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يومية سياسية - تأسست عام 1976
تصدر عن :

شركة باب الكويت للصحافة
)ذ.م.م(

تطبع في مطابع »األنباء«
الشويخ  ـ طريق المطار ـ شارع الصحافة 

ص.ب 23915 ـ الصفاة ـ  الرمز البريدي  13100كويت

E-mail: editorial@alanba.com.kw

البدالة

24830979 ـ 24830805 ـ 24830193
24830322 ـ 24830461 ـ 24830238
24830306 ـ 24830086 ـ 24830657
24830514 ـ 24830398 ـ 24831674

الفاكس
التحرير: 24831217    الرياضة : 24837914

االعالن: 24831043    التوزيـع : 24849579

اإلعالن
24831167- 24831168 - 24834356

التوزيع
االشتراكات: 24831692   الشكاوى: 24830461

المقاالت  المنشورة  بأسماء كتابها تعبر عن وجهة
نظر أصحابها وال تعكس رأي »األنباء« أو موقفها

الصيدليات الخافرة

الصيدليات المناوبة

بلدية الكويت
املبنى الرئيسي

فرع بلدية العاصمة

فرع بلدية حولي

فرع بلدية الفروانية

فرع بلدية اجلهراء

فرع بلدية األحمدي

فرع بلدية مبارك الكبير

العالقات العامة

وزارة العدل
Laud@moj.kw :موقع   

الرابطة الكويتية لداء  السكري
ت: 24819838 ـ 24819242 

فاكس : 24819885 لالستفسار:

الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان
)صندوق مرضى السرطان(

هاتف: 22530184  - 22530186

اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات
هاتف: 94928282

1844448
1855555
25345908
1855550
25715301
1855551
24762671

1855552
24576168
1852222
23840295
1854444
22424915
22424567

الشاشة الفضية
ايما جيناريوم أوف دكتور بارناسوس

املهلب: 11.45
الفنار: 9.15

املارينا: 11.15
األڤنيوز: 9.45 – 12.15

11.30 – 9.00 :360
الكوت: 11.45

البيرق: 10.00

سبربان غيرل
الشرقية: 9.45

الفنار: 11.30
املارينا: 9.00

األڤنيوز: 9.15 – 11.15
12.05 – 10.00 :360

الكوت: 9.30

عسل اسود
الشرقية: 9.00 – 11.45

املهلب: 11.30
البيرق: 9.30

الفنار: 9.15
بالزا: 9.00

املارينا: 11.30
ليلى: 9.30

األڤنيوز: 9.30 – 12.15
أجيال: 9.30

12.05 – 9.15 :360
مترو: 12.05
الكوت: 11.30

سولت
الشرقية: 11.30

املهلب: 9.30
الفنار: 12.05
أجيال: 12.30
املارينا: 9.30

األڤنيوز: 9.00 - 11.00
11.45 – 9.45 :360

الكوت: 9.15
البيرق: 12.30

ذي الست ايربندر
3D – Digital 9.15 :الشرقية
3D – Digital 12.05 :املهلب
3D – Digital 15 .12 :الفنار
3D – Digital 12.15 :املارينا

