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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب
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2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

با�ســـم/  م�شحي مناور براك ال�شمري

E 805675 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سعودية

99622612
55498181اأو االت�سال

مفقود جواز �سفر �سعودي

كفالة 10 �سنوات

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

�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 

أسامة أبوالسعود
حتت رعاية الشيخة سبيكة 
الدعيج وبحضور نائب رئيس 
مجل����س ال����وزراء للش����ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد، تقيم 
إدارة مساجد محافظة حولي 
حفل تك����رمي العاملني باملراكز 
الرمضانية ملس����جدي الشيخ 
جابر العلي مبنطقة الشهداء، 
ومسجد املزيني مبنطقة الشعب، 
تقديرا جلهودهم التي بذلوها 

في شهر رمضان املبارك.
وفي هذا الصدد قال مدير ادارة مساجد حولي وليد الستالن ان 
الهدف من احلفل تكرمي العامل����ني باملراكز الرمضانية الذين بذلوا 
جهودا رائعة وحرصهم على العمل كفريق واحد طوال شهر رمضان 
املبارك، معربا عن ش����كره العميق للجهود املبذولة من قبل اللجان 

العاملة باملركزين الرمضانيني إلجناح موسم رمضان هذا العام.
وثمن الستالن جهود جميع اجلهات املشاركة من مؤسسات حكومية 
وأهلية حلسن مشاركتهم ودعمهم للظهور بهذه الصورة املشرقة، 
الفتا الى حرص اإلدارة على تكرمي كل من بذل جهدا في شهر رمضان، 
مبينا ان اإلدارة ستقيم احلفل في متام الساعة ال� 7.30 مساء اليوم، 

وذلك بقاعة االحتفاالت بقطاع املساجد مبنطقة الرقعي.

أعلن عن انطالقها في الخامس من أكتوبر بالمسجد الكبير

الدرباس: »الثقافة اإلسالمية« تستقبل
طلبات التسجيل في مجالس »اإلمام مسلم«

الجيماز أكد زيادة إيرادات خدمة »أون الين« في رمضان 3 أضعاف العام الماضي

إقبال كبير على موقع بيت الزكاة اإللكتروني
في االجتماع الوزاري لتحالف الحضارات باألمم المتحدة

القراوي: الكويت أعدت مشروعًا ينادي بضرورة احترام 
الحريات وعدم اإلساءة إلى األنبياء والرموز الدينية

وفد من الوزارة في مكة والمدينة لفحص مباني حمالت الحج

»األوقاف«: نجحنا في تنفيذ خطة رمضان

3 - تنسيق اجلهود الهادفة 
الى احت���رام االنبي���اء والقيم 

االخالقية في العالم.
أم���ا النقطة الثاني���ة التي 
ركز عليها القراوي فهي الفقرة 
الثالثة من جدول االعمال اخلاص 
مبقت���رح تعزيز دور مجموعة 
االصدقاء، حيث يؤكد هذا املقترح 
على ال���دور احليوي ملجموعة 
االصدقاء في التحالف مع اضافة 
ب���ني أعضاء  العالقة  تفعي���ل 
مجموع���ة االصدقاء، وذلك من 
خالل التواصل الدائم واالستفادة 
من اخلبرات والتجارب ومدى 
املشاركة في املشاريع واالنشطة، 
وذلك من خالل تزويد االعضاء 
باملعلومات الالزمة لتفعيل هذا 

البند.
وفي ختام كلمته شكر القراوي 
دور االمم املتحدة في العمل على 

التحالف بني احلضارات.

