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ادخل السحب األسبوعي لتربح
 قسائم تذاكر سفر  و iPads، iPods ، و العديد من الهدايا اأُلخرى 

واحصل ايضا على كوبون امسح واربح
 لربح  العديد من الجوائز القيمة   

السعر السرعة
49 د.ك 512 Kbps

95 د.ك 1 Mbps

99 د.ك 1.5 Mbps

149 د.ك 2 Mbps

209 د.ك 3 Mbps & 4 Mbps

300 د.ك *Max DSL (5 - 24 Mbps) 

هديتك مضمونة مع
كــواليتي نت !!

ليكن اختيارك هو كواليتي نت

فرص عديدة للفوز مع عروض كواليتي نت الصيفية
على خدمات البرودباند 
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*تطبق الشروط واألحكام

العرض متوفر لفترة محدودة فقط !

تفقد األنقاض

جانب من توزيع املساعدات

المركز العلمي 
يدشن الفيلم الجديد 

»تلسكوب الفضاء« 
أول أيام عيد الفطر

أعلن املركز العلمي انه سيدشن مع بداية 
ايام عيد الفطر الفيلم العلمي اجلديد »تلسكوب 
الفضاء« الذي انتج بتقنية االبعاد الثالثية 
وسيكون الفيلم الوحيد الذي يعرض خالل 
فترة العيد. وقال مدير التسويق والعالقات 
العامة في املركز نواف الرديني لـ »كونا« ان هذا 
الفيلم يوثق العملية األخيرة إلصالح تلسكوب 
الفضاء »هبل« الذي يبعد 600 كيلومتر عن 

ســـطح األرض ويقوم بالتقاط صور عالية 
الوضوح للكواكب والنجوم واملجرات التي 
ال تلتقطها التلســـكوبات االرضية. واضاف 
ان هذا التلسكوب التقط صورا ملجرات تبعد 
عن االرض 12 مليار سنة ضوئية مبينا انه 
بدأ مهمته عام 1990 ويدور دورة كاملة حول 
االرض مرة كل 96 دقيقة بسرعة تصل إلى 

ثمانية كيلومترات بالثانية. 

وذكر الرديني انه عام 2005 قرر خبراء 
وكالة الفضاء االميركية )ناسا( ضرورة اجراء 
بعض التصليحات املهمة على التلكســـوب 
واطالة فتـــرة بقائه في الفضاء موضحا ان 
الفيلم يصور عملية االصالح الصعبة التي 
قـــام بها مجموعة مـــن رواد الفضاء ويبني 
التي قاموا بها  التجهيزات واالســـتعدادات 

استعدادا لهذه املهمة.

وفد من »اإلصالح« زار المناطق المنكوبة:
الوضع في باكستان كارثي ويحتاج لجميع الجهود

ضمن جهودها املتواصلة ملساعدة املنكوبني في 
باكستان، قام وفد من قطاع آسيا وافريقيا بجمعية 
االصالح االجتماعي يضم املشرف العام للموارد 
املالية عمر القناعي ومساعدي الرئيس في قطاع 
آسيا وافريقيا علي احلوال واحمد اخلليفي بزيارة 
عاجلة الى باكســـتان للوقوف على ارض الواقع 
على االضرار الناجمة عن الفيضانات والسيول 
التي تعرضت لها باكستان، باالضافة الى االشراف 
واملشاركة في توزيع االغاثة واملعونات التي تقدم 
بها اخليرون مـــن الكويت، وكذلـــك معرفة اهم 
االحتياجات واملواد املطلوبة اآلنية للمتضررين 
جـــراء الكارثة االخيرة التي ضربت البالد والتي 
تعد االســـوأ على مدار التاريخ، وكذلك دراســـة 
اهـــم االحتياجات املطلوبة للفترة املقبلة واعادة 

البناء.
وثمنت جمعية االصالح االجتماعي دور اهل 

الكويت املشـــرف في تلك املساعدات واملعونات، 
حيث كان اهل الكويت ضمن اوائل الشعوب التي 
هبت لنصرة اخوانهم في باكستان، مشيرة الى ان 
عمل اخلير وجندة احملتاجني ليست بجديدة على 

اهل الكويت الذين جبلوا على هذا االمر.
وأكدت اجلمعية بعد اطالع الوفد ميدانيا على 
حجم االضرار فإن املأساة التزالت قائمة وكبيرة 
وحتتاج الـــى تضافر جميع اجلهود، كما حتتاج 
الى وقت طويل وامكانـــات وموارد مالية كبيرة 
العادة االوضاع الى ما كانت عليه قبل هذه الكارثة، 
مناشـــدة كل مسلم ومسلمة املســـاهمة والتبرع 
ملساعدة اخواننا في باكستان خصوصا ونحن في 
شهر رمضان الفضيل، الفتة الى ان الراغبني في 
التبرع ميكنهم ذلك من خالل املوقع االلكتروني 
www.khaironline.net او االتصال باخلط املباشر: 

.1822855

ناشد أهل الخير التبرع لدعم المنكوبين

جانب من األيتام الذين تكفلهم اللجنة في مختلف الدول

العقيل: »لجنة زكاة سلوى«
تكفل 3000 يتيم 

ليلى الشافعي
أكد رئيس جلنة زكاة سلوى بدر العقيل ان مشروع كفالة األيتام 
يعد من أبرز وأهم مشـــاريع اللجنة، مشيرا الى ان اللجنة حققت 
إجنـــازات متميزة في كفالة األيتام موضحا أن اللجنة تكفل قرابة 

3000 يتيم في شتى الدول اإلسالمية.
وأوضح العقيل ان جلنة زكاة سلوى تكفل أيتاما في جمهورية 
مصر العربية وفي لبنان وكذلك تكفل العديد من األيتام في ألبانيا 

وكوسوفو.
وأضاف نحن ال نسد جوع األيتام فقط بل نحرص على تهيئتهم 
وتنشئتهم نشأة إسالمية لكي يكونوا نواة صاحلة تخدم املجتمع 
واحلمدهلل هناك من األيتام من أصبح مهندســـا وطبيبا ومزارعا 

ناجحا.
وزاد: أبـــرز األمور املهمة في كفالـــة األيتام هي متابعة األيتام 
والزيـــارات امليدانية لهم واالطمئنان على مســـيرتهم التعليمية 
والصحية، واننا نحرص على أن نقوم بالزيارات امليدانية لنطلع 
من خاللها عن كثب على مســـيرة األيتام فهدفنا بناء بيئة نظيفة 

لأليتام.