3D – Digital 10.15 :األڤنيوز
3D – Digital 11.15 – 9.15 :360

3D – Digital 11.00 :الكوت
3D – Digital 11.00 :البيرق

برايداتورز
الشرقية: 12.05

املهلب: 9.45
أجيال: 12.05
الفنار: 10.00
مترو: 9.30

األڤنيوز: 9.15
بالزا: 11.45

12.15 – 9.30 :360

سباليس
الفنار: 11.45

األڤنيوز: 12.30
البيرق: 12.15

12.45 – 10.30 :360
أجيال: 12.15

الكوت: 12.05
مترو: 12.15

سيريوس موناليت
املهلب: 9.45
الفنار: 12.30

األڤنيوز: 10.00
12.30 – 10.45 :360

الكوت: 9.45

انسيبشن
الفنار: 9.45

األڤنيوز: 11.30
11.15 :IMAX – 360
11.45 – 9.00 :360

ايكيلون كونسبيراسي
الفنار: 9.30

األڤنيوز: 12.15
ليلى: 12.15

12.30 – 10.15 :360
أجيال: 9.45

توي ستوري3
3D – Digital 9.00 :األڤنيوز

9.00 :IMAX 360
3D – Digital 11.30 :360

ديسبيكابل مي
3D – Digital 10.00 :الفنار
3D – Digital 9.00 :البيرق

3D – Digital 11.15 :األڤنيوز
3D – Digital 9.30 :360

3D – Digital 9.00 :الكوت

نور عيني
10.00 :360

األڤنيوز: 12.45

الثالثة يشتغلونها
12.15 :360

األڤنيوز: 10.30

دون سينو
أجيال: 9.00
مترو:  9.00

22476874
22625999
23728600
24768660
24564826

العاصمة ـ فارما شوب ـ شرق ـ ق2  ـ شارع احمد اجلابر

حولي ـ اإلخالص ـ حولي - شارع بيروت 

األحمدي ـ الزاجل ـ املنقف ـ ق45

الفروانية ـ جمعية الفروانية ـ جمعية الفروانية التعاونية

اجلهراء ـ الوفاء ـ اجلهراء - مجمع مسير مطيران

العاصمة ـ األمني ـ القبلة ـ شارع فهد السالم

حولي ـ الدائري الرابع ـ حولي ـ شارع الدائري الرابع

االحمدي ـ الرخيص ـ الفحيحيل ـ شارع مكة ـ ق 5

الفروانية ـ ج. الرابية ـ جمعية الرابية التعاونية

اجلهراء ـ اجلهراء ـ اجلهراء ـ شارع املضخة

22598817
22624624
23921162
24749977
24553802

ديوان سمو
 رئيس مجلس الوزراء

للتواصل مع المواطنين:
website: www.pm.gov.kw
E–mail:info@pm.gov.kw

شرطة - مطافئ112
إسعاف

المستشفيات
22450005
0080 ـ 22451442
5000 ـ 24812000
24842100 ـ 24843100
9 ـ 25312700
24575300
20 ـ 23940600
24840300 
24846000
24849000
24849400

األميري حوادث
األميري أطفال 

الصباح 
الوالدة

مبارك الكبير
اجلهراء
العدان

ابن سينا
الرازي

الطب االسالمي
األمراض الصدرية 

24888000
24849252
39 ـ 22466631
24843900
22413911
24870351
24848022
24873272
24849100 
9 ـ 24874330

الفروانية
احلساسية

األسنان
النفسي
العيون

األمراض السارية
مصح النساء

املعزل الصحي
مكافحة السرطان

الطب الطبيعي

المستوصفات
22517733
22517144
24848075
24849807
24848913
24814507
22549134
22526804
24814764
22515088
22532265

الروضة
العديلية
اخلالدية

كيفان
الشامية
الشويخ

ضاحية ع. السالم
النزهة

 الشويخ الصناعية
القادسية
 الدسمة

22531908
22518752
22459381
22451082
22456536
22465401
25746401
25316254
25623444
25388462
25381200

بنيد القار
الشعب
القبلة

عيون القبلة
املرقاب
الشرق

الساملية
 اجلابرية

ميدان حولي
بيان

مشرف

ك
هم
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وات

ه

الفتاوى واللجان الخيرية
فائض األطعمة واملالبس واألثاث: 

24830040 ـ 24830050ـ 24832772
فاكس: 24822960

جلنة التعريف باالسالم: 22447526
مشروع بنك الفقراء اخليري: 

99554411 ـ 22550300
جلنة الكلمة الطيبة: 25330029

جمعة احياء التراث االسالمي »فرع 
اجلهراء«: 24555068 - 24553655

جلنة تشغيل املعاقني: 24817606
جمعية بشائر اخلير:

اخلط الساخن: 97214760 - 97217813

وزارة األوقاف :  22487200 ـ 22487211 ـ 22487225
بيت الزكاة : 25747444 ـ فاكس: 25752712 
فتوى املسجد الكبير : 7 ـ 22418448 أو 149

اللجان اخليرية:
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية : 

