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الجالهمة: أمانة األوقاف أسهمت
بـ 1.8 مليون دوالر لدعم طلبة الجامعات

تعاونية الفيحاء تطلق مهرجان تحطيم األسعار 
بالسوق المركزي على أكثر من 200 صنف

توزيع مصرف اإلطعام على األسر المتعففةيستمر حتى 30 الجاري

مرضى التكسوبالزما مشترك بين اإلنسان والحيوان

صرح نائب األمني العام للمصارف الوقفية باألمانة 
العامة لألوقاف محمد اجلالهمة بأن األمانة وفي اطار 
املساعي املبذولة في الكويت من أجل ايجاد حل جذري 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بص����ورة غير قانونية في 
البالد وتنظيم وضعه����م ومنحهم احلق في الكرامة 
اإلنس����انية والعيش الكرمي، وم����ا تقدمه الدولة من 
خدمات انسانية ضرورية ومزايا وتوفيرها لتلك الفئة 
ومنها اخلاصة باجلانب التعليمي وفي مجال الصحة 
والسكن، فقد حرصت األمانة على املشاركة في تكريس 
تلك اجلهود ومن منطلق اسالمي وانساني من خالل 
تقدمي املس����اعدات في املجال التعليمي واالجتماعي 
واالنس����اني لتلك الفئة من املجتمع لتساهم في رفع 
العبء عن الشرائح املتعففة والفئات احملتاجة منها 
والتي تعاني ضعف املوارد وقلة االمكانيات في مختلف 

مدن ومناطق الكويت. وأشار اجلالهمة الى ان األمانة قدمت في اجلانب 
التعليم����ي ما يزيد على 1.8 مليون دوالر لدعم تعليم الطلبة احملتاجني 
الدارسني في اجلامعات من تلك الفئة من املجتمع وفئة الوافدين املقيمني 
في الكويت وذلك من خالل املجل����س األعلى للجامعات اخلاصة التابع 
لوزارة التعليم العالي ومش����روع رعاية طالب العل����م باألمانة العامة 

لألوقاف، أما في اجلانب االجتماعي واإلنس����اني فقد 
قامت األمانة ومن خالل بيت الزكاة بتوزيع مصرف 
اإلطعام على األسر املتعففة من تلك الفئات لتحسني 

ظروفهم املعيشية.
وأكد ان األمانة تعمل على اعطاء البعد االنساني 
اهتماما كبيرا في اطار اجلهود الرامية الى حل مشكلة 
تلك الفئة من املجتمع في صورة تعكس مدى ما مييز 
نس����يج املجتمع الكويتي من تكافل وتراحم انساني 
يوحد طبقات وش����رائح املجتمع حتت مظلة العمل 
االنس����اني واخليري، فنحن ابناء ارض طيبة نفخر 
بقيمنا ومواريثنا في احملافظة على حقوق االنسان 
وصون كرامته وتكريس مبادئ العدالة اهتداء بتعاليم 

ديننا احلنيف وشريعته السمحاء.
وفي ختام تصريحه أش����اد اجلالهمة مبس����اعي 
املنظمات واملؤسسات اخليرية في الكويت ومبادراتها في دعم الشرائح 
االنسانية الذين يعانون ظروفا تتطلب العون اإلنساني لقضاء احتياجاتهم 
املختلفة، مؤكدا ما ملثل تلك املبادرات االنس����انية من دور وأثر في رفع 
العبء عن مثل تلك احلاالت، معربا عن أمله في استمرار تلك املبادرات 

وتواصلها لتحقيق مزيد من النتائج االيجابية واألهداف النبيلة.

أطلق����ت جمعية الفيح����اء التعاونية مهرجانها 
لتخفيض األس����عار بالس����وق املركزي والذي ميتد 
خالل الفترة من 21 مايو حتى 30 من يونيو ويتضمن 
اكثر من 200 س����لعة اساسية في مختلف االقسام، 
حيث رفع لهذا املهرجان ش����عار »دائما مع جمعية 

الفيحاء اقل االسعار«.
واكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفيحاء التعاونية 
فيصل القلي����ش، ان اجلمعية اخ����ذت على عاتقها 
استكمال مسيرة العروض التسويقية ومهرجانات 
حتطيم االسعار التي تقام بصورة شهرية وموسمية 
في جميع اس����واق اجلمعية على مدار السنة، وذلك 
اميانا من مجلس االدارة بأهمية تخفيف العبء عن 
املستهلكني، من خالل مواجهة االرتفاع اجلنوني في 

