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المذكور: ال دخول إلى مكة المكرمة
 في موسم الحج المقبل إال لحاملي التصاريح

إج�راءات لمنع حم�ات الرصيف ولن يتم الس�ماح بدخول المركبات الت�ي يقل عدد ركابها عن 25 إلى المش�اعر

ثمن رئيس بعثة احلج الكويتية ورئيس جلنة شؤون 
احل����ج د.خالد مذكور املذكور جهود حكومة خادم احلرمني 
الش����ريفني في احلج واخلدمات التي تقدمها من اجل راحة 

حجاج بيت اهلل احلرام.
وأشاد د.املذكور في تصريح ل� »كونا« على هامش زيارته 
الرسمية الى مكة املكرمة ولقائه وكيل وزارة احلج السعودية 
حامت قاضي اشاد بجهود االخوة املسؤولني في وزارة احلج 
السعودية الذين ال يألون جهدا في سبيل جناح موسم احلج 

وتيسير تأدية هذا النسك العظيم بكل سهولة ويسر.
واش����ار الى ان اللقاء تناول الترتيبات واالس����تعدادات 
ملوسم احلج املقبل 1431 هجري، مع االخذ في االعتبار بعض 
املالحظات التي حدثت مبوسم احلج املاضي وذلك لتالفيها 

في موسم احلج املقبل.

ونقل د.املذكور عن اجلانب الس����عودي تأكيده ضرورة 
ان يكون لكل حاج قادم من الكويت تصريح خاص به، ولن 

يسمح له بالدخول الى مكة املكرمة اال بهذا التصريح.
كما أكد اهمية وجود برامج توعوية وتثقيفية للحجاج، 
مش����يرا الى ضرورة تسجيل احلجاج القادمني من الكويت 
في حم����الت حج مرخصة م����ن قبل جلنة ش����ؤون احلج 

بالكويت.
وبني د.املذكور ان وزارة احلج السعودية على أمت االستعداد 
التخاذ أي اجراء مينع حمالت احلج غير املرخصة )حمالت 
الرصيف(، كما ستمنع اعتبارا من موسم احلج املقبل دخول 
املركبات الت����ي يقل عدد ركابها ع����ن 25 راكبا الى منطقة 

املشاعر املقدسة.
كما اعلن عن قرب تشغيل القطار في مرحلته االولى في 

موسم احلج املقبل بإذن اهلل والذي سيشمل مواقع حمالت 
احلج الكويتية.

ونقل د.املذكور عن وكيل وزارة احلج السعودية حامت 
قاضى اش����ادته بتع����اون بعثة احل����ج الكويتية وحمالت 
احلج الكويتية ودورها الرائد وخدماتها املتميزة لضيوف 

الرحمن.
وحضر االجتم����اع الى جانب د.املذك����ور كل من وكيل 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية نائب رئيس بعثة احلج 
الكويتية د.عادل الفالح ووكيل وزارة االوقاف املساعد لشؤون 
العالق����ات اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي وقنصل عام 
الكويت بجدة ومندوبها الدائم في منظمة املؤمتر االسالمي 
علي سلمان الهيفي ومدير ادارة شؤون احلج رومي الرومي 

ومراقب ادارة شؤون احلج كمال االيوبي.

التقى وزير الحج السعودي ونقل عنه قرب تشغيل القطار في رحلته األولى وسيشمل حمالت الحج العربية

رومي الرومي علي الهيفيمطلق القراوي د.عادل الفالح د.خالد املذكور
عبدالقادر العجيل يتسلم شيك الزكاة من عبدالرحمن زمان

بيت الزكاة يتسلم 1.044 مليون دينار 
زكاة شركة »االمتياز لاستثمار«

صرح مدير عام بيت الزكاة 
عبدالقادر ضاحي العجيل بأن 
شركة االمتياز لالستثمار قدمت 
لبيت الزكاة شيكا مببلغ قدره 
1.044.636 د.ك )مليون وأربعة 
وأربعون ألفا وستمائة وستة 
وثالثون دينارا( ميثل رصيد 

الزكاة الواجب على الشركة.
وبهذه املناسبة توجه العجيل 
لش���ركة االمتياز لالستثمار 
آيات الشكر والتقدير  بأسمى 
عل���ى حرصها الش���ديد على 
دفع زكاتها املس���تحقة عليها، 

وثقتها ببيت الزكاة وأنشطته، 
متمنيا من جميع الشركات أن 
حتذو حذوها وذلك للعمل على 
تنمية املجتمع وحتقيق التكافل 
االجتماعي من خالل مساعدة 

احملتاجني واملعوزين.
وبدوره ص���رح مدير عام 
ش���ركة االمتياز لالس���تثمار 
عبدالرحمن محمود زمان بأن 
إخراج زكاة الشركة جاء بناء 
على قرار مجلس ادارة شركة 
االمتياز لالس���تثمار بصرف 
رصي���د ال���زكاة الواجب على 

الزكاة لدوره  الش���ركة لبيت 
الفاع���ل ف���ي دع���م مصارف 
الزكاة على املستويني احمللي 

واخلارجي.
كما اشار زمان الى ان اهتمام 
شركة االمتياز لالستثمار بإخراج 
الزكاة نيابة عن املساهمني يعزز 
الش���ركة بأحكام  التزام  مدى 
الشريعة االس���المية، حسب 
قرارات هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية، متمنيا لبيت الزكاة 
التقدم واالزده���ار في خدمة 

العمل اخليري في الكويت.
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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)

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

�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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

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 

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 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار
لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

اأحمد حممد حافظ اإبراهيم  رقم اجلواز  2348601

A00906096  ريهام حممد حممـود حجـــاج  رقم اجلواز

A00906260  يو�سف اأحمد حممد حافــــظ  رقم اجلواز

A00906185  سلمــى اأحمد حممد حافــــظ  رقم اجلواز�

A00906259  هـــادي اأحمد حممــد حافــــظ  رقم اجلواز

على من يجد اجلوازات ت�سليمها لل�سفارة امل�سرية 

اأو الت�سال على 97881090

مفقود جوازات �سفر


