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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

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

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا 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

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــود �سيـانــة �سنـــويـة

مبيعات التگييف

العالناتــكم 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

للبيــــــــع 

عمارة هدام
بال�ساملــيــة 

م�ساحة 946م موقع راأ�س 3 �سوارع

ارتداد كبر موقع مميز جدًا

لال�ستف�سار: 

موؤ�س�سة يو�سف املطوع العقارية
بيع - اإيجار - ا�ستئجار

99712333  - 60763663

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير دكت التكييف املـركزي

ق�سم خا�ص ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

69006907- 60655133 
69006905 - 69020302 - 69006903

السابع( - صباح األحمد-  )الدائري  املبارك  الله  غــرب عبد 
جابــر األحــمــــد - شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- 
جابرالعلي-  األحمد-  فهـــد  الهيمان-  ام   - القريــن  عمــوم 
مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - النسيم - خيران 
أخرى. مناطق  وتوجد   - الــــوفـــرة   - الـــقــــــيروان   - السگنـــي 

الــــتــميــمـــي موؤ�س�سة

عبداهلل

العقارية
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري
فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ص للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجــــــار- إدارة أمـــــــالك الغيــــــر
 إيجــــــار واستئجـــــار األراضـــي  والــــعـــقــــارات

سفيرنا لدى كينيا تفقد مشاريع
»العون املباشر« في »كليفي« و»ماليندي«

زار سفيرنا في كينيا قصي الفرحان مراكز 
ومش����اريع جمعية العون املباش����ر في منطقة 
كليفي وماليندي بس����احل كينيا، وقد صاحبه 
كل من وزير الث����روة املعدنية في كينيا جنيب 
با عال، والعض����و البرملاني املنتخب عبدالصمد 
ش����ريف ناصر، ورئيس قطاع الشرق األفريقي 
في جمعية العون املباشر عمار بوبكري ومدير 
مكتب اجلمعية في كينيا د.إسماعيل حسني وعدد 
من املسؤولني في مكتب كينيا.  وشملت الزيارة 
مستشفى التوفيق الذي يعتبر املستشفى الوحيد 
للمسلمني في كينيا، وبهذه املناسبة أهدت جمعية 
العون املباشر للمستش����فى جهاز ألترا ساوند 
وس����ريرا للعمليات اجلراحية، وقد عبر كل من 
الوزير الكيني وبقية املسؤولني عن أهمية هذه 
األجهزة واملعدات للمستشفى وعن حاجة منطقة 

كليفي إلى هذا الدعم.
وقال وزير الث����روة املعدنية في كلمته: »إن 
ما نش����اهده من التبرع الس����خي م����ن جمعية 
العون املباشر بهذه األجهزة التي كان الناس في 
حاجة ماسة إليها، والتي ال توجد إال في بعض 
املستشفيات اخلاصة في ممباسا ونيروبي خلير 
مثال على ما تقدمه اجلمعية من خدمات جليلة في 
هذا البلد العزيز«.  وأضاف »ان جامعة األمة التي 
هي من املنشآت الفريدة جلمعية العون املباشر 
لتعتبر كنزا ثمينا يثاب عليه القائمون على هذه 
اجلمعية واملتبرعون الكرام، وسيقطف ثمارها 
كل املسلمني في كينيا ما تتابعت األجيال«، كما 
أشار الوزير إلى العالقات املتميزة والتعاون املثمر 
بني حكومتي البلدين. من جانبه، أشاد السفير 
الفرح����ان بدور جمعية العون املباش����ر � جلنة 
مسلمي أفريقيا � وبجهودها املتميزة في أفريقيا 

وشكر القائمني على هذه املؤسسة الكرمية، ومن 
يساندهم من احملسنني الكويتيني األسخياء.  

كما تفقد الفرحان مركز خليفة األنصاري في 
مدينة »كليفي« وهو مركز متكامل تابع جلمعية 
العون املباشر يضم 200 يتيم، حيث التقى األيتام 
وطالب املدرسة االبتدائية � وهي واحدة من 12 
مدرسة ابتدائية بنتها اجلمعية في كينيا � الذين 
فرحوا كثيرا بزيارة السفير وسعدوا بتسلم هدايا 
وتبرعات ثمينة منه. وش����ملت الزيارة ثانوية 
أرابكو النموذجية � وهي واحدة من ثالث ثانويات 
منوذجية � شيدتها وتسيرها جمعية العون املباشر 
في كينيا، والتي حازت املركز األول في منطقة 
كليفي في امتحانات الش����هادة الثانوية العامة 
وكانت ضمن املدارس العشرين األوائل من بني 
7000 مدرسة ثانوية في كينيا. وقد شكر مدير 
مكتب جمعية العون املباشر في كينيا د.إسماعيل 
حسن حسني السفير الكويتي ووزير الصناعة 
الكيني والوفد الكرمي املرافق لهما وكل من حضر 
في املناسبات التي شملتها الزيارات من أعيان 
ومسؤولي املنطقة، وقال د.إسماعيل في كلمته: 
»من أعماق القلوب نوجه كلمة ش����كر مشفوعة 
باالمتنان والتقدير إلى كل اخليرين الذين جادت 
أياديهم الكرمية باخلير وأنفسهم العظيمة بالبذل 
والعطاء إسعادا للفقراء واملساكني واأليتام، وبناء 
بيوت يذكر فيها اسم اهلل، ومدارس ومناهل علم 

تعلم الناشئة عقيدة اإلسالم.
وخت����م د.إس����ماعيل كلمت����ه بالدع����اء إلى 
د.عبدالرحمن الس����ميط � رحمه اهلل � مؤسس 
جمعية العون املباشر وبادئ مسيرة اخلير في 
أفريقيا، سائال اهلل جلت قدرته أن يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه الفردوس األعلى.

السفير قصي الفرحان خالل جولته على مشاريع جمعية العون املباشر املقامة في كينيا

أشاد بجامعة األمة التي افتتحت في سبتمبر املاضي بيت الزكاة يطبق شروط »آيزو 2005-22000«
 على األغذية املقدمة لألسر املستحقة

املاء  والغس���االت وبرادات 
والدفاي���ات  والطباخ���ات 
وغيرها، إضافة إلى املالبس 

والبطانيات.
وقد نظ���م مكتب ضبط 
اجلودة في بيت الزكاة ورشة 
العمل التدريبية الثانية لعمال 
مخ���زن مراقب���ة التبرعات 
العينية التابعة إلدارة الهيئات 
واملش���اريع احمللية اخلاص 
بتس���لم وتخزي���ن وتعبئة 
الغذائية  امل���واد  وتس���ليم 
التي  واالس���تهالكية لألسر 
يكفلها بي���ت الزكاة، للتأكد 
من حتقيق شروط مواصفة 
سالمة األغذية )آيزو 22000-

.)2005
وتعد هذه الورشة الثانية 
بعد أن نظم املكتب ورشته 
األولى في عام 2010 لتوعية 
التبرعات  عم���ال مراقب���ة 

العيني���ة ببنود وش���روط 
مواصفة سالمة األغذية )أيزو 
التي حصد   )2005-22000
شهادتها البيت في عام 2009 
والتي يستمر العمل مبوجبها 
مدة 3 سنوات على أن جتدد 
تلقائيا مبوجب العمل وفق 

معايير هذه املواصفة.
وته���دف ورش���ة العمل 
إل���ى التأكي���د عل���ى تأدية 
العمل بكفاءة يشكل يحقق 
ومتطلبات مواصفة سالمة 
األغذية وتوعية العمال على 
أداء عملهم مبستوى عال من 
املهارة، وذلك يأتي من باب 
حرص بيت الزكاة على تقدمي 
مواد غذائية س���ليمة لألسر 
الت���ي يكفلها لنيل ثقتهم ما 
من شأنه إكساب البيت سمعة 
طيبة في مجال عمله اخليري 

واإلنساني.