االسعار، وتوفير اجود الس����لع وذلك بأرخص االسعار على مستوى 
اجلمعيات التعاونية. واوضح ان اكثر من 50 شركة تشارك في املهرجان 
التس����ويقي الذي يتضمن خصومات هائلة على جميع السلع، واقامت 
اجلمعية هذا العام ع����دة مهرجانات منها مهرجان االجهزة الكهربائية 

الذي وصل����ت فيه اخلصومات ال����ى اكثر من %50 
ومهرجان احلدائق املنزلي����ة ومهرجان لوازم البر 
ومهرجان الصيف والس����فر ومهرجان فرع اجلملة 
ملساهمي اجلمعية، باالضافة الى مهرجان اخلضار 
يومي االحد واالربعاء من كل اس����بوع، وقد حرص 
مجلس اإلدارة على دعم اكبر عدد من السلع بدال من 
اقامة مهرجانات الس����حوبات وذلك إلتاحة الفرصة 

الستفادة عدد اكبر من املساهمني.
وحتدث عن اهمية املهرجانات ملا لها من دور كبير 
في تنش����يط حركة املبيعات واستقطاب اكبر عدد 
من املس����تهلكني كما اوضح ان التخفيضات في هذا 
املهرجان تتم بصورة حقيقية وواقعية وملموسة 
على مدار فترة املهرجان بالكامل، وجار العمل على 
اعداد الكتيب الصيفي السنوي ألنشطة اجلمعية في فترة الصيف وقال 
ان صيف 2010 سيكون حافال باألنشطة املتنوعة ألهالي الفيحاء ويخدم 
ش����ريحة كبيرة من الفئات العمرية ووعد القليش مبزيد من املفاجآت 

املرتقبة التي يأمل مجلس اإلدارة حتقيقها في القريب العاجل.

اعلن مش���رف عام مراك���ز االترجة لتحفيظ 
القرآن الكرمي بإدارة الدراسات االسالمية بوزارة 
االوقاف حمد العجمي، ان االختبارات الشفوية 
والتحريرية للمراكز مت حتديدها لتكون مطلع 
يونيو اجلاري، وذلك خالل الفترة من اليوم الى 
9 منه جلميع املستويات مبراكز االترجة مبختلف 
احملافظات وذلك استكماال الستراتيجية مراكز 
االترجة في نظام االختبارات، والذي يسير وفق 

قواعد االختبارات التحصيلية.
واضاف أن االختبارات هذا العام تتسم مبرونة 
تخدم الدارسني، من حيث اختيارهم الفترة التي 
تناسبهم الداء االختبار سواء بالفترة الصباحية 
او املسائية اذا تعذر حضورهم في نفس املوعد 

املقرر لهم، مش���يرا الى ان مراكز االترجة وصل 
عددها الى 15 مركزا موزعة على مناطق الكويت 

املختلفة وتخدم جميع الفئات املنتسبة.
واشار الى ان من سيدخلون االختبارات هذا 
الفصل يفوق عددهم االربعة آالف دارس ودارسة، 
مشددا على ان مراكز االترجة ال تدخر جهدا في 
تقدمي وتذليل جمي���ع الصعوبات التي تواجه 
الدارسني وفي مقدمتهم اخواننا ذوو االحتياجات 

اخلاصة.
واوضح انه سيتم اختبار الدارسني املتغيبني 
بعذر، والذين لم يحصلوا على نس���بة النجاح 
بالدور االول في الدور الثاني في نهاية ش���هر 

سبتمبر 2010.

محمد اجلالهمة فيصل القليش

العجمي: مراكز األترجة لتحفيظ القرآن الكريم 
تبدأ اختباراتها الشفوية والتحريرية اليوم

حمد العجمي

»الزراعة«: حظر استيراد الحيوانات من قطر
أصدر م.جاسم البدر قرارا يقضي بفرض 
حظر مؤق���ت على اس���تيراد جميع أنواع 
احليوانات م���ن فصيلة املجترات من دولة 
قط���ر، وذلك على خلفية صدور تقارير من 
املنظمة العاملية احليوانية OLE تفيد بظهور 
حاالت إصابة مبرض اللسان األزرق في األغنام 
بدولة قطر. كما أصدر قرارا برفع احلظر عن 
اس���تيراد الصقور وطيور الزينة واحلمام 
وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد 
للدجاج البياض والالحم من منطقة فندي 
باجلمهورية الفرنس���ية، وذلك بعد صدور 
تقارير من املنظمة بخلو املنطقة املذكورة 

من مرض انفلونزا الطيور.
ومن جهة أخرى صرح مدير ادارة اإلرشاد 
الزراع����ي بالهيئ����ة العامة لش����ؤون الزراعة 

