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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

مبيعات التگييف
66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقــود �سيـانــة �سنـــويـة

ا�ستبدال اأجهزة التكييف

تلفون : 24831971 - 24832561 - 24833046  

أحــــــواض
منذ1982

> تركيب و�سيانة اأحوا�ض ال�سباحة واجلاكوزي والنوافري بجميع اأنواعها.
> توفري جميع املعدات وقطع غيارها.

> اإ�سالح جميع الأعطال باملعدات امليكانيكية والكهربائية.
> توفري الكيماويات ملعادلة امللوحة واحلمو�سة يف املياه وتنقيتها.

> ت�ساميم ع�سرية لأحوا�ض ال�سباحة/اجلاكوزي/النوافري.
> موزعون معتمدون لأ�سهر املاركات الأمريكية والأوروبية.

> لدينا طاقم فني متخ�س�ض وحمرتف.

عقود
صيانة سنوية

الري – مدخل الغزايل �سارع 22 – مقابل وكالة ا�سنت مارتن لل�سيارات

ت: 24755575 - 24712235
 @ALMUTHAANA       https://instagram.com/almuthaana/   

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

الرحاب املعمارية
للمقاوالت العامة للمباني

�سركة متخ�س�سة 

بالت�سطيبات والديكورات 

للفلل والق�سائم 

واملحالت التجارية

96008921 - 96008923
22620300

898 م - موقع بطن وظهر
 واجهة عريضة - بناية جديدة  

9 أدوار وسرداب ومحل 
مراجعة 2 مليون و 400 ألف

مؤسسة يوسف املطوع العقارية

99712333
60763663

عمارة بالفروانية

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــرييــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

• تتمتع ب�سخ�سية قيادية
• وجتيد اللغة االإجنليزية واحلا�سب االآيل

على اأن يكون لديها خربة جيدة يف االإدارة ومناهج الطفولة

اأو علم نف�س طفولة مبكرة • لديها �سهادة خمت�سة يف التعليم 

مطلوب للعمل
في حضانة ثنائية اللغة

مــــديــــرة حضــــــانــــة

مطلوب مساعدة مديرة
kuwaitteach@gmail.com

جابر الوندة

العام  املدير  أعلن نائ���ب 
جلمعية النجاة اخليرية جابر 
الوندة ع���ن تنفيذ اجلمعية 
لعدد من املش���اريع اخليرية 
واإلنس���انية والتنموية في 
مصر، وذلك بهدف تقدمي الدعم 
والعون واملساعدة ألصحاب 
العوز واحلاجات من الفقراء 
واأليتام وذوي الدخل احملدود. 
وقال الوندة ان اجلمعية قامت 
بوضع خطة إس���تراتيجية 
للفترة املقبلة أهمها مشاريع 
كفالة األيتام وبناء املساجد 
وحفر اآلبار وتقدمي املساعدات 
للفقراء وإنش���اء املش���اريع 

التنموية الوقفية.

تنفيذ عدة مشاريع 
خيرية في مصر

»النجاة اخليرية« تضع اللمسات األخيرة 
ملشروع إفطار الصائم

قال مدير عام جمعية النجاة اخليرية د.محمد األنصاري ان الثقافة اخليرية مكون 
رئيسي وفعال من الشخصية الكويتية فلقد ورثنا العمل اخليري واإلنساني من األجداد 
واآلباء وبفضل اهلل تعالى احتلت الكويت عاصمة العمل اإلنس���اني وصاحب الس���مو 

األمير الشيخ صباح األحمد قائدا للعمل اإلنساني.
وبني األنصاري ان »النجاة اخليرية« متتاز بالس���رعة والدقة في تنفيذ املش���اريع 

اخليرية، ونحرص على أن تكون مشاريعنا ذات ثقل 
دعوي وإنساني حتى يخلدها التاريخ في أذهان الشعوب، 
والعمل وفق سياسة الشفافية املطلقة، والعمل املؤسسي 
اجلماعي، ونحرص على توثيق أعمالنا، وإيصال املتبرع 
الكرمي نس���خة كاملة من مش���اريعه اخليرية التي مت 

تنفيذيها.
وأعلن األنصاري عن وضع اجلمعية خطة لتوزيع 
أكث���ر من 150 ألف وجبة إفط���ار صائم داخل وخارج 
الكويت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اجلهات الرسمية 
املعتم���دة في تلك البلدان، ويت���م توثيق تلك الوالئم 
بالص���ور، ونضع خاللها الفتات نكت���ب عليها إهداء 
باسم املتبرع الكرمي، وشعار الكويت وجمعية النجاة 
اخليرية، وفي الداخل نختار األماكن املزدحمة بالوافدين، 
والشرائح ذات الدخل احملدود، ونتعاقد مع الشركات 

