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 االربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ 

 قدمت مساعدات لـ ١٠٠٠ أسرة داخل الكويت 

 «زكاة العثمان» وزعت ٢٨٠٠ كفالة يتيم في ٢٠١٧ 
 أعلــن مديــر جلنــة زكاة 
التابعــة جلمعيــة  العثمــان 
النجــاة اخليريــة أحمــد باقر 
الكنــدري عن حتقيــق جملة 
من اإلجنازات خالل عام ٢٠١٧ 
منها توزيع كفالة ٢٨٠٠ يتيم 
فــي كل من مصر وفلســطني 
وســورية وكوســوفا واليمن 
وغيرها من الدول اإلسالمية، 
وذلــك بالتعاون مــع اجلهات 
الرســمية املعتمــدة مــن قبل 
الكويتيــة  وزارة اخلارجيــة 
وبالتنسيق مع وزارة الشؤون، 
وتبلغ كفالة اليتيم ١٥ دينارا 
شهريا بجانب الكفالة العيدية 
والكســوة التي تقــدم لأليتام 
خالل العيد، كما قامت اللجنة 
ببنــاء ٥٤ مســجدا في كل من 

بنجالديش وباكستان. 
  وأضاف الكندري أن اللجنة 
قامت بحفر ٥٠٠ بئر سطحية 
في سريالنكا والهند وباكستان 
وبنجالديش ونعمد من خالل 
هذه اآلبــار الى توفيــر املياه 
النظيفــة والعذبــة لشــريحة 
املســتهدفني، وقامــت اللجنة 
بتوزيــع ٢٧٨ أضحية في كل 

من الكويت وبنجالديش واليمن 
وســيرالنكا وألبانيا واألردن 
ومصر وتركيا وكوسوفا والهند 
وغيرهــا من الدول، كما قامت 
بتوزيــع ٧٧ ألف وجبة إفطار 
صائم فــي العديد مــن الدول 
داخل الكويــت وخارجها ومت 
توثيق الوالئم وجتهيز التقارير 

وإرسالها للمتبرعني.
  وأضــاف أن اللجنة قامت 
ببناء مركزين إسالميني وكفالة 
إمــام ومؤذن خــارج الكويت، 
بجانب كفالة ٤ مراكز لتحفيظ 
القرآن الكرمي داخل الكويت التي 
يلتحق بها ٨٠٠ طالب وطالبة 
من جميــع الفئــات العمرية، 
وتشــييد عدد ٢ دار لتحفيظ 
القــرآن الكرمي في بنجالديش 
وبناء منزلني للفقراء بباكستان 
وإقامــة محــل وقفــي، حيــث 
تقــوم اللجنة بتنفيذ األوقاف 
التي يصرف مــن ريعها على 
املشــاريع اخليريــة لضمــان 
دميومتهــا واســتمرارها، الى 

جانب املشاريع املنتجة.
  مذكرا بأن اللجنة سّيرت ٧٥ 
شخصا ألداء شعيرة العمرة من 

ضيوف الكويت، بجانب دعم 
بالقاهرة  مستشفى السرطان 
ومستشــفى مجــدي يعقوب 
جلراحة القلب، وتوصيل نقاط 
املياه الى منازل املســتفيدين 
مبصــر، وتقــدمي مســاعدات 
مقطوعة وشــهرية استفادت 
منها ١٠٠٠ أسرة داخل الكويت.

 أحمد الكندري 

 «الرحمة العاملية» تفتتح قرية سكنية في كمبوديا 
 افتتحــت الرحمة العاملية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
قرية ســكنية تتكون من ٣٠ 
بيتــا، وبئــرا، فــي كمبوديا، 
وتبلغ مساحة البيت ٣٥ مترا 
مربعا، ويتكون من طابق يضم 
غرفة للنــوم وصالة وحماما 
ومطبخا. وفي هذا الصدد، قال 
رئيس مكتب قرغيزيا والصني 
وكمبوديا د.علي الراشــد: مت 
توزيع ٣٥٠ طردا غذائيا و١٥ 
بقرة تسمني و٥ دراجات نارية، 
بهدف متكني األسر الفقيرة من 
االعتماد على نفسها لتحقيق 
حياة أفضل لهم، واملساهمة في 

عالج مشكلة الفقر والبطالة.
  وأضــاف الراشــد أن هذه 
البيوت تهدف إلى لّم شمل أفراد 
بعض األسر التي شردت بسبب 
عــدم توافر ســكن يجمعها، 
وحفظ الكرامة اإلنسانية لألسر 
املتعففة التي تسكن بيوتا ال 
تصلح للسكن اآلدمي، مؤكدا 
أن الرحمة العاملية تتعاقد مع 
مكاتب هندسية معتمدة محليا 
لبناء تلك البيوت. وبني الراشد: 
اجتمعت لنجاح املشروع ثالثة 
عناصر أساســية: الرســالة، 
واحلاجة، والدعم، فرسالتنا 
تؤكــد أهميــة بناء اإلنســان 

وتنميــة املجتمعات، وحاجة 
الفقراء املاسة، ورغبة املتبرعني 
الكرام الذين تبرعوا عن طيب 
نفس وطواعية لستر الكثير 

من األسر. 
  واختتم الراشد تصريحه 
بأن الرحمــة العامليــة توفر 
ملتبرعيها منافذ لفعل اخلير 
متنوعــة تغطــي كل مناطق 
الكويت، كمــا ميكن للمتبرع 
االتصال على اخلط الساخن 
١٨٨٨٨٠٨، كمــا ميكن االطالع 
على مشاريعنا اخليرية عبر 
املوقــع اإللكترونــي للرحمة 

 .www.khaironline.net  البيوت التي مت توزيعها  

 كشاري احتفل بعقد قران ابنته 
في مكة املكرمة 

 في حفل عائلي بهيج احتفل عبداهللا كشاري بعقد قران 
كرميته عال كشاري علي الشاب وليد اسامة عمارة. 
  أقيم احلفل في مكة املكرمة بحضور عدد كبير من 

االهل واألصدقاء، الذين متنوا للعروسني السعادة ودوام 
 عبداهللا كشاري وعال كشاري ووليد عمارة التوفيق. الف مليون مبروك، وعقبال الزفاف. 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.
97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

99836069

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــديخــــــزانـــــــــات 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

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

لـــإليـــــجـــــــــــار
شـقـــق بالساملــيـــة
قطعة 3 �صارع يو�صف �لقناعي

2 غرفة + 2حمام + �صالة ومطبخ

66633075
25756427

عرض بناء هيگل أسود مجـــاني
أو جــــائــــزة نقــــديــــة 

مبوجب ترخيص وزارة التجارة رقم 2017/262

لال�صتعالم/هاتف: 22414351 - موبايل: 55766461

Kuwait-ecc@hotmail.com
�لكويت - �صارع مبارك �لكبري - عمارة رمي �لعقارية - دور 1- م1   

تت�سرف ال�سركة االإن�سائية الهند�سية 

للتجارة العامة واملقاوالت 

�أن تقدم لعمالئها �لكر�م عر�س م�صنعيات جمانية 

للهيكل �خلر�صاين �أو جائزة نقدية 

بقيمة 30 �ألف د.ك وذلك للمتعاقدين مع �ل�صركة 

خالل �لفرتة من 2017/12/04 �إىل 2018/03/04 

من خالل �لقرعة �ملزمع �إجر�وؤها حتت �إ�صر�ف وز�رة �لتجارة

تطبق �ل�صروط و�لأحكام �لتعاقدية

استغل سطح املنزل بدور أو نصف دور إضافي 
 معزول وخفيف الوزن مع تشطيبات حديثة

 وكالء
 االإماراتية
الكندية
 للمعادن
والعازل

اء املبنى املطلوبلدى �سركتنا جميع احللول العملية الإن�ساء املبنى املطلوب إن�الإن�الإن� ركتنا جميع احللول العملية ركتنا جميع احللول العملية  ركتنا جميع احللول العملية لدى �

بعد قبل

 لال�صتف�صار هاتف :66491800 - 60470277

شقـــــق متلـــيــــك
حويل -  ال�سعب البحري 

م�ساحات   خمتلفة

للبيع ألعلى سعرـ
�سركة مقاوالت زراعية

»تاأ�س�ست منذ 2012 - راأ�س املال 60 األف دينار« 

)حتت التصنيف والتأهيل لدىجلنة املناقصات املرگزية(
ولها العديد من عقود الصيانة والتوريدات الزراعية الشهرية

االتصال على 99856002

اإعـــالن

تقدم : 1- خليفــــة اإبراهيــم علــي ال�ســولــة
        2- مناور يو�سف عبــداللطيف اخلرت�س

اأ�سحــاب �ســركــة دار املــ�ســورة للن�ســر والتــوزيــع ذ.م.م
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

- تع��دي���ل �لك��يان �ل����ق���انون���ي من ذ�ت م�صوؤولية حم�����دودة �إىل �صرك����ة �ل�ص���خ����س 

�ل����و�ح������د با�صم خليفة �إبر�هيم علي �ل�صولة.

- خروج �ل�صريك/ مناور يو�صف عبد�للطيف �خلرت�س

• يرجى ممن له �عرت��س �أن يتقدم ل��الإد�رة �ملذكورة خالل ثالثني يومًا من تاريخ ن���ص��ر 
�لإع��الن باعت��ر��س خط��ي مرف��ق��ًا ب��ه �صن��د �ملديون��ي���ة و�إل فل��ن ي��وؤخ���ذ بعني �لعتبار.

اإعــالن
تقدم: 

عبداللـه عبـدالكرمي ح�سن حممد
نـــاديــــة عـبـــداحلميـــد احليـــدر

�أ�صح����اب �صركة �أريون ميديا للتجارة 

�لعامة/ ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
 بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة:  

- تغيي����������ر �لكي���ان �لقان����������وين لل�صرك��ة لت�صبح 

ذ�ت  �إىل  حم�������دودة  م�ص���وؤولي�������ة  ذ�ت  م���������ن 

�ل�صخ�س �لو�حد.

- يرجى مم�������ن ل���ه �عرت���������س �أن يتقدم لالإد�رة 

�ملذك�������ورة خالل ثالثني يوما م�������ن تاريخ ن�صر 

�لإع�������الن باع��ت��ر��س خطي مرفق�������ًا به �ص�ن�د 

�ملديونية و�إل فلن يوؤخذ بعني �لعتبار.


