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فريق مؤتمر »نقدر« يسّوق ألنشطة

 المؤتمر في كاريبو األڤنيوز
آالف الزوار استفادوا من خدمة تبرع »أون الين« التي يوفرها الموقع 

بيت الزكاة: الموقع اإللكتروني
يشهد إقبااًل غير مسبوق من الزوار

والشرعية لفريضة الزكاة، كما 
الفرصة لالطالع  يتيح املوقع 
على األحكام الفقهية في أمور 
الزكاة إلى جانب عرض أسعار 

الذهب والفضة يوميا.
وش���دد اجليم���از على أن 
خدمات املوق���ع متاحة للزوار 
بطريقة س���هلة وميسرة دون 
تعقيد تس���هيال عل���ى الزوار 
لالستفادة منها دون عناء كما 
أن املوقع يتيح للزوار التعرف 
على مش���اريع البيت س���واء 
احمللي���ة أو اخلارجية، إضافة 
إلى التعرف على قنوات التبرع 
املتاحة في بيت الزكاة وأماكن 
تواجد املراكز االيرادية تسهيال 
على املت����برعني في الوصول 

إليها دون عناء.
وذكر في خت���ام تصريحه 
أن بيت الزكاة يقوم حاليا في 
إطار تطوير موقعه االلكتروني 
بتطوير وحتديث خدمات التبرع 
والتي ستسهل بدورها الكثير 
من األمور على املزكني مستقبال 
أموال زكاتهم جلميع  إليصال 
املشاريع اخليرية عبر املوقع، 
إلى  الك���رمي  داعي���ا اجلمهور 
اإلطالع على املوقع االلكتروني 
www.zakathouse. لبيت الزكاة

org.kw لالستفادة من اخلدمات 
التي يوفرها املوقع.

اإلمل���ام مبختلف  ف���ي  املوقع 
القضايا اخل�����اصة بفريضة 
الزكاة، سواء كانت أحكام الزكاة 
ب�����ها،  املتعلق���ة  الفتاوى  أو 
كما يضم املوقع آليات وأدوات 
الكترونية متقدمة  حس���ابية 
الحتساب الزكاة بكافة أنواعها 
وأش���كالها املختلف���ة النقدية 

والعينية.
وتاب���ع اجليماز أن برنامج 
ال���ذي  املف����ت���ي  اس�������أل 
تض����منه امل���وقع شهد إقباال 
العديد  النظير وتلقى  منقطع 
من االستفس���ارات واألسئلة 
املختلف���ة ل���زوار موقع بيت 
الزكاة االلكتروني، ولفت إلى أن 
االستفسارات تركز معظمها في 
السؤال عن أحكام الزكاة سواء 
كانت زكاة الذهب أو الفضة أو 
األسهم، مشيرا إلى أن األسئلة 
التي ترد إلى املوقع ال تقتصر 
على الكويت فقط، بل تصل من 
جميع أنحاء العالم وتدور في 

إطار الزكاة.
وأوض���ح أن املوق���ع يوفر 
خدمة احتس���اب جميع أنواع 
الزكاة بصورة متميزة، وذلك عن 
طريق برنامج »احسب زكاتك« 
بحيث يقوم املزكي بالدخول إلى 
الذهب  البرنامج بوضع كمية 
أو الفضة أو املال املراد التزكية 

عنه ثم يقوم البرنامج مباشرة 
باحتساب قيمة الزكاة بصوره 

فورية.
وأكد اجليماز أن ب����رن�����امج 
»اح����سب زكاتك« يتوافر به 
أيض���ا خدمة احتس���اب زكاة 
األسهم بنية االس���تثمار بكل 
سهولة ويسر ويستطيع املزكي 
إدخ���ال عدد األس���هم وإدخال 
الشركة التابعة لها، سواء كانت 
الشركة مدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية أو في أس���واق 
البرنامج بدوره  أخرى ليقوم 
باحتساب زكاة األسهم بصورة 

فورية.
وقال اجليماز ان بيت الزكاة 
تس���هيال منه عل���ى املتبرعني 

إليصال زكاته���م وصدقاتهم 
للمستحقني بس���هولة ويسر 
دون احلاج���ة إلى الذهاب إلى 
التقليدية قام  التب���رع  أماكن 
التبرع  البيت بإتاح���ة خدمة 
االلكترون���ي »اون الين« على 
موقع بيت الزكاة والتي تلقى 
تزايدا ملحوظا عليها من قبل 
املتبرعني واملزكني السيما خالل 
العام احلالي، مؤكدا أن موقع 
الزكاة االلكتروني يشهد  بيت 
تطويرا وحتديثا إلضافة بعض 