التموينية التي تشتمل على 
الغذائية  امل���واد  العديد من 
املهمة منها األرز والس���كر 
والزي���ت والدجاج واللحوم 
واحلليب والعدس ومعجون 
الطماطم والشاي وغيرها، 
إضافة إلى األجهزة الكهربائية 
املكيف���ات والثالجات  وهي 

الزكاة منذ  يحرص بيت 
إنشائه عام 1982 على توجيه 
جهوده اخليري���ة وأعماله 
اإلنسانية لتصب داخل الكويت 
بالدرجة األولى، للمساهمة في 
خدمة املجتمع واستمرار رقيه 
وتقدمه، عن طريق النهوض 
باألسر املستحقة وتقدمي كل 
ما يلزم من أنواع املساعدات 
لسد حاجتها وتوفير العيش 
الكرمي لها. واألسرة املستحقة 
هي تلك األسرة التي تعاني 
من ظروف اجتماعية صعبة 
يقل بسببها دخلها أو ينعدم، 
مما يؤدي ف���ي النهاية إلى 
عجزها عن توفير ما حتتاجه 
من مأكل وملبس وغير ذلك 

من احلاجات الضرورية.
ويأت���ي دور بيت الزكاة 
من هذا املنطلق، حيث يقدم 
لألسر املستحقة املساعدات 

مبنى بيت الزكاة الرئيسي

»النجاة اخليرية« تطلق »حقيبة جامع التبرعات  اإللكترونية« 
الريادة ف���ي األنظمة اآللية 
التبرعات وأن تكون  جلمع 
جمعية النجاة اخليرية هي 
املثل احملتذى على مستوى 
مؤسسات العمل اخليري في 
العالم. مشيرا الى ان رسالتنا 
ضمان وصول أموال املتبرعني 
بأسرع الطرق إلى مستحقيها 
عبر النظام اآللي، مؤكدا ان 
اجلمعية وجلانها سوف تقوم 
بتحصيل التبرعات عبر هذا 
 I املشروع املكون من جهاز
pad، وطابعة كفية، وجهاز 
كي نت. وعدد أهداف مشروع 
التبرعات  حقيب���ة جام���ع 
اإللكترونية من أهمها مواكبة 
أح���د التط���ورات في جمع 
التبرعات من خالل وسائل 
التقني���ة احلديثة وحتقيق 
مبدأ الش���فافية والثقة بني 
أهل اخلير ومؤسسات العمل 
اخليري، وضم���ان وصول 

أموال الصدقات واخليرات 
إلى مستحقيها بأقصى سرعة، 
حتقي���ق متطلب���ات وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
في كيفية جم���ع التبرعات 
بعيدا ع���ن عملية حتصيل 

وجمع التبرعات.
وزاد العجيل ان مميزات 
هذا النظام في جمع التبرعات 
هي الدقة والسرعة واجلودة 
الدورة  والضمان، وتقصير 
املس���تندية من بداية تبرع 
احملسن وحتى وصول هذه 
إلى مس���تحقيها،  األم���وال 
وتساهم في حتقيق الشفافية 
ب���ني املتب���رع واملؤسس���ة 
اخليرية، يتوافق 100% مع 
الش���ؤون  متطلبات وزارة 
االجتماعية وحتقق املزيد من 
الشفافية، ويعد إجنازا نوعيا 
العمل اخليري  وجديدا في 

بالكويت.

الى أنه  هذا املوس���م، الفتا 
النظام يتم  من خالل ه���ذا 
تسليم وصل تسلم مطبوع 
للمتبرع بقيمة وبيانات كل 
املبلغ مدونا فيه اسم اجلمعية 
واللجنة وتاريخ التبرع واسم 

املشروع وبيانات املتبرع.
وبني العجيل أن رؤية هذا 
املشروع ممثلة في حتقيق 

أعلن مستشار نظم وتقنية 
النجاة  املعلومات بجمعية 
اخليرية عن مشروع »حقيبة 
جامع التبرعات اإللكترونية« 
باجلمعية د.عبداهلل العجيل، 
مبين���ا ان املش���روع يع���د 
اس���تكماال وإضافة ملشروع 
ميكنة جمعية النجاة اخليرية 
ال���ذي انطلق عام 2011 وفق 
التقنية احلديثة.  وس���ائل 
أنه عبارة  العجيل  وأوضح 
ع���ن سلس���لة مترابطة من 
اخلطوات واإلجراءات، تبدأ 
أول خط���وة مع املتبرع من 
خالل حقيبة جامع التبرعات 
اإللكتروني���ة وم���ن ثم الى 
نظ���ام امل���وارد اآللي حتى 
الى برنامج  التبرع  وصول 
احملاسبة املركزي باجلمعية، 
وبذلك تكون جميع خطوات 
التب���رع آلية 100% بجمعية 
ابتداء من  النجاة اخليرية، 

حقيبة جامع التبرعات االلكترونيةد. عبداهلل العجيل 


