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توفر العناء على المتبرعين وتضم كل خدمات التبرع لهم

»بيت الزكاة« يفتتح صالة 
للمتبرعين في منطقة إشبيلية

مندني: نسعى لرفع الضبط واإلحضار 
عن 50 امرأة ومساعدة 100 سجين

ال���زكاة اخيرا  قام بي���ت 
بافتت���اح صالة املتبرعني في 
فرع���ه اجلديد ف���ي محافظة 
الفرواني���ة وال���ذي يقع في 
منطقة اش���بيلية حرصا منه 
التبرع  على تيس���ير عملية 
للمحس���نني الكرام من خالل 
االقتراب من اماكن تواجدهم.

وفي هذا الصدد، بني رئيس 
قسم املراكز االيرادية في ادارة 
تنمي���ة امل���وارد عبداللطيف 
البصيري ان الصالة تقدم كل 
الت���ي يقدمها بيت  اخلدمات 
الزكاة ع���ادة ملتبرعيه ومنها 

الرد على االستفسارات املتعلقة بالزكاة واملشاريع، خدمة وزن 
واحتس���اب زكاة الذهب والفضة، عرض وتس���ويق املشاريع 
اخليرية ل�»البيت«، تس���لم اموال الزكاة والصدقات، وتوزيع 
املطبوعات املتعلقة مبش���اريع »البيت« وأنش���طته، مؤكدا ان 
اجهزة احلاس���ب اآللي في صالة املتبرع���ني اجلديدة مبنطقة 
اشبيلية موصولة باملقر الرئيسي ل�»البيت« لتيسير وتوفير 

املعلومات اخلاصة باملتبرع.
وأش���ار البصيري الى ان فترة استقبال املتبرعني صباحية 
تبدأ من الس���اعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا، اما 
الصاالت االخرى باملقر الرئيسي لبيت الزكاة في جنوب السرة 
باالضافة الى مبنى الساملية ومبنى »البيت« باجلهراء فإن فترة 
استقبال املتبرعني الصباحية تبدأ من الساعة الثامنة صباحا 

الى الساعة الثانية ظهرا واملسائية من 4.30 الى 8.30.

وأعل���ن مندني ع���ن تطلع 
اجلمعية إلى تكرمي كوكبة من 
أهل اخلي���ر خالل فترة األعياد 
الوطنية، متمنيا أن يحظى هذا 
التكرمي برعاية سامية وكرمية 

من صاحب السمو األمير.
ووجه كذلك الشكر لشركائهم 
في النجاح وه���م وزارة العدل 
ووزارة الشؤون ووزارة الداخلية 
وكذلك الشكر لشريكهم األساسي 
ف���ي كل ما حقق���وه من جناح 
واجنازات منذ تأسيس اجلمعية 
وهو بيت الزكاة وكذلك الشكر 
التموي���ل الكويتي على  لبيت 
دعمه املتواصل سواء مبساعدة 
املساجني أو مساعدة اجلمعية 

بالتبرعات.

أعلن رئي���س مجلس ادارة 
جمعية التكافل لرعاية السجناء 
مس���اعد مندني عن اس���تعداد 
اجلمعي���ة إلط���الق فرحة عيد 
االضحى واالعياد الوطنية والتي 
تبدأ من 15 نوفمبر وتستمر حتى 
1 م���ارس، وقال مندني انه بعد 
النجاح الكبير الذي تكللت به 
فرحة رمضان والتي بدأت في 15 
يونيو واستمرت حتى 15 اكتوبر 
ورفعوا خاللها الضبط واالحضار 
عن 106 نساء وساعدوا 185 رجال 
موقوفا، وكذلك سجناء االحداث 
وسجناء االبعاد ليعودوا لذويهم 
املبارك  تأتي فرحة االضح���ى 
واالعياد الوطنية والتي تهدف 
الى تضافر اجلهود من اجلهات 
الداعمة لرفع الضبط واالحضار 
عن 50 امرأة ومحاولة مساعدة 
100 موقوف وسجني، واضاف 
انهم يطمحون كذلك الى مساعدة 
200 أس���رة من اسر السجناء، 
وكذلك 100 حالة انسانية لكبار 
السن والنساء واملرضى الذين 
عليهم مديوني���ة ومطلوبون 
للضبط واالحضار. تبرعاتهم 
الفت���ا الى ان أهل الكويت عمل 
اخلير ليس بجديد عليهم وملن 
يريد أي استفس���ار عن اعمال 
اجلمعية االتصال على هواتفها 

وهي 24834414 � 24827847.

عبداللطيف البصيري

مساعد مندني

مقر بيت الزكاة في الفروانية

»الثقافة اإلسالمية« تستضيف العريفي
ليلى الشافعي

أكدت ادارة الثقافة االسالمية 
بوزارة األوقاف والش���ؤون 
االس���المية حرص وس���عي 
القائمني عليها الدائم واحلثيث 
على املش���اركة والتفاعل في 
املناسبات الدينية واالستعداد 

لها مبا يتناسب معها.
وبينت االدارة ان انطالقة 
تظاهرتها الثقافية س���تكون 
م���ع د.محم���د عبدالرحم���ن 
العربية  اململكة  العريفي من 
الس���عودية خالل االس���بوع 
املقبل، واوضحت االدارة انها 

أع���دت جدول محاض���رات ولقاءات ثقافي���ة يلتقي من خاللها 
فضيلته مع جمهور ادارة الثقافة اإلسالمية وذلك 25 اجلاري. 
من جانب آخر، دعت االدارة الفائزين مبس���ابقة شهر رمضان 
املبارك الثقافية االلكترونية الدولية داخل الكويت الى ضرورة 
مراجعة ادارة الشؤون املالية بالوزارة لتسلم جوائزهم املالية، 
وذلك من 18 اجلاري، مؤك���دا على الفائزين من خارج الكويت 
www.islam. ضرورة مراس���لة االدارة عبر البريد االلكتروني

gov.kw/thaqafa بكامل بياناتهم البنكية والشخصية وباللغة 
االجنليزية في موعد أقصاه 1 نوفمبر املقبل.

د. محمد العريفي