8 ـ 9 ـ 25387647 ـ 25387650 ـ فاكس: 25397704 
بيت الزكاة : 76 ـ 77 ـ 25752711

خدمة املتبرعني: 22418025 ـ 1808300
جلنة زكاة الشامية والشويخ:  24821199 

فاكس: 24837929 ـ بيجر اخلط الساخن: 99196300
 اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة : 

25387639 ـ فاكس: 22455505

وزارة الداخلية
الدفاع املدني

ضابط العمليات
خفر السواحل

اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات

25384728 ـ 25383189 ـ 25383187
) داخلي: 543 ـ 546 ( 25382192
25391455
23906136 ـ  23906135 ـ 23906134
1888050  
94928282

مؤسسات وهيئات
هيئة التعويضات : 24818917

داخلي 2244 ـ 2276 ـ 2278 ـ 2282 ـ 2283
شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252

مؤسسة التأمينات  االجتماعية : 191114

طوارئ األشغال 
طوارئ وزارة االشغال العامة »اخلط الساخن«

محافظة العاصمة
محافظة حولي

محافظة الفروانية

محافظة األحمدي
محافظة اجلهراء

محافظة مبارك الكبير
مكتب خدمة املواطن ـ إدارة العالقات العامة: 

150
24818014
 25713154 ـ 25713299
24895804 ـ 24893755
23981521 ـ 23980134
 23981272 ـ 23981351
24578500 ـ 24578532
23902307 
25395506 

البريد االلكتروني لوكيل الوزارة:
undersecretary@mpw.gov.kw

البريد االلكتروني للوزارة:
E-mail news@mpw.gov.kw

طــوارئ المـاء
شكاوى  الكهرباء واملاء

مياه الشويخ
مياه الصليبخات

مياه الساملية
مياه اجلهراء

مياه االحمدي
مياه حولي
جابر العلي

شبكة املجاري

1888188
 24832933 – 24832798 
24670239 - 24674568
25642311 - 25642011 - 255642104
24553640 - 24555231
23984755 – 23984926 – 23983096
22627729 – 22635725
23840018 – 23840015 – 23840017
24811264

طــوارئ الكهرباء
املدينة

اجلهراء
الشويخ الصناعية

الساملية
خيطان
حولي

الفحيحيل
الوفرة

انارة الشوارع
جنوب السرة

24848127 – 24847329
24578380 – 24578180
24831792 – 24817328
25642311 – 25642011
24722918
25312567 ـ 25312520
23915300 - 23911333
23810695 ـ 23810693
24745598 ـ 24745536
25312521 – 25312520

املدينة
اجلهراء

الشويخ الصناعية
الساملية
خيطان
حولي

الفحيحيل
الوفرة

انارة الشوارع
جنوب السرة
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الحرارة

6.25 5.18 الغروب:الشروق:

31العظمى: الصغرى:47

أدنى جزر:

5.40ص ـ 9.08مأعلى مد:

حالة
الطقس:

حار والرياح جنوبية شرقية سرعتها من 8 : 30 
كم/ ساعة.

00.30ص ـ 2.18م

د. هدى الدالي
د. جنيب قاسم

عيادة امليدان الكويت
مركز العائلة: 