الديانات والشعوب.
ف���ي كلمته  القراوي  وق���ال 
يس���عدني في هذه املناسبة أن 
أتقدم بالش���كر للمثل الس���امي 
لتحالف احلضارات على اجلهد 
املتميز في متابعة العمل في هذه 
املبادرة، كما أشيد بجميع العاملني 
في سكرتارية التحالف واالخوة 
االعضاء وممثلي الدول الصديقة 

في هذا االجتماع.
الكلمة  القراوي خالل  وركز 
عل���ى نقتطني هامت���ني االولى: 
ضرورة متابعة وتقييم اخلطط 
الدول  التي أعدته���ا  الوطني���ة 
االعض���اء وتعديل هذه اخلطط 
وفقا ملستجدات االحداث، وخاصة 
التي تؤثر على س���بل حتقيق 
أه���داف التحالف، على س���بيل 
املثال قضية حرق القرآن الكرمي 
التي أثي���رت في االيام املاضية، 
وهذه القضية لو لم يتم تداركها 

لتسببت في العداء وزيادة الفجوة 
بني االديان والشعوب مما يؤدي 
الى عدم حتقيق االهداف الرئيسية 

للتحالف.
وتابع قائال لذا يجب أن يكون 
هن���اك دور رئيس���ي للتحالف 
بالتنس���يق مع الدول االعضاء 

في احتواء مثل ه���ذه االحداث 
العارضة التي تؤدي الى التفرقة 

بني الشعوب واحلضارات.
واعل���ن ان الكوي���ت في هذا 
الصدد قد أعدت مشروعا يساهم 
في التأكيد على احترام قدسية 
الدينية س���واء كانت  الرم���وز 
أش���خاصا أو معابد أو كتبا أو 
تاريخا، وذلك م���ن خالل اقامة 
مؤمتر دولي في ش���هر نوفمبر 
القادم حتت عنوان »نحو تفاهم 
عاملي يحت���رم احلرية والرموز 
الدينية واملقدسات« بالتعاون مع 
احلكومة السويدية ورابطة العالم 

االسالمي، والذي يهدف الى:
1 - السعي الى ميثاق عاملي 
يحترم احلرية ومينع االس���اءة 

الى االنبياء.
2 - التأكيد على أهمية احلوار 
وحتقيق مفه���وم التعايش بني 

أتباع االديان والثقافات.

أسامة أبوالسعود
شارك وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية املساعد 
للتنس���يق الفن���ي والعالقات 
اخلارجية واحلج وممثل الكويت 
في مجموعة االصدقاء لتحالف 
احلضارات د.مطلق القراوي في 
االجتماع على املستوى الوزاري 
للدول االعضاء في مبادرة حتالف 
احلضارات والذي عقد مبقر االمم 
املتحدة في نيويورك يوم اجلمعة 
املاضي، وألق���ى القراوي كلمة 
الكويت، وشدد فيها على الدور 
الرئيسي لتحالف احلضارات 
في احت���واء االزمات واالحداث 
العارضة التي تؤدي الى التفرقة 
ب���ني الش���عوب واحلضارات، 
مطالبا بضرورة وجود ميثاق 
عاملي يحف���ظ احلريات ومينع 
االس���اءة الى االنبياء والرموز 
الديني���ة ويحقق التعايش بني 

أعلن رئيس قسم الوعظ واإلرشاد 
في إدارة الثقافة اإلسالمية في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية محمد 
الدرباس ان إدارة الثقافة اإلسالمية 
اليوم األحد في استقبال  س����تبدأ 
التس����جيل  الراغبني في  طلب����ات 
للمشاركة في مجالس سماع وقراءة 
»صحيح اإلمام مس����لم« من خالل 
إرسال صورة البطاقة الشخصية 
ورقم الهاتف على البريد اإللكتروني 
wwww.islam.gov.kw/thaqafa، الفتا 
الى انها ستبدأ 5 من أكتوبر املقبل 
في املسجد الكبير. وقال الدرباس 
في تصريح صحافي ان ادارة الثقافة 

اإلسالمية حريصة على إحياء هذه السنة التي القت 
استحس����ان وقبول أعداد كبيرة من مختلف األعمار 
واجلنس����يات خالل مجالس السماع السابقة، مؤكدا 
ان إدارة الثقافة اإلسالمية تعد األولى على مستوى 
العالم اإلسالمي التي تنظم مثل مجلس سماع صحيح 

