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العيار: وفد من »األوقاف« يشارك
في مؤتمر دولي بإسبانيا

مدريد ـ كونا: قال سفيرنا 
لدى اســـبانيا عـــادل العيار 
 امـــس ان وفـــدا كويتيا من 
وزارة االوقـــاف والشـــؤون 
االسالمية برئاسة وكيل الوزارة 
د.عادل الفالح سيشـــارك في 
مؤتمر دولي تستضيفه مدينة 
قرطبـــة بعد غـــد إلبراز دول 
الثقافة العربية في المجتمعات 

الغربية.
وأضاف السفير العيار في 
تصريح لـ »كونا« ان »مشاركة 
الوفد الكويتي في المؤتمر تأتي 
ضمـــن الجهود التـــي تبذلها 

الوزارات والمؤسســـات المعنيـــة فيها بهدف 
التعريف الصحيح بالدين االســـالمي الحنيف 
في المجتمعات الغربية واعطاء صورة سليمة 

عن مبادئ االسالم ونهجه القويم«.
وأشـــار الى »الجهود الكبيـــرة التي تبذلها 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية في الكويت 
وعدد مـــن الجهات المعنيـــة االخرى كاالمانة 

العامـــة لالوقـــاف والهيئـــة 
العالمية  الخيرية االسالمية 
للتعريف باالسالم من اجل نشر 
الوسطية التي ينتهجها ونشر 
االعمال الخيرية االنسانية في 

شتى أنحاء العالم«.
وذكـــر ان الوفد يضم في 
عضويته كال من وكيل الوزارة 
المساعد للدراسات االسالمية 
الخارجية والحج  والعالقات 
د.مطلق راشد القراوي ومراقب 
ادارة مكتب وكيل الوزارة علي 
شداد والســـكرتير االول في 
سفارتنا لدى اسبانيا طارق 

محمد البناي.
ويسلط المؤتمر العالمي وهو بعنوان »لقاء 
عالمين.. التكامل الثقافي العربي واالسالمي في 
المنطقة االيبيريـــة وأميركا الالتينية« والذي 
سيفتتحه وزير الخارجية االسباني ميغيل انخل 
موراتينوس الضوء على دور الثقافة العربية 

واالسالمية في هذه المجتمعات.

السفير عادل العيار

عقب لقائه وكيل األوقاف

رئيس »األعلى للشؤون اإلسالمية« التشادي: 
الكويت أنشأت عدة مدارس ومعاهد في بلدنا

أشاد رئيس املجلس األعلى 
للشؤون اإلســـالمية في تشاد 
د.حسني حسن ابكر امس بالدور 
الريادي الكبيـــر الذي تقوم به 
الكويـــت في تشـــاد وبصمتها 
الواضحة في نهضـــة املجتمع 
التشـــادي في كثير من مجاالت 

احلياة العملية والعلمية.
وقال ابكر في تصريح صحافي 
عقب لقائه وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح 
ان الكويت قامت بإنشاء العديد 
من املـــدارس واملعاهد واملراكز 

اإلسالمية في تشاد.
وأضـــاف ان الكويت أرســـلت 4 آالف مرجع 
في القانون واالقتصاد والهندســـة وفي مختلف 
التخصصات العلمية األخرى لدعم املكتبة املركزية 
التي أنشأها املجلس األعلى في تشاد والتي ساهمت 
في حل مشكالت الكثير من الطالب في اجلامعات 
والعاملني في مؤسسات الدولة املختلفة املتمثلة 

في نقص املراجع والكتب املتعددة.
وبني ان قانونا رسميا صدر من بلدية اجنمينا في 
تشاد بتسمية مقر الوقف التشادي بسوق الكويت 

ويقع وسط العاصمة وذلك عرفانا بدور الكويت، 
ألن املشروع أســـس بتمويل من وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية وبيت الزكاة الكويتي.
وأشاد ابكر مبفهوم الوسطية والتجربة الفريدة 
املتميـــزة للكويـــت بعد إنشـــائها املركز العاملي 
للوسطية والعمل على عقد املؤمترات والدورات 
الداعية لالعتـــدال وتفهم الرأي اآلخر وهو دليل 
واضح من القيادة احلكيمة في الكويت على اهتمامهم 
بشـــعوب العالم اإلسالمي ودعوتهم لنبذ العنف 

والتطرف الفكري.

د.عادل الفالح مستقبال د.حسني حسن أبكر

النوري: مستشفى اإلسراء للسرطان في نابلس بحاجة إلى دعم

250 للفائز األول و200 للثاني و150 للثالث و100 للرابع و50 لبقية الفائزين

الهيئة الخيرية تعتزم إقامة مجمع تعليمي بجزر القمر

»اإلعالم الديني« أعلنت الفائزين 
في »نفائس« الرمضانية

في الوقت املناســـب حتى يدخل 
اخلدمة ويقدم العالج الضروري 
ملرضى السرطان الذين يتزايدون 
سنويا. يشار الى ان عدد املصابني 
الســـرطان ســـنويا في  مبرض 
األراضي الفلسطينية يبلغ أكثر 
من 1500 مريض وجميعهم بحاجة 
الى اخلدمات الصحية الضرورية. 
يذكر ان جلنة فلسطني اخليرية 
أجنزت مؤخرا عددا من املشاريع 
الصحية واالنشائية في األراضي 
الفلســـطينية ومناطق الالجئني 
التي  الفلســـطينيني في بيروت 
شملت تقدمي مســـاعدات لألسر 
الفقيرة وكفالة عدد من األسر من 
ذوي االحتياجات اخلاصة واإلعاقة 
السمعية، وتأهيل املنازل املتضررة 
العدوان، واإلسهام في  من جراء 
تشـــطيبات مستشـــفى اإلسراء 
للسرطان في نابلس، ودعم اقامة 
مختبر لبنك الدم في مستشـــفى 
يافا الطبـــي، ودار رعاية أطفال 

خان يونس.

ليلى الشافعي
أعلنــــت إدارة اإلعالم الديني فــــي وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية عن انتهائها من فرز املظاريف 
اخلاصة باختيــــار الفائزين في مســــابقة »نفائس 

الرمضانية« التي بدأت منذ رمضان املاضي.
وقال مراقب الدراسات والتسويق اإلعالمي بإدارة 
اإلعالم الديني بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
واملدير التنفيذي للمشروع القيمي لتعزيز العبادات 
»نفائس« خليفة الهاجري ان املسابقة تندرج ضمن 
إستراتيجية األوقاف ممثلة في إدارة اإلعالم الديني 
والرامية الى تعزيز اجلوانب الشرعية والثقافية بني 
جميع طبقات املجتمع. ودعا الفائزين الى التوجه ملبنى 
مجمع الوزاراتـ  وزارة األوقافـ  إدارة الشؤون املالية 
ـ الدور األول، لتسلم جوائزهم، والفائزون هم: أحمد 
أنور احمد دياب، احمد خالد عبدالرحمن أبوزهرة، احمد 
راشد علي، إميان إسماعيل حجي محمد، إميان خالد 
ماجد الشاهني، بدرية سلمان شاهر كريدي، بهجت 
فرج موسى إسماعيل، جاسم هالل راشد، جميلة هالل 
غازي محمد، حصة عبدالوهاب سعد الصالح، خيرية 
عبدالرضا أميري، رشا إبراهيم محمود، رضا محمد 

األحمدي، رمية هالل غــــازي العنزي، زينب فاضل 
عبداجلليل معتوق، ســــجى سعود عبداهلل الساير، 
ســــناء عبداهلل منصور، شريفة بدر عبداهلل املاجد، 
صادق محمد حسن معرفي، صالح رحيل غنام العنزي، 
عادل عبداهلل منصور الناصر، عادل منصور السيد، 
عارف عبدالعزيز سلمان الراشد، عبدالباقي عبداخلالق 
عبدالباقي، عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، عبدالكرمي 
خالد سليمان السعيد، عبير عوض صبحي يوسف، 
عثمان أحمد عثمان احمد، عالء الدين فخري حافظ، 
علي حسني إبراهيم بوري، عواطف ناصر العرفج، 
فاطمة خليل حسن خيراهلل، فهد سالم صالح املسعود، 
محمد إبراهيم عبدالغني، محمد حميد محمد عبداهلل، 
محمد عبدالرحيم أحمد الكندري، محمود محمد أكبر 
احلسيني، مدينة يوسف غلوم حسني، مرمي جمعان 
داود القطان، مرمي حسن إبراهيم، مساعد سعد املهيني، 
مصطفى زهجر فهمي يوسف، نادية محمد عبدالعزيز 
املنصور، جناة أحمد علي مندي، نعيمة جنم عبداهلل، 
نواف نبيل خالد الفرحان، هنادي عبدالعزيز إبراهيم 
الفرج، هيا مساعد خلف، وداد محمود حاجي حسن، 

وسمية عبداهلل صالح.

العلمية البحتة بأسلوب متطور 
وعصري.