عيادة امليدان الفحيحيل
عيادة امليدان الفروانية

عيادة امليدان اجلهراء
د. شمة املطر »استشاري«

د. انيسة الرشيد
د. شيخة بوقريص
د. عبد اهلل العامر
د. فيصل الفوزان

د. عبد اهلل الدويسان
د. سعيد اللوغاني

د. سلوى عبد السالم
د. جناة بهمن

د. عمر عبد اهلل القعود
د. جاسم املنصور

املركز الطبي الكويتي/الساملية
املركز الطبي الكويتي/اجلهراء

د. سالم العنزي
د. ابراهيم بهبهاني
د. عباس الرامزي

د. فريدة احلرز
د. معصومة غريب

د. محمود احمد محمد علي
د. اقبال عبد احملسن العصفور

د. عبد الرزاق بن ناجي
د. سعاد العباد
د. فؤاد صادق

عيادة زلزلة
د. عاطف القويسني

د. ضحى الشقات
د. بدري الريس

د. حسام عبد الباقي
مركز احلكمة التخصصي لطب االسنان

مركز البيان لطب األسنان
د. هادي الصفار

د. صالح أحمد الكندري
د. محمد غالب

مركز اللؤلؤة لطب األسنان
د. جمال بوجبارة )استشاري عالج العصب(

عالج اللثة 
د. بدر  األنصاري

د. وليد العلي
اخصائيو أسنان اطفال

د. قماشة اجلامع
د. وليد احمد الديولي )استشاري(

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي

د. ياسر القحف
د. سعاد البصيري

د. سيلفا شحيبر
د. صالح الرومي

د. نحمده ابو سنة

د. صباح يحيى احلديدي
د. رفيق شلبي

استشاريو جراحة العظام واملفاصل
د. أحمد الرويح

د. عز الدين زكي احلداد
عبدالرزاق عبداحلميد العبيد

استشاريو جراحة جتميل
د. عماد النجادة

د. عبد الرضا الري
د. محمد خلف إبراهيم 

د. عبد احملسن جعفر )جتميل الوجه(
د. عادل قطينة

اطباء عامون
د. طارق املخيزمي

د. كاظم صالح معرفي
د. دينا عبداهلل الرفاعي

د. نبيل األيوبي
د.حمود البراك

د. نانسي روماني
د. طاهر محمد خان

استشاريو امراض القلب
د. عبد احملسن العبد الرزاق

د. ناصر جوهر حيات
د. هاني شحيبر

د. فريدة احلبيب
أطباء النساء والوالدة

د. مهجة البدر
د. منى صالح الشرهان

د. أميرة فيصل بهبهاني
د. اميان غيث املطوع

استشاريو  أمراض  النساء والوالدة
د. عادل الريس

د. محمود املطاوعة
د. ناهدة عبداهلل العلي »عقم«

د. معصومة مخصيد
د. ماجدة اليتامى
د. جنيبة القطان

د. دالل السالم
د. خالدة صالح البخيت

د. سامر الريس
د. منصور الصليلي
د. سميرة العوضي

د. فواز الكاظمي
د. ماجد الشمري

د. عمرو محمد الصياد
د. صبرية اللنقاوي

د.جاسم يوسف احلجي
د. محمود محمد األسطل
د. خيرية عباس السالم

عيادة جنني
اختصاصيو امراض نساء ووالدة

د.هند محمد احلمدان
أطباء األسنان

عيادة عبداملجيد زلزلة
د.حسن محمد قطب

د. سناء معروف
د. سهيل خمار
د. محمد الغامن

د. خالد بوحيمد
د. نادية مشاري يوسف احلمد

مراكز طبية
مستوصف الرعاية االملاني الطبي

مركز املنقف التخصصي
مستوصف الفحيحيل االهلي
املركز البريطاني الطبي

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء«
املركز الطبي الكويتي »الساملية«