املميزة والتي تقدم وجبات مميزة، ونحرص على زيارة املطاعم للتعرف على جودتها 
وكذلك يوجد مشرف لكل فرع يقوم باألشراف على الوجبات وتسليم اجلمعية بتقرير 

يومي عن الوجبات ومدى جودتها.
مضيفا ان اجلمعية ملست تفاعال وتسابقا محموما من قبل اخليرين ومساهمة مميزة 
خالل هذا املشروع املوسمي الرائد الذي تقوم به، فهناك من تكفل مبواقع إفطار كاملة، 
وآخر ش���ارك بنصف موقع، وآخر حرص على أن يقدم وفق ما استطاع، وهذا يعكس 
توجه أهل الكويت نحو خدمة املس���لمني ومس���اندتهم، وإدخال الفرحة على الضعفاء 

والفقراء واملساكني في هذا الشهر الكرمي.

د.محمد األنصاري

د.خالد احليص

»مساجد حولي« ردت على »األنباء«

احليص: برنامج تنظيف وَرّش دوري
جلميع املساجد للتغلب على مشكلة احلشرات

مع اخلبر مبجرد نش���ره 
واستدعاء اإلمام واملؤذن، 
ومت التحقيق معهما، ورفع 
األمر للمس���ؤولني وذوي 
االختصاص، ونشدد على 
أن املعني بنظافة املساجد 
ليس املصلون بل االدارات 
عبر شركات متخصصة 
تق���وم عل���ى توفير كل 
أدوات النظاف���ة، ووفق���ا 
الدورية وطلب  للمتابعة 
اإلمام في بعض احلاالت 

االستثنائية.
وتابع: ما وقع يش���كل 
حالة فردية، السيما في ظل 
شهادة القاصي والداني إلدارة 
مساجد حولي باالنضباط 
والتميز، ولم  يسبق أن طعن 
أحد في االدارة من قبل في 

هذا اخلصوص.
وأشار د.احليص الى أن 
جميع الشكاوى التي ترد الى 
االدارة من هذا النوع بشكل 
رسمي أو شفاهة »للتيسير« 
يتم التعامل معها عبر فريق 

الرش والتنظيف بش���كل 
س���ريع فضال ع���ن وجود 
برنامج تنظيف ورش دوري 
وفق أسس علمية متعارف 
عليها، موضحا أن مساجد 
حولي هي أول إدارة شكلت 
فريق للرقابة على ش���ركة 

النظافة.
وأكد احلريص أن إدارة 
مس���اجد حولي تنظر الى 
جميع مساجدها مبسطرة 
واحدة، فال تفرق بني مساجد 
في منطقة الكويتيني وأخرى 
في مناطق وافدين، مشيرا 
الى رفضه القاطع ألي متييز، 
وزاد: االدارة تتبع سياسة 
الباب املفتوح لكل من يبتغي 
الصالح العام ويسعى الى 
تدارك أي سلبيات في بيوت 
اهلل، مؤك���دا أن���ه لم ولن 
يتوانى في ذلك قيد أمنلة 
حس���به اهلل تعالى وليس 
ري���اء ملنصب أو كرس���ي، 
فهذه االعتبارات ليست من 

أولوياتنا واهلل يشهد.

إدارة مساجد  أكد مدير 
محافظ���ة حول���ي د.خالد 
احلي���ص ان االدارة ترعى 
في نط���اق محافظة حولي 
220 مسجدا وجامعا رعاية 
التعامل مع  فائقة، ويت���م 
أي شكوى ترد من املصلني 
وفقا للوائح والنظم وسيرا 
على سياسة الباب املفتوح، 
وعلي���ه تتم االس���تجابة 
السريعة والتعامل الفوري 
مع املوقف وتالفي اخلطأ إن 

كان صحيحا.
وقال في معرض رده 
على ما نش���ر في جريدة 
»األنب���اء« بتاريخ األحد 
10 ماي���و اجلاري بعنوان 
»مس���اجد حول���ي جتمع 
تبرع���ات للوقاي���ة م���ن 
احلشرات«: نتقدم بالشكر 
ل���� »األنباء« على حتقيق 
السامية  رس���الة االعالم 
والقيام بدور الرقيب الذي 
يهدف الى عالج السلبيات، 
التعاطي  أن���ه مت  ونؤكد 