والثروة الس����مكية م.غامن السند بأن الهيئة 
نظمت محاضرة علمية تثقيفية حتت عنوان 
خط����ورة العدوى مبرض التكس����وبالزما في 
اإلنسان واحليوان وقد حاضر فيها د.أسامة 
الع����زازي اخصائي الطفيلي����ات باملختبرات 

البيطرية بأمغرة.
وبني العزازي ان مرض التكسوبالزما من 
االمراض املشتركة التي تنتقل من احليوان الى 
االنسان واملسبب املرضي هو طفيل التكسوبالزما 
جوندي وهو من األوليات والذي مت اكتشافه 
عام 1908 في احدى القوارض بالقارة االفريقية، 
وبعد ذلك مت اكتشافه في األرانب وعدة حيوانات 
أخرى. واشار الى ان أول اصابة مت اكتشافها 
في االنسان كانت عام 1939 في طفيل حديث 
الوالدة مصاب بالتهاب في املخ وبعدها برزت 

أهمي����ة هذا املرض الذي وج����د انه ال يصيب 
احليوانات فحس����ب بل االنسان أيضا، وبني 
ان االصابة بالتكسوبالزما تنتج عنها بعض 
الظواهر املرضية في العني أو املخ كما كان املرض 
من مسببات اإلجهاض في اإلنسان واحليوان 
ورغم هذا لم تكن دورة حياة الطفيل معروفة 
وكذلك كيفية انتقاله للمصاب بالتحديد حتى 
عام 1970 عندما اكتش����فت دورة حياته. وأكد 
ان القطط تلعب دور العائل األساسي وباقي 
الثدييات مبا فيها اإلنسان تلعب دور العائل 
الوسيط واستقر الرأي ان القطط متثل حجر 
الزاوية في وبائية املرض وانها املصدر الرئيسي 
لعدوى اإلنسان واحليوان كما وجد ان معدالت 
اإلصابة تقل بشكل ملحوظ بل قد تختفي في 

املناطق التي ال تتواجد فيها القطط.
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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(

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

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعاناتــكم 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 

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب معـر�ش الق�ســور

ألول مــرة في الكويـت
اأحدث الأقم�سة الن�سائية

اأقمــ�ســة ن�سائيــة 

من اأ�ســهــر الفبــارك العالـميــة باأ�سعــار تبـداأ من 

اإذا كان العــر�س ينا�سبك �سيدتي ...
علـيـك الإت�سـال بنـا لإر�سـال العينـات مـــع املندوبـة

حيثما كنت باأي مكان بالكويت لتختاري ما ينا�سبك

�آملني ب�أن

حتظى �أقم�شتن� 

على ر�ش�كم

د. ك للمـتــرفل�س اإلـــى 5004

22419293 �لتو�شيل
جم�ين

ليـ�س لدينا 
فروع اأخــرى

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

اإعـــــان
تقدم  : 1- حممد عبدالرحمن امل�سعل

2- عبداهلل حممد امل�سعل ) كويتيا اجلن�سية(

اأ�ســـــــحاب �ســـــــركة /جتاريـــــــب  للتجـــــــارة العامة 

واملقـــــــاولت/ت.ب . بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�ســـــــركات 

بـــــــوزارة التجـــــــارة: تعديل الكيـــــــان القانوين من 

تو�ســـــــية ب�ســـــــيطة اإىل / ذات م�سوؤولية حمدودة. 

تعديـــــــل بنـــــــد الإدارة من / م�ســـــــعل عبدالرحمن 

امل�ســـــــعل اإىل / حممـــــــد عبدالرحمـــــــن امل�ســـــــعل 

)منفـــــــردًا(. يرجى ممن له اعرتا�ـــــــس ان يتقدم 

لـــــــاإدارة املذكورة خـــــــال �ستني يومـــــــًا من تاريخ 

ن�سر العـــــــان باعرتا�س خطـــــــي مرفقًا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

للبيع مطعم
موقع ممتاز - �سارع رئي�سي

الفحاحيل - اإيجار 1000 د.ك

ي�سلح ) �سيدلية - حلويات - فطاير(

�ســوم 20 األف - بيــع 25 األف

23733338
55038344

�سرداب لالإيجار جممع جتاري م�ساحة 600 م2
�سارع حبيب مناور الرئي�سي - منطقة الأ�سواق

 مطلوب 15 األف - اإيجار 2000

ت: 97187171

فر�سـة لـن تتـكـرر بـالفروانـيـة


