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 الفهد: الحملة اإلعالمية لـ «إعانة المرضى» «من شيمنا» تتناسب وطبيعة أهل الكويت
 نشاط مكثف للصندوق بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجمعات التجارية في رمضان

 تنفيذ مشروع إفطار الصائم
داخل المستشفيات

 دعا مدير جلنة 
التنمية االجتماعية 
صندوق  بجمعية 
إعانة املرضى فيصل 
الياقوت جموع االمة 
اإلسالمية والشعب 
الكويتي الى اغتنام 
فرصة شهر رمضان 
املبارك والتعرض 

لنفحاته املباركة.
  وأوضح الياقوت 

ان اجلمعية من خالل جلنة التنمية 
االجتماعية تتواصل مع قطاعات 
كثيرة في املجتمع ومنها مرضى 
الذيــــن تقيم لهم  املستشــــفيات 
الثقافية والترويحية  األنشــــطة 
واملســــابقات بجانب احملاضرات 
الفقه  التي تتضمــــن  الشــــرعية 
والتفسير والرقائق وغيرها، وبني 
ان اجلمعية نفذت مشروع إفطار 
الصائم داخل مستشفيات الكويت 
حيث تستفيد منه العمالة الفقيرة 
من عمــــال النظافة وغيرهم ممن 
تكون فترات عملهم اثناء ساعات 

االفطار فضال عن 
ضعــــف مرتباتهم 
التي ال تسمح لهم 
بقضاء احتياجاتهم 
االساسية. واوضح 
الياقوت ان اجلمعية 
حتــــاول من خالل 
املشروع الذي تقيمه 
للسنة العاشرة على 
التوالــــي ان حتقق 
رغبات احملســــنني 
الذين يحرصون على االســــتفادة 
من نفحات الشهر الفضيل بزيادة 
عطاءاتهم اخليرية من الصدقات 
والزكوات وحتى الكفارات والنذور 
طمعا فــــي االجــــر واملثوبة التي 
يضاعفها اهللا عز وجل للمحسنني 
في هذه االيام. وشكر الياقوت كل 
من يساهم في املشاريع التوعوية 
ومشروع إفطار الصائم داعيا املولى 
عز وجل ان يتقبل من اهل االحسان 
احســــانهم وان يدمي على الكويت 
واهلها نعمة االمن واالميان والرخاء 

والنماء وسائر بالد املسلمني. 

 فيصل الياقوت

تكون جديدة على بعضهم، مشيرا 
الى ان تجربة المســــابقة تمكن 
المشارك من دخول السحب من 
خالل تكرار المحاولة حتى يتعرف 

على اإلجابة الصحيحة.
الفهــــد: إن الصندوق    وقــــال 
خصص عدد مجلة صحتك الفصلية 
لتشتمل على مواضيع رمضانية 
تهم صحة الصائم، بجانب بعض 
المقابالت والمواضيع التي كتبها 
بعض األطباء المتخصصين وتفيد 
القارئ، مشيرا الى ان الصندوق 
ينظم بعض المقابالت بالتعاون 
مع إذاعــــة وتلفزيــــون الكويت 

وبعض القنوات الفضائية.
  وشــــكر الفهد المخلصين من 
المتبرعين والمحســــنين الذين 
يشــــاركون فــــي دعم مشــــاريع 
الصندوق اإلنســــانية ووسائل 
اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء 
من اإلذاعات والمحطات الفضائية 
والصحف المحلية والمجالت التي 
تبرز أنشطة الصندوق، كما شكر 
والد الطفل عمر الذي ساهم في 
حملة الجمعية اإلعالمية بعد أن 
من اهللا تعالى علــــى ولده عمر 
بالشفاء بعد عملية زراعة نخاع 
بتبرع من أهل الخير واإلحسان 
عن طريق الصندوق، داعيا المولى 
عز وجل ان يمتع الجميع بالصحة 
والعافية وان يحفظ الجميع من 

كل مكروه وسوء.

تلفزيونية وإذاعية تحمل شعار 
الحملة اإلعالميــــة، الفتا الى ان 
الحملــــة ســــتتضمن إعالنــــات 

متنوعة.
  وكشف الفهد عن الثوب الجديد 
للمسابقة الرمضانية التي يقدمها 
الصندوق كل عام، وقال: ان مسابقة 
العام تختلف عن سابقتها،  هذا 
فباإلضافة الى نشرها في الصحف 
اليوميــــة بالتعاون مع الصحف 
المحلية مشكورة، قام الصندوق 
باستحداث طريقة اخرى لتوسيع 
المشاركة في المسابقة وتوزيعها 
على قــــرص مدمج CD ســــيتم 
المعارض الصحية  توزيعه في 
المتنقلة وفي مقــــار الصندوق 
العامة  العالقــــات  ادارات  وعلى 
في المؤسســــات الحكومية، كما 
انه يمكن للمشترك الذي توصل 
الى األجوبة الصحيحة ان يرسل 
«كود» اإلجابة الى الصندوق عبر 
اإليميل أو بالفاكس حتى يتسنى 
له الدخول في السحب، مشيرا الى 
ان الصندوق رصد جوائز قيمة 

