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خالل حفل تكريم العاملين في مركز جابر العلي الرمضاني تحت رعاية الشيخة سبيكة الصباح

الفالح:أئمتنا التزموا لوائح »األوقاف« وسعوا لتعميق الوحدة الوطنية في جموع المصلين 
به���ا من كل ح���دب وصوب في 
ظل ظ���روف خانقة نعانيها في 
اآلونة األخيرة، مشيدا باألجواء 
اإلميانية التي غمرت هذه البقاع 
الطاهرة من خ���ال تعاون كل 
املؤسسات احلكومية واألهلية 
والظهور بصورة الفريق الواحد 
هو مدعاة للفخر وتتويجا جلهود 
مثمرة ت���دل على البر والتقوى 
بني فئ���ات متميزة من أبناء هذا 

الوطن املبارك.
التكرمي  وأضاف العوضي ان 
احلقيقي ال يكون اليوم بل يكون 
في اآلخرة عند املولى جل وعا فمن 
قدم شيئا اليوم في إظهار الصورة 
املشرقة التي شاهدها اجلميع ملركز 
جابر العلي الرمضاني يكون في 
مصاف من خدم بيت اهلل عز وجل 
وما أعظمها من شرف، الفتا الى 
أن املسجد مصنع الرجال والغرب 
يعلمون بذلك حيث ضاقوا ذرعا 
مبآذنها فهذه املس���اجد تخيفهم 
وتزعجهم نحن بخي���ر مادامت 

مساجدنا عامرة باملصليني.
وطالب العوضي مس���ؤولي 
وزارة األوقاف بان يكون نشاط 
العام،  العلي طوال  مسجد جابر 
مشيرا الى إن وراء جناح املشروع 
رجاال كثيرون ال يس���عنا إال أن 
نتقدم لهم بالش���كر اجلزيل على 
حسن أدائهم الذي ساهم في حتقيق 
أهداف املشروع على رأسهم إدارة 
مساجد حولي وباخلصوص مدير 
اإلدارة وليد الستان وذلك بالتعاون 

مع مبرة طريق اإلميان.

خال مشروع جابر العلي فهنيئا 
لهم بتكرمي اهلل لهم.

وتوجه د.فاح بالشكر اجلزيل 
للشيخة سبيكة الدعيج الصباح 
لرعايته���ا الكرمي���ة لهذا احلفل، 
العلي  وللش���يخ صباح جاب���ر 
ولاخ���وة القائم���ني على قطاع 
املساجد وجميع العاملني فيه، وكل 
من س���اهم في عمارة بيوت اهلل 

وتهيئتها لتحقيق رسالتها.
من جهته قال الش���يخ نبيل 
العوض���ي أن األمة اإلس���امية 
أحوج ما تكون اليوم إلى العمل 
اجلاد الدؤوب كل في موقعه من 
اجل نصرة القضايا التي حتدق 

وبني الفاح أن الوزارة حرصت 
من خال تلك اإلستراتيجية إلى 
منح مساحة غير قليلة لألنشطة 
اإلمياني���ة والعلمي���ة والثقافية 
واالجتماعية وأولتها اهتماما خاصا 
عبر تنظيم الفعاليات اإلرشادية 
في إطار شمولي ومنهجي ألحكام 
وتعاليم اإلس���ام وقامت بدور 
كبير في تفعيل الدور احلضاري 
التحديات  للمساجد في مواجهة 
التي تواجه املجتمعات اإلسامية 
مؤكدا ان رعايته لاحتفال تأتي من 
حرصه للثناء على الزماء الذين 
تفان���وا في خدمة بيت من بيوت 
اهلل في شهر رمضان الكرمي من 

باملرك���ز الرمضان���ي التي فاقت 
التوقعات، والدور املتميز إلدارة 
مس���اجد محافظة حولي، والذي 
حاز رضا رواد املسجد وأثنى عليه 

اجلميع.
وب���ني د.الفاح أن مش���روع 
العل���ي يعد أحد  مس���جد جابر 
ثمرات إستراتيجية وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلسامية التي تؤكد 
الدور احلضاري للمساجد كمراكز 
إشعاع ودور للعبادة حتت شعار 
»الري���ادة ف���ي تهيئة املس���اجد 
للعبادة« كما أنها حتمل رس���الة 
مفادها العمل الدؤوب نحو خدمة 

رواد بيوت اهلل. 