اإلمام مسلم إلحياء السنة النبوية 
الشريفة. وبني الدرباس ان السنة 
املطهرة ال تفترق عن الشرع الرباني 
الق����ومي فهما صن����وان ال يفترقان 
ومنبعان متعاضدان من خالل أقواله 
ژ وأفعاله التقريرية التي صحت 
نسبتها إليه. وزاد: اإلنسان املسلم ال 
ميكنه االستغناء عن السنة النبوية 
ذات املكانة العالية في حياته التي 

ال تنتظم او تستقر بدونها.
وأش����ار إل����ى ان إدارة الثقافة 
اإلس����المية أضحت واحة يرتادها 
النبوي  محبو س����ماع احلدي����ث 
الشريف، حتى أصبحت ال تألو جهدا 
في حيازة قصب السبق وارتياد مختلف مجاالت الثقافة 
والفكر اجلماهيري، موضحا ان اإلدارة أهدت 5 مقاعد 
لكل دولة من مجلس التعاون اخلليجي حلضور هذه 
املجالس، باالضافة ال����ى 10 مقاعد لألئمة من إدارات 

املساجد ال� 6 التابعة لقطاع املساجد بالوزارة.

أع���لن مراقب قس����م التسويق 
في بي������ت ال���زكاة نايف اجليماز 
ان م����وقع البي����ت االلك����تروني 
www.zakathouse.org.kw يش����هد 
إقباال غير مس����بوق ما يعد إجنازا 

كبيرا يحسب للبيت. 
وق���ال اجليم���از ان اخلدمات 
املتواف���رة في موقع بي���ت الزكاة 
املتبرعني  اإللكتروني يسرت على 
واملزكني اإلمل���ام مبختلف القضايا 
اخلاصة بفريضة الزكاة سواء كانت 
أحكام الزكاة والفتاوى املتعلقة بها 
أو احتس���اب الزكاة بكل أنواعها، 
الفتا إلى أن برنامج اس���أل املفتي 

الذي تضمنه املوقع االلكتروني للبيت ش���هد بدوره 
إقباال متميزا من داخل وخارج الكويت من خالل تلقيه 
االستفسارات مبختلف أنواعها التي تركزت غالبيتها 
حول أحكام الزكاة س���واء كانت عن زكاة الذهب أو 
الفضة أو األسهم. وأضاف اجليماز ان موقع بيت الزكاة 
االلكتروني سهل خدمة احتساب جميع أنواع الزكاة 
بصورة متميزة للمتبرعني واملزكني وذلك عن طريق 
برنامج »احسب زكاتك« باملوقع بحيث يقوم املزكي 
بكتابة وزن الذه���ب أو الفضة أو املال املراد التزكية 
عنه ليقوم البرنامج مباشرة باحتساب قيمة الزكاة 
بصورة فورية، كما أن البرنامج »يقوم باحتساب زكاة 
األسهم بنية االستثمار بكل سهولة ويسر حيث يقوم 
املزكي بإدخال عدد األس���هم وإدخال الشركة التابعة 

لها س���واء كانت مدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية أو في أسواق 
أخرى ليقوم البرنامج باحتس���اب 
زكاة األسهم بصورة فورية. وأكد 
التبرع  إتاح���ة خدمة  ان  اجليماز 
االلكتروني »اون الين« على موقع 
www.zakat house. بي���ت ال���زكاة