اخلدمات اجلديدة.
امل����وق���ع  ب���أن  وأف���اد 
االلكتروني لبيت الزكاة يضم 
نبذة تعريفية عن العمل في بيت 
الزكاة وغاياته واستراتيجياته 
املتبع���ة فيه كما يحتوي على 
العديد من املعلومات اخلاصة 
البيت  بإصدارات ومطبوعات 
عالوة على توفير املوقع ألحكام 
ال���زكاة والفتاوى املتعلقة بها 
إل���ى جانب األخب���ار اخلاصة 

بالبيت.
وأش���ار اجليماز في سياق 
حديثه ع���ن موقع بيت الزكاة 
االلكترون���ي إل���ى أن املوق���ع 
يحتوي على برنامج للتواصل 
مع زوار املوقع من خالل الرد 
على اقتراحاتهم واستفساراتهم 
حول مختلف القضايا الفقهية 

أعلن بيت الزكاة أن موقعه 
االلكتروني يش���هد إقباال غير 
مس���بوق ويلقى رواجا كبيرا 
ب���ني زوار املوقع لالس���تفادة 
من اخلدمات االلكترونية التي 
يقدمه���ا األمر ال���ذي يعد أحد 
إجنازات البيت التي من شأنها 
املساهمة في مشروع احلكومة 

االلكترونية.
وبهذه املناسبة قال رئيس 
قسم التس���ويق � إدارة تنمية 
املوارد في بيت الزكاة - نايف 
ش���ايع اجليم���از ان املوق���ع 
ال���زكاة  االلكترون���ي لبي���ت 
 www.zakathouse.org.kw
يشهد طفرة نوعية في دخول 
العديد من املستخدمني خلدمات 
البيت االلكترونية التي يوفرها 
املوقع األمر الذي يزيد من تفعيل 
الزكاة ونشر  وتنمية فريضة 
ثقاف���ة التكافل االجتماعي بني 
شرائح املجتمع الكويتي الذي 
جبل على حب اخلير وعرف عنه 
املتواصل لكافة األعمال  دعمه 
اخليرية والتطوعية ذات الطابع 

اإلنساني.
وأض���اف اجليماز أن موقع 
بيت الزكاة االلكتروني يس���ر 
املتبرعني واملزكني  كثيرا على 
كونه يض���م في طياته العديد 
من اخلدمات إلى جانب خدمة 

وّف��ر   www.zakathouse.org.kw الج�يم�از:  ن�اي�ف 
خدم�ات خيري�ة متنوعة س�ّهلت كثي�رًا عل�ى المتبرعي�ن والمزكين

حرصا من فريق »نقدر« على التواصل مع اجلمهور 
بشكل مباشر، ووصول مجلة املؤمتر الشهرية إلى كل 
يد، تعاون مقهى كاريبو كافيه وهو احدى اجلهات 
الراعية ألنشطة املؤمتر املستمرة إلى شهر مايو مع 
فريق مؤمتر نقدر للتس����ويق لألنشطة واملعرض 
وتوزيع املجلة كل س����بت في كاريبو األڤنيوز من 
الساعة 4 حتى 6 مس����اء. وتقول مؤسسة املؤمتر 
جمانة الطبيخ: ان اتاحة الفرصة لنا من قبل مقهى 
كاريبو لتوزيع مجلة املؤمتر كل عدد من خالل مرافق 
املقهى فرصة لنا للتسويق املباشر مع العامة للمؤمتر 

وانشطته املتنوعة املستمرة إلى نهاية مايو، ودعم 
كاريبو لنا كان دافعا للتواصل مع اجلميع.

وتضيف: تسعى مجموعة الفرحة واألمل بإدارة 
أميرة الشمري )دانة الديرة( مشكورة لدعم املؤمتر 
منذ انطالق انش����طته في يناير 2010، كما شاركوا 
فريق التسويق في املؤمتر في حملتهم التسويقية 

شاكرين لهم هذا الدعم الالمحدود.
هذا والباب مفتوح حاليا الس����تقبال استمارات 
التسجيل ملسابقة نعم نقدر باالضافة إلى استمارات 

التسجيل ملعرض املؤمتر. 

مجموعة الفرحة واألمل مع فريق كرة القدم

جوان وفرح وآمنة وجمانة وعبدالعزيز في لقطة جماعية

نايف اجليماز

لالإعـــــــــالن

يف �صفحـة

دلــيـــل الأطـبــاء

االت�صــــــــــــــــال:

24834356
 24831168

لالإعـــــــــالن

يف �صفحـة

دلــيـــل الأطـبــاء

االت�صــــــــــــــــال:

24834356
 24831168

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�صــــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�صنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�صور االأ�صـــــــنان االأمامية. پ تف�صيل واقي 

خا�ص لالأ�صنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلوف من عالج االأ�صـــــــنان. پ عالج و�صـــــــد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�صوات جتميلية.

بـاإ�صـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة


