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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

 60655133 - 66015044 - 69020302  

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

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�س�ســــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

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

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

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

ح�يل 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
عقـــ�د �سيـانــة �سنـــ�يـة

مبيعات التگييف

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للــجــــــــــاديـــــــــــن فــقــــــــط
مينع ال��سطاء

 يف �سباح الأحمد البحرية
املرحلة الرابعة  - مدخل طريق 285

وعلى اإطاللة على طريق امللك فهد بن عبدالعزيز

• الواجهة البحرية على اخلور بطول 30 مرتًا 
• الواجهة اخللفية على �ساحة بطول 37 مرتًا

 امل�ساحة الكلية 920 م2

الت�سال:

94492330
للبيع

ألعلى سوم

للبيع عدد 2 قسيمة مبوقع مميز

العالناتــكم في دلـيـــل

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

تنظيـف وتعقـيـم وت�س�ير دكت التكييف املـركزي

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

مفقود جواز سفر سوري
رقم / 001938893

با�سم

صالح  يوسف  قطليش
 الرجاء ممن يجده ت�سليمه 
لل�سفارة ال�سورية  اأو الت�سال على

55740550

موقع ممتاز شارع البالجات
في الساملية على البحر مع
گامل املعدات والبضاعة

والعمالة والرخصة التجارية
51364718 ت:

للبيع أتيليه

احلياة حتى يش����ب أطفالهن، 
ويضمن لهن احلياة الكرمية، 
مشيرا إلى أنه ميكن املساهمة في 
هذه األعمال عبر االتصال على 

25644002 أو 55644002.
وأش����ار الراجح����ي الى أن 
املشروع يهدف الى إيجاد دخل 
ثابت ومستمر لألرامل وأمهات 
األيتام، عالوة على تش����جيع 
األرملة على حتمل مس����ؤولية 
إعالة أبنائها ورعايتهم وكفاية 
األس����رة من الهموم املعيشية 
الضرورية، باالضافة إلى تدريب 
األس����رة كاملة على اجلرأة في 
مواجه����ة املجتمع، عالوة على 
حتقيق االس����تقرار االجتماعي 
لألسر املستفيدة من خالل الرفع 
وحتسني املستوى االقتصادي 
لألسرة. وذكر الراجحي أنه يتم 
تنظيم عدة دورات تدريبية مثل 
ورش العمل للخياطة ودورات 
أخرى ف����ي الطب����خ وصناعة 
املعجنات وتنظيم معارض لبيع 
املنتجات وتسويقها، مشيرا الى 
أن هذا املشروع يضمن املعيشة 
ألسر األرامل وأمهات األيتام في 
دول البلقان وإع����داد الفتيات 

»زكاة سلوى« تطرح مشروع تأهيل األرامل
وأمهات األيتام في البلقان مبيزانية 40 ألف دينار

ألن يصبحن أمهات ناجحات، 
باإلضافة إلى اكتساب مهارات 
حياتية تفي����د األرملة واأليتام 
في حياتهم املستقبلية، وكذلك 
اكتساب مهارات حياتية تفيد 
األرملة واأليت����ام في حياتهم 
املس����تقبلية عالوة على إظهار 
صورة اإلسالم احلسنة من خالل 
التكافل االجتماعي املتحقق في 

هذا املشروع.

صرح عض����و مجلس إدارة 
جلنة زكاة سلوى التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية سعود الراجحي، 
بأن اللجنة تقوم على مشروع 
تأهيل األرامل وأمهات األيتام في 
دول البلقان إلعانتهن على احلياة 
وإيجاد مورد مالي لهن، داعيا 
أهل اخلي����ر وأصحاب األيادي 
البيضاء من أهل الكويت الكرام 
إلى دعم هذا مشروع في ألبانيا 
وكوسوڤو، الفتا إلى أن التكلفة 
اإلجمالية للمشروع تبلغ 40 ألف 
دينار لتأهيل نحو 800 أرملة، 
موضحا أن كلفة تأهيل األرملة 

الواحدة تبلغ 50 دينارا.
ولفت الراجحي الى أنه ومن 
منطلق اإلحساس باملعاناة وفي 
ظل تزايد نسبة األرامل في ألبانيا 
ومتاش����يا مع دور »جلنة زكاة 
سلوى في إعانة الفقراء واأليتام 
وإغاثة امللهوفني وأعمالها املتعددة 
ف����ي تنفيذ مختلف املش����اريع 
اخليرية، جاءت فكرة مشروع 
تأهيل أمهات األيتام واألرامل« 
وهن الالتي يرغنب في أن يكن 
صاحبات ح����رف وأعمال تدر 
م.سعود الراجحيعليهن دخال يسترهن من قسوة 

