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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(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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 - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

جميع انواع ال�سيارات

باأعلى الأ�سعار من اأمام املنزل

 ن�ســــرتي

99597606
الدفع كا�س قبل التحويل

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

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

الج�دي: نب�ارك لجميع المس�لمين قدوم ش�هر رمض�ان المبارك وم�ن نعم اهلل 
على أه�ل الكويت أن جعلهم يهتمون باس�تهالل األش�هر الهجرية 12 مرة في الس�نة

.. ومتابعة الشيخ علي اجلدي أثناء استهالل شهر رمضان

 عدد من املواطنني يستهلون شهر رمضان مساء أمس األول

البارون: تلسكوب أوتوماتيكي لرؤية الهالل في رمضان المقبل

مواطنون شيعة خرجوا الثالثاء الستهالل شهر رمضان:
الرؤية لم تكن واضحة وغرة الشهر الخميس

عادل الشنان
خرج مجموعة من املواطنني 
مس����اء أمس األول الى الشاطئ 
املقابل لساحة اإلرادة أمام مجلس 
األمة بهدف استهالل شهر رمضان 
العادية  الطريقة  الكرمي حسب 
بالنظر بالعني املجردة التي طاملا 
اعتاد أه����ل الكويت على القيام 
بها في كل املناس����بات الدينية 
بش����كل عام وبصورة شهرية 
للمهتمني مبعرفة التاريخ الهجري 
بتوقيته الدقيق الذي يحدده شكل 

القمر.
وقد أكد احلاج حسني البارون 
أن الفلكيني ه����م من يحددون 
منازل القمر عادة ولكن هناك 
أناس����ا من أصح����اب املعرفة 
واملتابع����ني ملراح����ل وأوضاع 
القمر بصورة شهرية ومنهم من 
نسميهم ب�»الشوافني« ألن اهلل 
سبحانه مّن عليهم بنعمة النظر 
انه مع مجموعة  احلاد، مبينا 
كبيرة م����ن املهتمني يتابعون 
اس����تهالل القمر منذ أكثر من 
عشرين عاما من هذه املنطقة 
التي نعتبرها منطقة واضحة 
متاما لالستهالل خالفا ملا قاله 
عنها البعض بان الرؤية فيها 
غير واضحة، كما ان أهل الكويت 
منذ األزل وهم يستهلون األشهر 
الهجرية من هذا املكان، متمنيا 
من اهلل عز وجل ان يوفقنا لرؤية 
الهالل ال����ذي قال الفلكيون ان 
رؤيته هذه املرة لم تكن واضحة 
العامة للطقس  بسبب احلالة 
ومدة ظهوره التي لم تتجاوز 
ال� 6 دقائ����ق، وعليه فإن غرة 
رمضان ستكون يوم اخلميس 
عند شيعة الكويت، كاشفا عن 
استخدامه في ش����هر رمضان 
املقبل تلسكوبا أوتوماتيكيا قام 
بطلبه م����ن مصنع في الصني 
الش����عبية والعم����ل جار على 

تصنيعه.
من جانبه، توجه الش����يخ 

الهالل خاللها مشابها حلرف الراء 
يكون هو هالل رمضان املبارك، 
مؤكدا انه متابع بصورة شهرية 
للهالل ملعرفة التاريخ الهجري 
ومنذ ان كان باخلامسة عشرة 

من عمره.

ان مكان نقطة مغيب الشمس 
نحسب من يسارها مساحة 7 
أصابع ونرتفع بعدها بأصبع 
لألعلى وتكون هنا نق��طة متابعة 
الهالل والتي ستكون على مدى 
ما يقارب ال� 6 دقائق ان كان شكل 

نعم اهلل على أهل الكويت انه 
جعلهم مهتمني باستهالل األشهر 
الهجرية اثنتي عشرة مرة في 
السنة منها شهر رمضان، متمنيا 

ان يحظوا برؤية الهالل.
بدوره قال سيد هاني محمد 

علي اجلدي الى املولى عز وجل 
بالدعاء لعزة األمة اإلسالمية 
الش����هر  والعربية ببركة هذا 
الفضي����ل، كما ب����ارك جلميع 
املس����لمني قدوم شهر رمضان 
املبارك، مش����يرا ال����ى ان من 

)كرم دياب( 

الحصاد الثمين لشجرة األراك دائمة الخضرة

السواك قيمة طبية عالية
كونا: السواك سنة حميدة وعادة مستحبة 
والستخدامه في تنظيف االسنان فائدة صحية 
كبرى اذ أثبتت األبحاث أن للسواك قيمة طبية 
عالي����ة الحتوائه على العدي����د من العناصر 

الفعالة.
وقال مدير إدارة االرشاد في الهيئة العامة 
للزراعة والثروة الس����مكية م. غامن السند ل� 
»كونا« ان السواك أو )املسواك( كما هو شائع 
يعتبر احلصاد الثمني لشجرة شبه استوائية 
تدعى األراك تتبع العائلة السلفادورية وهي 
دائم����ة اخلضرة يبلغ ارتفاعه����ا من متر إلى 
أربعة أمتار وتنمو في مجموعات ش����جيرية 
متشابكة ذات أوراق لونها أخضر زاهي وشكلها 