بالتعاون مع بعض الرعاة.
  وأوضــــح ان المســــابقة على 
القــــرص المضغــــوط تحتوي 
علــــى أســــئلة صحيــــة وعامة 
يمكــــن للمشــــترك اإلجابة عنها 
بسهولة وهي تهدف الى تنشيط 
المشــــتركين  المعلومــــات لدى 
وإفادتهم بمعلومــــات اخرى قد 

المدنية ومســــؤولي التســــويق 
فــــي مجمع  العامة  والعالقــــات 
األڤنيوز ومنتجع سليل الجهراء، 
ومجمع سوق شرق، ومجمع الكوت 
ومجمع المهلب على اســــتضافة 
حملة الصندوق التوعوية خالل 

شهر رمضان المبارك.
  وقــــال: إن المعرض الصحي 
المتنقل يعد جــــزءا من الحملة 
اإلعالميــــة التي أعدتها العالقات 
العامة واإلعالم لشــــهر رمضان 
المبارك، مشيرا الى ان الصندوق 
اتخذ عبارة «من شيمنا» لتكون 
شعارا لحملته هذا العام لتتناسب 
مع ما فطر عليه أهل الكويت من 
إغاثة المحتاجين وإعانة المرضى 

المعسرين.
  وذكر ان الصندوق سيعرض 
في الشهر المبارك فالشات إعالنية 

كــــرس تواجده  ان الصنــــدوق 
التوعوي الصحــــي في مختلف 
األنشــــطة االجتماعية بالتعاون 
مع مختلف المؤسسات والهيئات 

األهلية والرسمية.
  وأشاد بالتفاعل اإليجابي من 
قبل المؤسســــات واألفــــراد مع 
المشاريع االنسانية واألنشطة 
التي يقيمها الصندوق  الخيرية 
على مدار العام، مشــــيرا الى ان 
الصندوق يعتزم تكثيف تواجده 
في شهر رمضان المبارك في بعض 
المؤسسات الحكومية والمجمعات 

التجارية.
ان الصندوق  الفهــــد    وبيــــن 
يحرص على خدمة المجتمع في 
جميع األنشطة االجتماعية ومنها 
المعارض الصحية المتنقلة التي 
تقدم الفحوصات الطبية المجانية 
باإلضافة الى االستشارات الطبية 
التي يحتاجها عموم المواطنين 
والمقيمين، الفتا الى ان الحملة 
الرمضانية ثمرة عمل مشــــترك 
بين العالقات العامة واإلعالم مع 

لجان الجمعية كافة.
الفهــــد موافقة مديري    وثمن 
العالقات العامة في الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية، والمؤسسة 
السكنية، وبيت  العامة للرعاية 
الزكاة، ومؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتية، ووزارة الكهرباء والماء، 
ووزارة األشغال وديوان الخدمة 

 أكد مديــــر العالقــــات العامة 
واإلعــــالم في جمعيــــة صندوق 
إعانة المرضى أســــعد الفهد ان 
شــــهر رمضان المبارك أحد أهم 
المواسم الخيرية التي تعم ديار 
المسلمين والعالم أجمع، سائال 
المولى عز وجل أن يعيده على 
األمة اإلسالمية وعلى الجميع وهم 
ينعمون باألمن واإليمان والصحة 

والرخاء.
  وقال بمناسبة مرور ٢٠ عاما 
على تأســــيس صنــــدوق إعانة 
المرضى: إن الصندوق يعد أول 
مؤسسة طبية وخيرية تأسست 
في الكويت في يوليو عام ١٩٧٩ 
على يــــد مجموعة مــــن األطباء 
الكويتيين، وكان ذلك في شــــهر 
رمضــــان المبارك عــــام ١٣٩٩ هـ 
وبالتالي فإن الجمعية يكون قد 
مضى على تأسيسها ٣٠ عاما لم 
ينقطع فيها الصندوق عن إعانة 
المرضى المعسرين، مشيرا الى 
ان الصندوق يقوم بدعم من أهل 
الخير وأصحاب األيادي البيضاء 

من المواطنين والمقيمين.
  وأكد الفهد ان الجمعية حريصة 
على تعريف الجمهور بالدور الذي 
تقوم به لخدمة الجميع على جميع 
األصعدة اإلنســــانية والصحية 
والخيرية ونشر الوعي الصحي 
الجمهور  بين مختلف شــــرائح 
بالوســــائل المتاحة، مشيرا الى 

 أسعد الفهد 

 المسؤولة االقتصادية في السفارة األميركية اطلعت على جهود الهالل األحمر
 قامت املســـؤولة االقتصادية اجلديدة 
بســـفارة الواليات املتحدة االميركية لدى 
البالد تامارا هاكيت بزيارة جلمعية الهالل 
األحمر، حيث التقت مـــع رئيس مجلس 

إدارتها برجس البرجس.
  وقالت هاكيت ان الهدف من الزيارة هو 
التعرف عن كثب على أعمال الهالل األحمر 
الكويتي اإلنسانية وأن عندها نبذة سابقة 
عــن هــذه املساعدات  الكبيرة التي تقدمها 
جمعية الهــالل األحمـــر للمحتاجــني في 

جميع أنحاء العالم.