املوقع اإللكتروني لبيت الزكاة قناة أساسية للتواصل مع العمالء
املتاحة له  الزكاة اخليرية 
في املوقع، وما عليه إال أن 
ميلي بياناته الش���خصية 
املدني  مثل اس���مه ورقمه 
وبريده اإللكتروني ورقم 
هاتفه الشخصي، وذلك حتى 
يقوم البيت بالتواصل معه 

ليطلع على ثمرة تبرعه.
ومن اخلدمات املصاحبة 
التبرع والتحصيل  خلدمة 
اإللكتروني خدمة احتساب 
الزكاة، وهذه العملية توفر 
الوقت واجلهد على احملسن 
ومتكنه من إمت���ام عملية 
التبرع بالشكل املطلوب عن 
طريق املوقع. واملقصود بهذه 
اخلدمة قيام املزكي بإدخال 
كمية الذهب أو الفضة أو املال 
املراد التزكية عنه، ثم يقوم 
البرنامج بإعطائه النتيجة 
الفورية للقيمة املراد إخراج 
الزكاة عنها، وتشمل اخلدمة 
أيضا احتساب زكاة األسهم 
بنية االستثمار، وهو األكثر 
استخداما، حيث يقوم املزكي 
بإدخال عدد أسهم الشركة 
التاب���ع لها س���واء كانت 
الش���ركة مدرجة في سوق 
أو  املالية  الكويت لألوراق 

في األسواق األخرى ثم يقوم 
الزكاة بصورة  باحتساب 

فورية.
وم���ن اخلدمات املتاحة 
أيضا ملوقع بيت الزكاة على 
اإلنترنت االطالع على أحكام 
الزكاة والفتاوى املتعلقة بها، 
وتشمل )زكاة النقود، احللي، 
زكاة األس���هم والسندات، 
التج���ارة،  زكاة ع���روض 
زكاة الزروع والثمار، زكاة 
األنعام، مصارف الزكاة، زكاة 
الفطر، زكاة مكافآت اخلدمة 

والرواتب التقاعدية(.
والبي���ت ل���م يغفل ما 
يجول في خاطر املتبرعني 
من استفسارات حول الزكاة، 
لذلك طرح خدمة )اس���أل 
املفتي( وهذه اخلدمة متكن 
املتبرع من إرسال أي سؤال 
يخص ال���زكاة عن طريق 
اختيار نوع املوضوع مثل 
)الصدقة اجلارية، النذور، 
الكف���ارات، الوصية، زكاة 
إلخ( وغيرها من  الفطر،.. 
املواضي���ع املختلفة، ويتم 
الرد عليه في أس���رع وقت 
ممكن من جهة االختصاص 

في بيت الزكاة.

بيت ال���زكاة خدمة التبرع 
عب���ر املوق���ع اإللكتروني 
 www.zakathouse.org.kw
ال���زكاة بتلك  ومتيز بيت 
اخلدمة وتقدميها للعمالء 
بالش���كل الالئق والسرعة 
التامة،  املطلوبة والسرية 
وق���د كان موقع البيت من 
أوائل املواقع التي استخدمت 
هذه اخلدمة املتطورة والتي 
تواك���ب معطيات العصر، 
حيث بدأت اخلدمة في عام 

.2007
وسهل املوقع للمحسن 
الكرمي كيفية التبرع لصالح 
أي مشروع من مشاريع بيت 

تنفي���ذا إلح���دى أه���م 
استراتيجياته، يقوم بيت 
الزكاة باس���تخدام ش���تى 
التقنيات احلديثة في وسائل 
اإلعالم واالتصاالت املختلفة 
لإلعالن والدعوة إلى العمل 
اخليري والتوعية بفريضة 
الزكاة وأهميتها، لكونها أحد 
التي بني  األركان اخلمسة 
عليها اإلس���الم، ومن هذا 
املنطلق تأتي أهمية موقع 
بي���ت ال���زكاة اإللكتروني 
 www.zakathouse.org.kw
كقناة أساس���ية للتواصل 

مع عمالء البيت.
ومن أهداف إنشاء املوقع: 
تقدمي خدمات آلية للتيسير 
البيت وعرض  على عمالء 
رسالته ورؤيته، وتيسير 
الس���بل للمهتمني مبعرفة 
أخبار ومشاريع بيت الزكاة 
الزكاة  وندوات ومؤمترات 

وأحكامها.
ومن منطلق سعي بيت 
الزكاة إل���ى توفير قنوات 
حتصيل متنوعة تتناسب 
مع جميع احملسنني وتوفر 
أداء  وقتهم وجهده���م في 
الزكاة، فقد وضع  فريضة 

مبنى بيت الزكاة الرئيسي

خدمات مميزة 
وسريعة تضمن 

السرية املطلوبة 
جلميع العمالء