بيضاوي.
وأضاف م.الس����ند ان املسواك عبارة عن 
عود خشبي غني باأللياف والشعيرات ينص 
باستعماله كأفضل منظف لألسنان ويقطع من 
شجرة األراك وله رائحة دائمة وطعم حراق 
لوجود مادة لها عالقة باخلردل به وتنمو هذه 
الش����جرة دائمة اخلضرة في األماكن احلارة 

واالستوائية طوال فصول السنة.
وأوضح أن الشجرة الواحدة 

تنمو كغابة نظرا الى كثرة 
وأزهاره����ا  أغصانه����ا 

الى  املائلة  الصف����راء 
اخلض����رة وصغيرة 
احلج����م ف����ي حني 
تتشكل ثمارها باللون 
لتصبح  األبي����ض 
حمراء عند النضج 
وهي ذات طعم الذع 

تسمى )الكباث( في 
بعض ال����دول العربية 

حيث يأكلها البعض.
ووفق السند فإن شجرة 

األراك تتحمل امللوحة والرطوبة 
حتى انه ميكن ريها مبياه البحر وهي 

تنتشر في مناطق متعددة من اجلزيرة العربية 
وبعض أنحاء أفريقيا واليمن وعمان.

وأشار الى أن كل أجزاء هذا النبات لها فوائد 
طبية متعددة فاألوراق لها مفعول مطهر والثمار 
تعتبر مقوية للجهاز الهضمي واملعدة وتسهل 
عملية الهضم وتستخدم كطارد للبلغم كما أن 
مسحوق الثمار بعد جتفيفها يستخدم كمساعد 

على ادرار البول ومضاد لإلسهال.
وتابع أن الس����واك الذي يتم اس����تخدامه 
يستخلص من الش����جرة التي أكملت عامني 

الى ثالثة أعوام من عمرها.
من جانبه أكد استش����اري طب األس����نان 
ورئيس مركز الفرواني����ة التخصصي لطب 
االسنان د. بدر اخلليفة ل� »كونا« ان األبحاث 
املخبرية احلديثة أثبتت أن املسواك املخضر 
م����ن عود )األراك( يحت����وي على »العفص«، 
بنس����بة عالية وهي مادة مض����ادة للعفونة 
ومطهرة وقابضة تعمل على قطع نزيف اللثة 
وتقويتها كما تؤكد وجود مادة خردلية تدعى 

»الس����نجرين« وهي ذات رائحة حادة وطعم 
حراق تساعد على الفتك باجلراثيم.

وقال د. اخلليفة ان الفحص املجهري ملقاطع 
املسواك أثبت وجود بلورات السيليكا وحماضات 
الكلس التي تفيد في تنظيف األسنان كمادة 
تزيل األوساخ عنها كما أكد وجود الكلورايد 
مع السيليكا وهي مواد تزيد بياض األسنان 
وكذلك وجود مادة صمغية تغطي املينا وحتمي 

األسنان من التسوس.
وأشار ايضا الى ان فحص هذا النبات أثبت 
وجود ڤيتامينات تعمل على التئام جروح اللثة 
ومنوها السليم كما بني وجود مادة كبريتية 

متنع التسوس.
وذكر د.اخلليفة أن لعاب االنسان بطبيعته 
يحتوي على أمالح بصورة مركزة فاذا وجد 
سطحا بعيدا عن حركات التنظيف الطبيعية 
فان هذه األمالح تترسب شيئا فشيئا مكونة ما 

يسمى ب� )اللويحات السنية( ومادة اجلير.
واض����اف أن اجلراثيم تتفاع����ل مع بقايا 
الس����كريات والنشويات  الطعام وخصوصا 
املوجودة في الفم من بقايا األكل مكونة 
أحماضا عضوية تقوم باذابة 
املينا ثم العاج ويتسع النخر 
والتسوس مع استمرار 

اهمال نظافة الفم.
وأش����ار ال����ى أن 
الس����واك يحت����وي 
أيض����ا عل����ى مادة 
التنيك(  )حم����ض 
وله����ذه املادة تأثير 
مضاد للتعفنات وله 
استعماالت مشهورة 
ضد نزيف الدم ويطهر 
اللثة واألسنان ويشفي 
جروحه����ا الصغي����رة كما 
يحتوي على مادة من مشتقات 
اخلردل وهي املادة التي تساعد على 

قتل اجلراثيم.
وذك����ر ان ألي����اف الس����واك حتتوي على 
بيكربونات الصودي����وم وهي املادة املفضلة 
في تكوين معجون األس����نان وأيضا »آلياف 
الس����يليلوز« وبعض الزي����وت الطيارة وبه 

»راتنج عطري«.
وبني أن املس����واك يعد أفضل عالج وقائي 
لتسوس أسنان األطفال الحتوائه على مادة 
الفلوراي����د كما يزيل الصبغ والبقع لتضمنه 
مادة الكلور ويبيض األسنان الحتوائه على 
الس����يليكا في حني يق����وم الكبريت بحماية 
األسنان من التسوس فيما للسيليكون تأثير 
على ازالة الفضالت واأللوان املترس����بة على 

سطح األسنان.
ولفت الى ان الس����واك يحتوي على مواد 
عدة كاملواد القلوية التي تس����اعد على التئام 
اجلروح وش����قوق اللثة وعلى منوها بشكل 
سليم الحتوائه أيضا على مادة »تراي مثيل« 

كما يقوم بشد اللثة.