مركز دنتل كير لألسنان »الساملية«
مركز دنتل كير لألسنان »الفروانية«

استشاريو طب اطفال
د. مازن العيسى
د. حسني العنزي

د. عبداهلل الرشيد
د. عفاف الرومي

د. لولوة أبو شعبان )وقلب(
د. خضر النجدي

د. آمال العيسى »كلى االطفال«
د. ندى عبد الوهاب التركيت

د. طارق قطب
د. انعام النكاس
أنف وأذن وحنجرة
د. سند الفضالة

د. محمود البوز )استشاري(
د. عبد احلميد املهنا

د. اسماعيل الفودري
د. عبد اهلل محمد العلي

د. عبد احملسن جعفر )استشاري(
د. خالد حمد الصبيح )استشاري(

أطباء العيون
د. سامي الربيعة

د. عبد اهلل املنصور
د. عبداهلل البغلي

د. عدنان الوايل
د. مبارك العجمي

د. معصومة حبيب
د. محسن ابل

د. منى احمد الصالح
د. جمال علي الكندري

د. رائد بهبهاني
طب طبيعي وتأهيل

د. مساعد فرج السعيد
مركز األمل الطبي

مختبرات وحتاليل طبية
مختبر الساملية

مختبر املركز االجنليزي
مراكز االستشارات اللغوية 

عيوب النطق والكالم
مركز االستماع

اختصاصي تخاطب
د. مدينة صادق اجلمعة

25713514
22621099
24559666
25622999
25662101

24334282
23716321/23716320
23920505 / 23925505
23713100
24579287/24578288
25759044/5/6
25620111
24756444
ردصلاو
24747004
24588501 / 2
25340200 / 300
25318092 / 3
25337204
23910990
22612120
22615053
25666668
24715119
ردصلاو
25529019/1808088
25651461 / 25651426
1808088
22620166
25644660
22616122
22967770/22967777
ردصلاو
25752222
25622444
25349077
25757700
1886060/22629091
25321171
25757700
22425911/ 99770923
99785613/25620057
25636988
ردصلاو
22666288
22626711 / 22626733
ردصلاو
25721963/25714043
25319909

22662537
1804447

25647366/25625494

25342727 / 25343330
25739277
22408044/77
25326265 / 25342727 / 25343330
23911026 / 7
24727130 / 20
24553591 / 32
22641071 / 2
22561444
25344520
22562226
22619557
22668777
25320880
25730003
25732000
22613663
22622266
25759044/ 5
24579288/7
22572002
25730000
22666620
22573994
22610538
24763223
25724690
22523111
22611277
25320515
22450721 / 22444485
22573535
22614614
25742557 / 8
22624152
22641445 / 2 / 3
 22497787/97 / 25730050/60
22497787/97
23733606
22669252
25351162/25351163

  22656646/26

25620111 / 25622355
22610534

25634702
25328093

22620304
25739277
25711226
25638844
22614130
23925599

أطباء الباطنية والصدر
د. عبد ال محسن العبد الرزاق

د. مساعد ابراهيم العصفور
د. حسام العمد

د. اياد محمد الرويح
د. موسى خداده
د. عياد العنزي

د. احمد االنصاري
د. جواد سعود

د. عبد الرحمن ابو عيش)سكري(
د. لطيفة الدويسان

استشاريو امراض باطنية وقلب
د. مبارك الدوب

د.محمد عبداملجيد زبيد
د. طه حسون الطه

استشاريو امراض باطنية وروماتيزية
د. محمد زهير دباس

د. رياض النفيسي
د. خالد فهد اجلاراهلل

استشاريو باطنية وغدد صماء
د. عبد الناصر العثمان

د. يوسف يعقوب بو عباس
د. محمد قرطم

د. عادل العوضي
استشاريو باطنية كلى

د. كامل الرشيد
د. وائل عبد احملسن الرشيد
استشاريو باطنية وامراض الدم

د. فيصل الصايغ
امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر )استشاري(
استشاري سمنة وغدد صماء وسكر

د.فهد مالح العنزي
استشاريو امراض صدرية وحساسية

د. سليمان فالح العلي
د. عدنان ابل

د. موسى خداده
د. ناصر بهبهاني

استشاريو اجلهاز العصبي
د. سهيل الشمري

د. جاسم مال حسني
د. أسمهان الشبيلي

استشاريو  اجلهاز الهضمي
د. محمد الشمالي

د. يعقوب محمد الشوبكي
د. صقر عبدالرحمن السريع

األطباء اجلراحون
د. يعقوب اللهو

د. سامي امان
د. محمود سليمان البدر

استشاريو جراحة
د.باسل محمد سليمان السميط

د. موسى خورشيد
د. عامر فواز الفواز

د. محمد براك الهيفي

ردصلاو
25739282
1886060/22629091
25747830
25720380
22666311 / 003 
24558811
25658888
22437626
24344746
25727004 /25728004
ردصلاو
24726446
22621500
25648070/25648040
ردصلاو
23713100
25651544
1886677