التي توليها  الفائقة  الرعاية  ظل 
الكويت للمساجد وعمارتها كونها 
دور عب���ادة ومحاض���ن تربوية 
وثقافية وصاحبة رسالة مجتمعية 
س���امية، الفتا الى إنه ملن دواعي 
س���روري أن جنتم���ع اليوم في 
هذا احلفل لتك���رمي العاملني في 
املركز الرمضاني ملسجدي الشيخ 
»جابر العلي« ومس���جد املزيني 
الذي شهد تظاهرة إميانية رائعة 
طوال شهر رمضان املبارك وصلت 
أعلى مراتبها خال العشر األواخر 
من الشهر الفضيل بفضل الهمم 
العالية للقائم���ني عليه ودعمهم 
املستمر له، وبجهود فريق العمل 

حرص قطاع املساجد من خاله 
الثقافية من  إثراء األنشطة  على 
خال استضافة نخبة متميزة من 
العلماء والدعاة من أقطار إسامية 

شقيقة.
وأضاف ان قطاع املساجد مبا 
حققه من جناح باهر في اختياره 
وتنظيمه للمش���اريع واألنشطة 
والبرامج التي ش���هدت حضورا 
جماهيري���ا ومتابع���ة فاقت كل 
التوقعات وح���ازت ثقة القاصي 
والداني، ما يدعو للفخر واالعتزاز 
ويؤكد على حرص قطاع املساجد 
وسعيه الدؤوب لارتقاء والتميز 
والتطوير والعطاء الامحدود في 

عن املسجد الكبير، وأقيمت فيها 
جميع األنشطة الرمضانية لتميزها 
من حيث املوقع والكثافة العالية 
من جمهور املصلني، ومش���روع 
الذي  الرمضانية«  »املعتكف���ات 
أقيم بهدف إحياء سنة االعتكاف 
في العشر األواخر، وتوفير اجلو 
اإلميان���ي واألخوي بني املصلني، 
الرمضانية«  ومشروع »اخلتمة 
الذي اختي���ر له نخبة من القراء 
املتميزين م���ن الداخل واخلارج 
فأش���اعوا بأصواتهم الندية جوا 
من اخلشوع والسكينة في صاتي 
التراوي���ح والقيام، ومش���روع 
الذي  »االستضافات اخلارجية« 

أسامة أبوالسعود
أك���د وكي���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية د.عادل الفاح 
أن األئمة واخلطباء التزموا بلوائح 
وأنظمة وزارة األوقاف وسعوا الى 
تعميق الوحدة الوطنية في نفوس 
جم���وع املصلني، خاصة فيما مر 
بالباد في اآلونة األخيرة، الفتا الى 
أن جناح جتربة املركز الرمضاني 
في مس���جد جابر العلي واملراكز 
الرمضانية في محافظات الكويت 
الس���ت ليؤكد مب���ا ال يدع مجاال 
للشك أن قطاع املساجد أحد أهم 
قطاعات وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية حيث حقق قفزات نوعية 
هائلة وخطى خطوات واسعة في 
مسيرته نحو حتقيق الريادة في 

تهيئة املساجد للعبادة.
وأضاف د.الف���اح الذي ناب 
عن نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسامية 
املستشار راشد احلماد في رعاية 
احلفل الذي نظمته إدارة مساجد 
العاملني  محافظة حولي لتكرمي 
في مش���روع مسجد جابر العلي 
خال شهر رمضان املبارك بقاعة 
االحتف���االت في قطاع املس���اجد 
مبنطق���ة الرقع���ي مس���اء أمس 
األول، أن ما قام ب���ه القطاع من 
مشاريع وبرامج وأنشطة خال 
شهر رمضان املبارك جاءت مناسبة 
لطبيعة الشهر الفضيل ومكانته 
عند املسلمني، كمشروع »املراكز 
الرمضانية« التي خففت الضغط 

نبيل العوضي: األمة اإلس�المية أحوج ما تكون اليوم إلى العمل الجاد من أجل نصرة القضايا التي تحدق به�ا من كل حدب وصوب في ظل ظروف خانقة نعانيها في اآلونة األخيرة

د.وليد الشعيب ونبيل العوضي يكرمان أحد املشاركني د.عادل الفالح يلقي كلمته

»إعانة المرضى« تكّرم المشاركين 
في أنشطتها الرمضانية

ليلى الشافعي
أعلن املدي���ر التنفيذي جلمعية صندوق إعانة 
املرضى فيصل الياقوت عن إقامة احلفل اخلتامي 
لألنش���طة الرمضانية التي أقامتها جلنة التوعية 
واإلرشاد طوال شهر رمضان بالتنسيق مع اللجنة 
للس���نة ومنها مس���ابقة حفظ القرآن الكرمي في 
مستشفيات الكويت والتي تقيمها للسنة الرابعة على 
التوالي، مشيرا الى ان احلفل سيقام غدا )االربعاء( 

29 اجلاري في مقر االدارة مبنطقة القادسية.
وب���ني الياقوت انه خال احلفل س���يتم تكرمي 
الفائزين في املس���ابقة، موضح���ا انه في كل عام 
تختلف الس���ور القرآنية التي يتم التنافس فيها، 
وقد اختارت اللجنة هذه السنة سورة اإلسراء التي 
تنافس فيها العديد من نزالء املستشفيات والهيئة 
الطبية والهيئة اإلدارية في املستشفيات إضافة الى 

اعمال املستشفيات.

الحسيني في القاهرة الختيار موقع لمشروع العثمان الخيري
القاه���رة � كونا: أكد نائب مدي���ر عام بيت الزكاة 
للخدمات االجتماعية خالد الحسيني ان الكويت تعد 
منارة من منارات الخير، مشيرا الى قيامها بالعديد من 
المشروعات الخيرية في مختلف بقاع العالم خاصة 

عبر ذراعها الخيرية بيت الزكاة.
وقال الحسيني في تصريح ل� »كونا« ان زيارته 
إلى القاهرة ته���دف إلى تعزيز العاقات التي تجمع 
مسؤولي بيت الزكاة الكويتي مع المسؤولين المصريين 
وذلك من خال التواصل المستمر وتبادل الزيارات.

وأشار في هذا الس���ياق إلى زيارة فضيلة اإلمام 

األكبر ش���يخ األزهر د.احمد الطي���ب ونائب محافظ 
القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء محمد هاشم، إضافة 

الى سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد الحمد.
وأوضح الحسيني ان زيارته تهدف كذلك الى اختيار 
موقع إلقامة مش���روع خيري كبير باس���م المرحوم 
عبداهلل عبداللطيف العثمان يتضمن مجمعا للمدارس 
ومجمعا إساميا ومركزا طبيا ودار مناسبات، حيث 
يرافق���ه في هذه الزيارة عدنان عبداهلل العثمان احد 

كبار المتبرعين في بيت الزكاة.
وقال »لقد اطلعنا على عدد من المواقع المرشحة 

إلقامة هذا المش���روع الضخم كما اطلعنا على عدد 
من المش���روعات الت���ي قام على تنفيذه���ا المكتب 
الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة والتابع لبيت 

الزكاة«.
وأضاف ان المتبرع سيقوم بدراسة هذه المواقع 
واختيار المناسب منها إلقامة مشروعه الخيري من 
خال التنسيق مع بيت الزكاة ممثا بالمكتب الكويتي 
للمشروعات الخيرية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور 
الت���ي يقوم به المكتب لرفع اس���م الكويت عاليا في 

هذا المجال.
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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

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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