org.kw سهلت على املتبرعني أداء 
فريضة الزكاة وتقدمي مساهماتهم 
اخليرية بكل سهولة ودون احلاجة 
إلى الذهاب إلى أماكن التبرع، مبينا 
أن بيت الزكاة ملس إقباال كبيرا على 
هذه اخلدم���ة التي لبت احتياجات 
املتبرعني في تقدمي مساهماتهم مع 
توفير الوقت واجلهد وبأعلى مستويات االمان والدقة 
والسرية االلكترونية. وشدد اجليماز على ان املوقع 
االلكترون���ي لبيت الزكاة يتمي���ز بالتصميم األنيق 
واحلديث، واحملتوى الشامل، وسهولة تصفح املوقع 
والتبرع دون تعقيد، واختتم بقوله إن التزام بيت الزكاة 
بتقدمي أفضل اخلدمات االلكترونية ملتبرعيه يدفعنا 
إلى بذل املزيد م���ن اجلهد وتقدمي خدماتنا عبر كافة 
الوسائل املتاحة من خالل قنواتنا اإللكترونية املختلفة، 
ومنها املوقع االلكتروني للبيت ومركز االتصال على 
الرقم 175 وخدمة التبرع عن طريق الرسائل القصيرة 
SMS على الرقم 99991 ملشتركي »زين« والرقم 55244 
ملشتركي »ڤيڤا« إضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة 

التبرع اآللي املنتشرة في الكويت.

نايف اجليماز

محمد الدرباس

وليد الستالن

د. مطلق القراوي

إدارة اإلعالم في  أش����اد مدير 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
أحمد القراوي بجهود جميع قطاعات 
الوزارة خالل شهر رمضان الفائت 
وتناغمه����ا فيما بينه����ا، ما أثمر 
الوصول الى الهدف الذي وضعته 
الوزارة نص����ب عينيها وحتقيق 
النجاح عل����ى أرض الواقع وهو 
راحة جموع املصلني في مختلف 
املساجد. وقال القراوي في تصريح 
صحاف����ي: ان الوزارة جنحت في 
تنفيذ اخلطة التي وضعتها خالل 
الشهر الفضيل، ولن تكتفي بذلك 
النجاح، وامنا ستس����تثمره بحثا 
عن جناحات في مناسبات أخرى، 
وس����تبدأ من حيث انتهت لتؤكد 
ان ما حتقق لم يكن وليد الصدفة 
وامنا نتيجة جهود جبارة بذلتها 

مختلف قطاعات الوزارة. 
وعّدد القراوي األنش����طة التي 
قامت بها الوزارة في شهر رمضان 
الكرمي ومنها افتتاح 3 مس����اجد، 
الوزراء  قام نائب رئيس مجلس 
للش����ؤون القانونية وزير العدل 

ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد بافتتاحها، 
وهي مس����جد احلمدان في منطقة 
الفنطاس، والثاني مس����جد رقية 
املزيني في مدينة سعد العبداهلل 
مبحافظة اجلهراء، أما املسجد الثالث 
فهو مسجد ابن الزبير على نفقة 

املتبرعة طيبة خالد زيد اخلالد.
وأش����ار الى ان وفدا من وزارة 
الوكيل املساعد  األوقاف برئاسة 

لشؤون التنسيق الفني والعالقات 
اخلارجية واحلج، يقوم حاليا بزيارة 
الس����عودية  العربية  اململكة  الى 
وتشمل هذه الزيارة كال من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة للعمل على 
فحص املباني املستأجرة من قبل 
أصحاب حم����الت احلج الكويتية 

إلسكان احلجاج لعام 1413ه�. 
واضاف ان اخلطة االستراتيجية 
للوزارة وضعت ضوابط ومعايير 
دقيق����ة للرقاب����ة عل����ى احلمالت 
الكويتية داخل البالد وفي املناسك، 
ووضعت تقييما شامال ألداء هذه 
احلمالت األمر الذي جعلها تتبوأ 
مكانة ممت����ازة بني حمالت احلج 
على املستوى اإلسالمي، وهذا يأتي 
في إطار اجلهد الكبير الذي يبذله 
مسؤولو مكتب احلج ودورهم في 
التنسيق مع اجلهات املعنية سواء 
في اململكة العربية السعودية أو 
مع سفارة خادم احلرمني الشريفني 
في الكوي����ت والتي تعمل جاهدة 
على تذليل كل العقبات التي تواجه 

حمالت احلج الكويتية.

أحمد القراوي

مساجد حولي تكرم العاملين 
بالمراكز الرمضانية اليوم