25339330
25722978/25750756
22650700
25330060

25345600 / 1
22613500/22613400
ردصلاو
25745111
ردصلاو
25329924

24568859

25338277/66
22639939
22666300
25654300 / 3
ردصلاو
25618044 /25633324 
25345873 / 25346728
22654001/22654002
ردصلاو
25322030
22612990
25712420

25620124
22636464
25746880
ردصلاو
25320069
25620170
22610044
22665058/9

العيادات الخاصة
25745111/1886677
22637349/22620024
ردصلاو
25628517/25620555
22564529
22232724
رد
25655556
22617700
22547272
22616122
25625060/30
ردصلاو
23926926
23929828
25333501 / 2
24577781 / 91
23920505
25630408/9
25611060
ردصلاو
25739277
25344765
25638844
25755858 / 25755056
ردصلاو
22413282
23511631
24734505
25527558
ردصلاو
25742557
22661519
25656886
22641308 / 9
25343406
25713016
25325051
22631008
25742557/ 8
24580030 / 24584140
22622088
25329050
24567850/24567860
25630408/9
24554066/77
22644475/22621515
22564592
25611060
22232731

24726511/24726614

22450721
22444485

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان

د. صالح اجلريوي
د. محمد جعفر
د. حمد الغرير

د. محمد املشاري )استشاري(
د. محمد ابو حمرة

د. يوسف مال اهلل )استشاري(
د. موسى سالمة جبر

د. سحر فؤاد غنام )استشارية(
د. طيبة املنيس

د. عايدة علي محمد
دالل إبراهيم التركيت
طالل سليمان العلي

استشاريو جراحة  مسالك بولية
د. فوزي طاهر أبل

د. خليل عبد اهلل العوضي
د. عادل احلنيان)وتناسلية(

د. علي مهدي زاده
طب نفسي

د. عصام االنصاري
د. كاظم ابل

د. ابراهيم العلي
د. مروان املطوع

د. جاسم اشكناني
د. حسني محمد طاهر

د.، عدنان الشطي
د. حسن املوسوي

د. فريح العنزي
د. أيوب أشكناني
د. جاسم حاجية
د. فوزية الدريع

املركز الكويتي
مركز الراشد لالستشارات

د. سميرة احمد دهراب »استشارية«
د. غازي العتيبي »استشاري«

د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري«
د. سعود احلميدان »استشاري«

د. عبداهلل غلوم »استشاري«
الصحة النفسية لالستشارات النفسية والصحية

الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية
مركز الرجيب

مركز فالكون لالستشارات النفسية
مركز املشعان لالستشارات النفسية

مركز السورالنفسي ـ د. نايف املطوع
مركز األسرة لالستشارات النفسية والصحية

عقم وضعف جنسي
د. عبد اللطيف السليم

أطباء أشعة وسونار
د. حميد الطالب

ردصلاو
25664000
22655566
22617608
25716666
25657979
25626162
25747475
25634562 / 25634560
22618211/112
25737477
25727271
 25632369
26580902 /   22628090
ردصلاو
25723422/99114344
22616660
25313120
25716020
ردصلاو
25642070/25642060
25737773
25321542/3
22660300
22660400
22659757
22666500
25317880
24569908 / 9
25321542/3
22663018
25740005
22650050 / 1
22666205 / 6 / 7
25711411
24755940
24755941
22424926
25634400/25635500 
22663018/24866092
22541807
25660704/5
25669331/25669303
22615164/22615165
22901677
23717997

22610666
ر
22653384 / 5

أحد الفروع اإليرادية التابعة لبيت الزكاة

بيت الزكاة يفتتح فروعًا جديدة في إشبيلية والجهراء وسلوى
اعلن بيت الزكاة الرائد افتتاحه صاالت 
للمتبرعني في فروعه املختلفة ومنها الفروع 
اجلديدة التي افتتحهـــا البيت في كل من 

اشبيلية واجلهراء وسلوى.
وبهذه املناسبة، قال رئيس قسم املراكز 
االيراديـــة في بيـــت الـــزكاة عبداللطيف 
البصيـــري ان بيت الـــزكاة يحرص على 
تواجده في جميع مناطق الكويت تيسيرا 
على املتبرعني واحملسنني الكرام من خالل 
توفيـــره خلدمات التبرع حرصا منه على 

