموظفي املبرة.
من جهته، رحب رئيس املبرة 
بزيارة الشيخ ثامر جابر األحمد 

قائ���ال: ان هذا دليل على اهتمام 
الضيف بتراث اآلل واألصحاب 
رض���وان اهلل عليه���م أجمعني، 
ومدى اهمية نشر هذا التراث الذي 
يستحق ان يكون مثاال يحتذى 
به ف���ي دعم الوح���دة الوطنية 

ونش���ر روح احملبة واأللفة بني 
املسلمني، مستخدما في ذلك عرضا 
توضيحا »باور بوينت« لنشأة 
وأهداف وسياسة املبرة وجميع ما 
أجنزته املبرة من اصدارات مرئية 
وسمعية من نشاطات ومؤمترات 
والعديد من االجنازات التي تفخر 
بها املبرة خالل مسيرة اعوامها 
اخلمسة املاضية، ثم املرور على 
ثمار هذا العمل وبشاراته وأبرز 
حتدياته وسبل تذليل العقبات 

التي تعترض طريقها.
بعدها اصطحب رئيس املبرة 
الضيف الكرمي بجولة في اقسام 
املبرة حيث قدم الداعية التميمي 
عرض���ا توضيحي���ا لبانوراما 
األس���ماء واملصاهرات بني اآلل 
واألصح���اب من خالل مجموعة 
من املعلق���ات التي توضح هذه 
الثناء املتبادل  األس���ماء ومدى 
بينهم، كما استعرض اصدارات 
املبرة التي يشرف على اخراجها 
مركز البحوث والدراسات املبرة، 
تلت ذلك زي���ارة للمكتبة التي 
الكتب  العديد من  حتتوي على 
واملراجع واملعاجم وغيرها من 
املواد العلمية التي يندر وجودها 
في اي مكتبة اخرى التي تصل الى 

اكثر من 8500 مرجع ومصدر.

الشيخ ثامر جابر األحمد يتفقد املكتبة في املبرة

الخرافي: الزيارة حلقة من سلسلة التواصل مع المسؤولين لدعم الوحدة الوطنية ونشر المحبة واأللفة

ثامر جابر األحمد: جهود مخلصة لمبرة اآلل واألصحاب
يغادر الكويت متوجها الى جمهورية مصر العربية املشرف في جمع المسلمين على المحبة ونبذ التعصب

الع���ام على ادارة علوم الطي���ران ورئيس جلنة الطيران اآللي 
بالنادي ورئيس اللجنة العربية للطيران الشراعي والنائب االول 
لرئيس االحتاد العربي للرياضات اجلوية مس���اعد احلريص، 
وذلك للمشاركة في اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد العربي 
الذي سيعقد في الفترة من 27 حتى 30 اجلاري بناء على الدعوة 

املوجهة من االحتاد.
اجلدير بالذكر ان الكوي���ت ممثلة بالنادي العلمي الكويتي 
عضو في منظمة الطيران العلمي وتشغل منصب النائب األول 

لرئيس االحتاد العربي للرياضات اجلوية.
وجاء اختيار الكويت ممثلة بالنادي العلمي نتيجة املشاركات 
والنش���اطات البارزة والفاعلة في جمي���ع التظاهرات العربية 

والدولية والتمثيل املشرف فيها.

النادي العلمي يشارك في اجتماع عمومية 
االتحاد العربي للرياضات الجوية في مصر

مساعد احلريص

قالت مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي ان اللجنة 
االستشارية لبرنامج »ساينسز.بو � الكويت« اجتمعت 
أخيرا لبحث املادة العلمية املقدمة في حلقة نقاشية 
تدريبية للقياديني في الكويت مزمع عقدها في باريس 
من 12 وحتى 16 ابريل املقبل. وأوضحت املؤسسة في 
بيان صحافي ان هذه احللقة التي تأتي حتت عنوان 
»أوروبا والديناميكيات األوروبية.. احتاد سياس����ي 
اقتصادي وثقافي« هي الثانية من سلس����لة البرامج 

التدريبية التنفيذية للقياديني في الكويت التي تنفذ 
بالتعاون مع جامعة »ساينسز بو الفرنسية«. وأشارت 
الى ان عدد اجلهات املش����اركة في احللقة يبلغ 17 من 
الكويت متثل جهات عدة منها وزارة اخلارجية ووزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعلي����م التطبيقي والتدريب والهيئة العامة 
لالستثمار وغرفة جتارة وصناعة الكويت واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب والبنوك الكويتية.

تعقد في باريس 12 أبريل

لجنة »ساينسز.بو ـ الكويت« تبحث المادة 
العلمية لحلقة نقاشية لقياديين كويتيين


