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 فهد املسعود 

 جانب من تسليم شيك التبرع لوفد بيت الزكاة 

 تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية الزهراء التعاونية البالغ 
قدرها ٣٠٧٧٤ دينارا (ثالثني ألفا وسبعمائة وأربعة 

وسبعني دينارا).
  وقد جرى تسليم شيك املبلغ الى وفد من بيت الزكاة 

الذي زار مقر اجلمعية، ضم الوفد كال من مديري وحدة 
التواصل مع كبار احملسنني في بيت الزكاة عبدالرحمن 

الكندري ود.خالد الشطي.
  وكان في استقبال وفد بيت الزكاة لدى وصوله مقر 

اجلمعية في منطقة الزهراء بجنوب السرةكل من 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية عبدالعزيز املسعد، وعضو 
مجلس االدارة سعد العتيبي، وممثل اجلمعية لدى احتاد 

اجلمعيات التعاونية سليم املذن، وأمني السر عبداهللا 
اجلميل، وأمني الصندوق يعقوب الكندري.

  وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي جمعية الزهراء 
التعاونية بوفد بيت الزكاة، معربني عن اعتزازهم 

وتقديرهم للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في 
خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في املجتمع، من 

خالل عطائه املشهود إلحداث التنمية املجتمعية، داعني 
للبيت بدوام التوفيق والسداد.

  وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء التعاونية 
عبدالعزيز املسعد ان دعم اجلمعية لبيت الزكاة يأتي 
في اطار اجلهود التي تبذلها اجلمعية خلدمة الوطن 

واملواطنني، واملساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء 
للمجتمع الكويتي، جتسيدا لالهداف السامية التي 

تضمنها قانون العمل في اجلمعيات التعاونية.
  ودعا املسعد باقي مجالس ادارات اجلمعيات التعاونية 

للمبادرة بإخراج زكواتها التي من شأنها دعم وتفعيل 
مسيرة العمل اخليري في املجتمع.

  من جهته، أعرب مدير وحدة التواصل مع كبار احملسنني 
في بيت الزكاة عبدالرحمن الكندري ود.خالد الشطي 

عن بالغ شكرهما وتقديرهما جلمعية الزهراء التعاونية 
على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما ميكن البيت من 

حتقيق دوره وأهدافه في رعاية األسر التي يكفلها داخل 
الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكرمي لها وترسيخ 

مبدأ التكافل االجتماعي بني أفراد املجتمع.
  وفي ختام الزيارة قدم وفد بيت الزكاة لرئيس مجلس 

ادارة جمعية الزهراء التعاونية درعا تذكارية، تقديرا لدور 
اجلمعية ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة 

ومشاريعه اخليرية. 

 بيت الزكاة تسّلم ٣٠٧٧٤ دينارًا زكاة «تعاونية الزهراء»

 مطعم وكافيه إيكيا الكويت يقّدم أشهى الوجبات بأسعار تنافسية

 اإلحصاء: العدادون سيزورون املنازل صباح اجلمعة والسبت 
لتسجيل بيانات املواطنني

 استمرارا خلطة البرامج واألنشطة التي تنظم مبرافق شركة املشروعات السياحية 

 مركز املعلومات يستقبل عمالءه صباحاً ومساءً 

 أعلن مطعم وكافيه ايكيا الكويت 
عن إطالق عرض عائلي خاص يقدم 
أشهى الوجبات العائلية املتميزة 

بأنسب األسعار التنافسية.
  ويقدم العرض اجلديد للعائالت 
تشكيلة واسعة من أشهى األطباق 
واملأكوالت التـــي يقدمها املطعم 
ويتميز بها بحيث ميكن لزوار ايكيا 
االســـتمتاع بوقت لطيف وممتع 
لتناول مـــا يفضلونه من قائمة 
األطباق والوجبات حيث يشمل 
العرض كرات اللحم الســـويدية 
التقليدية، صدور الدجاج وباستا 
اخلضار لشخصني، وقطع السمك 
والبرغر مع البطاطا املهروســـة 
لطفلني وكل ذلـــك مببلغ ٣٫٧٥٠ 

دنانير فقط.
  اجلدير بالذكر أن هذا العرض 
العائلي الذي يقدمه مطعم وكافيه 

اإلشرافية للتعداد (١١٣ مركزا) في 
جميع احملافظات.

  وأهابــــت االدارة باملقيمــــني 
واملواطنــــني الى التعاون إلجناح 
املشروع الوطني الذي يصب في 

النهاية بخدمتهم. 