وقتهم وجهدهم.
واضاف البصيري ان تباشير انضمام 
هذه الصاالت الى ركب املراكز اإليرادية البالغ 
عددها 28 مركزا تأتي كجزء من استراتيجية 
بيت الزكاة التوسعية لدعم متطلبات قاعدة 

عمالئه املتزايدة وحرصا منه على مد جسور التواصل بني 
املتبرعـــني واحملتاجني، الفتا إلى اســـتعداد البيت الفتتاح 
فرعه اجلديد في منطقة الفنطاس الزراعي خلدمة محافظة 

االحمدي خالل الفترة املقبلة.
وعن مواعيد العمل خالل شهر رمضان املبارك لصاالت 
املتبرعـــني في فروع بيت الـــزكاة واملراكز اإليرادية أوضح 
البصيري ان البيت بكل فروعه يستقبل احملسنني واملتبرعني 
الكرام طوال ايام االســـبوع وخالل يومي اجلمعة والسبت 
للتيســـير عليهم وتلبية لرغباتهم في عملية املساهمة في 
التبرع ملشاريع بيت الزكاة اخليرية، الفتا إلى توافر جميع 
املعلومات والبيانات عن مواقع مراكز البيت االيرادية من خالل 

.www.zakathouse.org.kw موقع بيت الزكاة االلكتروني
واشار البصيري إلى ان صاالت املتبرعني سواء باملركز 
الرئيسي او فروع بيت الزكاة في اشبيلية واجلهراء وسلوى 

تعمل خالل الفترة الصباحية طوال االسبوع 
من 8.30 صباحا وحتى 1 ظهرا، وفي الفترة 
املســـائية من 8.15 مساء وحتى 12.15 بعد 
منتصف الليل، وخالل يوم السبت من 12 
ظهرا إلى 5 مساء ويوم اجلمعة من 12.30 

ظهرا إلى 4 عصرا.
وفيما يخص مواعيد العمل مبراكز بيت 
الزكاة اإليرادية وعددها 28 املنتشرة بالقرب 
من اجلمعيات التعاونية، اوضح البصيري 
أن 90% من هذه املراكز يعمل خالل الفترة 
الصباحية من 8.30 صباحا إلى 1 ظهرا وفي 
الفترة املسائية من8.15 مساء إلى 12.15 بعد 
منتصف الليل. وأشـــار البصيري إلى ان 
جميع فروع بيت الزكاة ومراكزه اإليرادية 
متوافر بها أجهزة الكي نت مما يسهل على 
املتبرعني التبرع بواســـطة بطاقات الســـحب دون احلاجة 
لسحب مبالغ من البنك خاصة مع ازدحام أوقات املتبرعني 

في شهر رمضان الفضيل.
وبني البصيري أن موظفي صاالت املتبرعني واملراكز اإليرادية 
مؤهلون لتلقي اي استفســــارات من املتبرعني مع شرح مشاريع 
البيت إلى جانب إملامهم بكيفية احتساب زكاة الذهب والفضة وزكاة 
االموال وزكاة اسهم الشــــركات زكاة االنعام واملزروعات حرصا 
من بيت الزكاة وفروعه املختلفة على تقدمي مجموعة واسعة من 
املشاريع التي تناسب احتياجات كل متبرع. وفي ختام تصريحه 
أشــــاد البصيري بجميع جهود املتبرعني الكرام الذين يســــعون 
دوما من خــــالل زكاتهم إلى إثراء العمل اخليري مبا يجودون به 
من تبرعــــات لبيت الزكاة لدعم احملتاجني، ووجه دعوته جلميع 
املتبرعني لزيارة الفروع واملراكز اإليرادية لبيت الزكاة للتعرف 

عن كثب على مشاريعه اخليرية واملساهمة فيها.