الى ذلك وبعد اســـهاماتها في 
اجنـــاز املرحلة الثانيـــة أعلنت 
جلنة فلســـطني اخليرية التابعة 
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
ان مشروع مستشـــفى اإلسراء 
للسرطان في مدينة نابلس دخل 
مرحلة جديدة من التشطيبات التي 
تتطلب رفدها باألموال والتجهيزات 

الطبية.
وقال رئيـــس اللجنة الداعية 
نادر النوري في تصريح صحافي 
ان الهدف من مشروع مستشفى 
اإلسراء ان يكون مستشفى تعليميا 
جامعيا حتت اشراف وادارة جامعة 
النجاح الوطنية خلدمة العملية 
التعليميـــة للعمل علـــى تأهيل 
وتنمية قـــدرات األطباء العاملني 
من خالل دورات وندوات وبرامج 
مدروسة، مناشدا اجلهات الداعمة 
ان تولي هذا املشـــروع اهتماما 
خاصا الستكمال مراحل انشائه 

تالقي اهتمامات احملسن عبدالكرمي 
سعود البابطني والهيئة باجلوانب 
التعليمية وتقاطع الرغبة في اقامة 
مشروع تعليمي ذي مستوى عال 
يهدف فيما يهدف اليه الى تدريس 
اللغـــة العربية جلميـــع املراحل 
الدراسية، كما يهتم بتدريس علوم 
القرآن والفقه والســـيرة، اضافة 
الى تركيزه علـــى تدريس املواد 

كثب على أهم املعطيات اخلاصة 
باملشروع من حيث املوقع واملساحة 
والتجهيزات وغيرها من األمور ذات 
العالقة بتشييد املشروع وسيلتقي 
مسؤولني من حكومة جزر القمر 
لدراسة كل األبعاد الفنية للمشروع 
وضمـــان حتقيقه أفضل النتائج 
واألهداف املرجـــوة منه. ويأتي 
هذا ضمن املشروع التعليمي اثر 

الهيئـــة اخليريـــة  تســـعى 
اإلســـالمية العاملية الى انشـــاء 
مجمع تعليمي كبير في جمهورية 
جزر القمر يضم مدرسة ابتدائية 
ومتوســـطة وثانوية ومجموعة 
خدمـــات تعليمية أخرى مميزة، 
اضافـــة الى مســـجد جامع ألداء 
الصالة واجلمع وصالة العيدين 
ومستوصف في جمهورية جزر 
القمر بتبرع سخي من رجل األعمال 

عبدالكرمي سعود البابطني.
الهيئة د.سليمان  وقال مدير 
شمس الدين في تصريح صحافي 
ان وفدا هندسيا رفيعا من الهيئة 
برئاسة مراقب الشؤون الهندسية 
في الهيئة م.طالل العتيبي توجه 
الى جمهورية جزر القمر للتباحث 
مع اجلهات الرسمية املعنية في 

هذا الشأن.
واشـــار املدير الـــى ان الوفد 
الذي يضم مجموعة متخصصة 
في اجلوانب الهندســـية والفنية 
والثقافية والتربوية سيطلع عن 

الشيخ نادر النوري د.سليمان شمس الدين

القائم باألعمال الياباني زار 
مركز تايز للتواصل الحضاري

ليلى الشافعي
في اطار اجلهـــود التي يبذلها مركز تايـــز للتواصل احلضاري 
والتابع جلمعية النجاة اخليرية اســـتقبل املركـــز وفدًا يابانيًا من 
السفارة اليابانية شمل القائم باألعمال للسفارة يوكيهيرو نيكايدو، 

والسكرتير الثاني بالسفارة هيدمياسا فوكوكورا.
وقام املدير العـــام للمركز م.عبدالعزيـــز الدعيج بتقدمي عرض 
مرئي عن املركز وشرح موجز عن األنشطة التي يقوم بها املركز في 
التواصل مع اجلاليات الغربية وغير الناطقني باللغة العربية على 

ارض الكويت احلبيبة.
كما مت اســـتعراض بعض القيم اجلميلة واألخالق العامة والتي 
يجب ان يتصف بها جميع اخللق، وبعض العادات والتقاليد الكويتية 

االسالمية الرائعة وأهمية التواصل بني الشعوب.
وفي كلمة تخللها التقدير والسعادة بالتواجد على ارض الكويت 
وفي مركز التواصل احلضاري عبر القائم بأعمال السفارة اليابانية 
يوكيهيـــرو نيكايدو، عن فخره برقي املركز مـــن الناحية الثقافية 
واالجتماعية واجلمالية، وأشاد بالعرض الذي قدمه املركز وبالدور 
الرائد على الصعيد الثقافي واالجتماعي واالســـتعدادات التي متت 

للقائه والوفد املرافق.
وفي جو من االخوة والصداقة حتاور اجلانبان حول األنشـــطة 
التي تسهم في دفع عملية التواصل من خالل اقامة أنشطة مشتركة 
تبرز ثقافة وحضارة البلدين والقيم املشـــتركة، وعّبر املدير العام 
م.عبدالعزيز الدعيج عن اســـتعداد املركز الســـتقبال أفراد اجلالية 
اليابانية فـــي الكويت وتقدمي خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية 
ومنها تعليم اللغة العربية والبازارات واملعارض واالحتفاالت الوطنية 

وتعليم السيدات فن إعداد املوائد الكويتية.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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
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ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

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

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

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

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