عــــن أي معلومة تتعلق بالتعداد 
العام وآليات التسجيل فيه.

السكان  االدارة جميع    ولفتت 
الى إمكانية التسجيل عبر زيارة 
التابعة  املواطــــن  مراكز خدمــــة 
لوزارة الداخلية، أو زيارة املراكز 

والثانية عشــــرة ظهرا، وناشدت 
جمعية املواطنني واملقيمني التعاون 
مع العدادين لتســــجيل بياناتهم 
وضمان انهاء املشــــروع الوطني 

نهاية الشهر اجلاري.
  وجددت االدارة دعوة املواطنني 

واملقيمني للتســــجيل عبر موقع 
 www.kuwaitcensus.com التعداد
قبل منتصف ليل السبت ٢٨ مايو 
آخر يوم في التعداد االلكتروني، 
داعية جميع السكان الى االتصال 
على مركز االتصال ١٠٦ لالستفسار 

 استمرارا خلطة البرامج واألنشطة 
التي تنظم مبرافق شركة املشروعات 
السياحية الستقبال موسم صيف 
٢٠١١، تنظــــم ادارة منتزه اخليران 
برامج وأنشطة متنوعة الستقبال 
النزالء والزوار طوال املوسم الصيفي 
مبا يناسب مختلف األعمار، وأكد 
رئيس قسم التسويق بالشركة فهد 
املسعود انه «حرصا على التعاون 
املستمر مع نزالء وضيوف منتزه 
اخليران فإننا نذكــــر بأن مواعيد 
استقبال العمالء مبركز املعلومات 
التابع للشركة إلجراء احلجوزات 
لشــــاليهات اخليران ستكون على 
فترتــــني صباحيــــة من الســــاعة 
الثانية  التاســــعة صباحا وحتى 
عشــــرة والنصف ظهرا، ومسائية 
الرابعة عصرا وحتى  الساعة  من 
الساعة الســــابعة والنصف مساء 
طوال أيام االسبوع فيما عدا يوم 
اجلمعة باعتباره العطلة االسبوعية 
ملركز املعلومات. وأشار املسعود 
الى انه سيتم تغيير املواعيد خالل 
شهر رمضان الفضيل على ان يكون 
استقبال العمالء على فترة واحدة 

من الساعة التاسعة صباحا وحتى 
الساعة الثانية والنصف ظهرا.

  وأضاف ان جميع العاملني مبركز 
املعلومات ال يألون جهدا في تقدمي 
أفضــــل اخلدمات، هذا ولم يقتصر 
العمل مبركز املعلومات على حجز 
شــــاليهات اخليران فقط بل هناك 
أيضا العديد من اخلدمات األخرى 
لتوفير جميع املعلومات التي تتعلق 
ببرامج ومرافق الشركة طوال العام 

ومواعيد تشغيل تلك املرافق. 

 أعلنت االدارة املركزية لالحصاء 
العام  التعداد  ان عدادي مشروع 
للسكان واملباني واملنشآت للكويت 
لعام ٢٠١١ سيزورون املنازل يومي 
اجلمعة والســــبت ٢٧ و٢٨ مايو 
اجلاري بني الساعة العاشرة صباحا 

ايكيا أصبح اختيارا تنتظره وتقبل 
عليه العائالت بشكل متزايد.

  ويوفـــر املطعم جـــوا مريحا 
التي  وراقيا وخاصـــا للعائالت 
تكون قد أمضت وقتها في التسوق 
داخل معرض ايكيا وحتتاج لبعض 
الراحة وتناول وجبة شهية من 

الطعام.
  ويلتزم مطعـــم وكافيه ايكيا 
بأعلى املعايير العاملية من حيث 
اجلودة والنظافة واخلدمة، وهو 
األمر الذي ينسجم مع رؤية ايكيا 
واهتمامها بتقـــدمي جتربة غنية 
لزوارها ســـواء كان في تسوقهم 
وجولتهم داخل املعرض، أو في 
اســـتراحتهم وتناولهـــم لوجبة 
ممتعـــة جتعل مـــن قدومهم إلى 
ايكيا جتربة رائعة جلميع أفراد 

األسرة.    عرض العائلة من مطعم ايكيا

 العرض يشمل كرات 
اللحم السويدية 
التقليدية وصدور 

الدجاج وباستا اخلضار 
لشخصني وقطع 

السمك والبرغر مع 
البطاطا املهروسة 

لطفلني مببلغ ٣٫٧٥٠ 
دنانير فقط 
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