تيسيرًا على متبرعيه وتقديمًا لخدمة الزكاة بشكل أفضل

عبداللطيف البصيري

مجموعة الحميضي تشارك في حملة »أنا تبرعت لبيت عبداهلل«
تحويل جزء من قيمة المشتريات لرعاية األطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية

أعلنت مجموعة احلميضي، إحدى 
التجـــارية  كبرى املجموعــــــات 
الرائدة فـــي الكويت، عن احتـفال 
املبارك  خاص في شـــهر رمضان 
حيـــث اســـتلهمت اخليــر واألمل 
في رمضان لتقـــدم دعمها لبــيت 
عـــبداهلل اخلاصة برعاية األطفال 
الذين يعانون من أمراض مستعصية 

على الشفاء.
ويزخر سجل مجموعة احلميضي 
منذ تأسيسها بتفاعل وتواصل نوعي 
وداعم مع املجتمع مبختلف شرائحه 
واحتياجاته حيث اعتادت املجموعة 
على دعم األنشطة واملناسبات وكذلك 
املؤسسات التي تقوم بدور متميز 

في بناء وتطويـــر املجتمع ماديا 
ومعنويا وخاصة بالتعاون الدائم 

مع املؤسسات غير الربحية.
وتفخـــر مجموعـــة احلميضي 
مبســـاهمتها مـــع اآلخريـــن في 
حتقيق التغير نحو األفضل خاصة 
عندما يتعلق األمر بجيل الشباب 

واألطفال.
وتستقبل مجموعة احلميضي 
شـــهر رمضان الكرمي لهـــذا العام 
مببـــادرة تعبر عن مســـؤوليتها 
االجتماعية حيث تشترك في مشروع 
جمع التبرعات لبيت عبداهلل وذلك 
حتت حملـــة عنوانها »أنا تبرعت 
لبيت عبداهلل«، حيث ان كل عميل 

يشتري من أي من مراكز وشركات 
ومحالت مجموعة احلميضي سيكون 
قد تبرع لبيت عبداهلل ألن جزءا من 
قيمة املشتريات سيتم حتويله من 
مجموعة احلميضي إلى بيت عبداهلل 

مباشرة.
ومن شركات مجموعة احلميضي 
املشـــاركة في هذه احلملة، ايكيا، 
مولتي ترنـــد، الرفاعي ومجموعة 

الكوت الغذائية.
وحتدث نائـــب رئيس مجلس 
اإلدارة صالـــح احلميضي، حيث 
متنى للجميع شهرا غنيا باخلير 
والبركات فقال: »إن شهر رمضان 
قد كان على الدوام لنا شهرا للخير 

والعطاء. وإننا ســـعداء بتعاوننا 
مع بيت عبداهلل ألنها فرصة طيبة 
ملجموعة احلميضي لترد للمجتمع 
بعضا من الثقة التي منحها اجلمهور 
لهذه املجموعة علـــى مدى عقود 
مـــن الزمن«. وســـتقوم مجموعة 
احلميضي طوال مدة هذه احلملة »أنا 
تبرعت لبيت عبداهلل« بتخصيص 
مبلـــغ 500 فلس عـــن كل فاتورة 
يتم الشراء فيها من معرض ايكيا 
بغض النظر عن قيمة الفاتورة. أما 
املشتريات من محالت شركة مولتي 
ترند وهي جو ســـبورت، كورير، 
كاث كيدستون، كوستو برشلونة، 
ودستنيشن ماترنتي )التي تضم 

محالت مذرهود، وبي ان ذي بود( 
فسيتم تخصيص 250 فلسا من كل 
فاتورة شراء ليتم حتويلها إلى بيت 
عبداهلل أيضا. وإضافة إلى هذا، فإن 
جميع زبائن مطاعم شركة الكوت 
الغذائية )برغر كينغ، بيتزا هات، 
أبل بيز، كبابجي، بوست جوس، 
سكوب أكون، سفن سيز، وأيامي( 
فسيتم تخصيص 100 فلس من كل 
فاتورة إجمالية لبيت عبداهلل. ومت 
حتديد نفس قيمة التبرع 100 فلس 
عن كل فاتورة إجمالية من مشتريات 
الزبائـــن من محمصة الرفاعي من 
جميع منتجاتها من قهوة ومكسرات 

صالح احلميضيوفواكه مجففة وغيرها. 