  وأضافت أن رئيــس جمعية الهالل األحمر 
اعطاها فكرة شـــاملة عن املساعدات التي 
تقدمها الكويت ممثلة بجمعية الهالل األحمر 
الكويتي للمحتاجني خاصة املتضررين في 
قطاع غزة الفلســـطيني واملتضررين في 

باكستان مؤخرا.
  وفي جهة أخرى عبرت جسر امللك حسني 
املؤدي الى االراضي الفلسطينية اليوم قافلة 
مساعدات إنســـانية كويتية متوجهة الى 
قطاع غزة بالتنسيق مع الهيئة اخليرية 
األردنية الهاشـــمية للتخفيف من معاناة 

الشعب الفلسطيني هناك.
القافلة من عشـــرين شاحنة    وتتألف 
حتمل عشـــرة آالف طرد غذائي بزنة ٢٨٠ 
طنــا تــم حتديدهـــا باالتفاق مع وكالــة 
الالجئني  األمم املتحدة لغوث وتشـــغيل 
الفلســـطينييــن (اونروا) التي ستقــوم 

بتوزيعهــا هنــاك.
  وجاءت مواد القافلة مساهمة من جمعية 
الهالل االحمر سيرتها الهيئة بالتنسيق مع 
مركز األزمات في القوات املسلحة االردنية 

ووزارة اخلارجية االردنية.
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 تتابع «األنباء» نشر سلسلة 
مسيرة اخلير في بيت الزكاة ضمن 
حلقاتها الـ ٣٠ واليوم ننشر احللقة 
الـ ٨ والتي تتضمن حصول البيت 
على شهادة االيزو العاملية اخلاصة 
بإدارة اجلودة الشــــاملة، فقد بدأ 
بيت الزكاة بتبني فلسفة اجلودة 
الشاملة والسعي نحو تطبيقها 
منذ عام ١٩٩٩، حيث سخر لذلك 
الكثير من اجلهود وورش العمل 
كما مت تكثيف التدريب والتأهيل 
املهني الداعم لتطبيقات اجلودة 
الشاملة واستمرت اجلهود املثمرة 
والبناءة وجنحت في تذليل العديد 
من املعوقــــات والصعوبات التي 
واجهت تطبيقات اجلودة. ويعتبر 
عام ٢٠٠٣ بداية املرحلة احلاسمة 
في دخول بيت الزكاة إلى منظومة 
املؤسسات احلائزة على شهادة 
اجلودة وذلك عندما مت التوقيع 
علــــى عقد مع إحدى الشــــركات 
املتخصصة يتم مبوجبه تنفيذ 
متطلبات اجلودة وفق خطة محددة 
ومدروسة وذلك عبر مراحل معينة 
هــــي مرحلة التدريــــب ومرحلة 
التدقيق والتقييم املبدئي تلتها 
مرحلة التدريب على التوثيق ثم 
مرحلة التدقيق الداخلي وأخيرا 
النهائي الشامل  التدقيق  مرحلة 
للتأكد من فعالية النظام والتأكد 
من استيفاء بيت الزكاة الشروط 
املطلوبة للحصول على شــــهادة 
اجلودة اإلدارية. وفي نهاية عام 
٢٠٠٤ كان بيت الــــزكاة على أمت 
االستعداد لعملية التدقيق النهائي 
من قبل شركة QMI الكندية إحدى 
أكبر وأكفأ شركات التسجيل لنظام 
اجلودة اإلدارية على مســــتوى 
العالم، حيث مت في منتصف عام 
الزكاة شــــهادة  ٢٠٠٥ منح بيت 
اجلودة اإلدارية واالعتراف به كجهة 
تتطابــــق اعمالها إداريا مع أعلى 
مقاييس الكفاءة العاملية ومازال 
بيت الزكاة يعمل للحصول على 
شهادة االيزو العاملية ٢٢٠٠٠–٢٠٠٥ 
اخلاصة بإدارة ســــالمة األغذية 
ويســــعى بيت الــــزكاة من وراء 
تبنيه لهذه املواصفات إلى االرتقاء 
التبرعات العينية من  مبستوى 
املواد الغذائيــــة املقدمة للعمالء 
من خالل توفير أعلى مستويات 
الصحة والسالمة فيها من خالل 
تطوير األساليب والنظم املتبعة 
في تسلم وتخزين وتوزيع املواد 
الغذائية وتطوير مستوى العمالة 
املنفذة للمشــــروع ونشر الوعي 
الصحــــي في هذا اجلانب. وهكذا 
يتطلع بيت الزكاة دائما إلى األمام 
ويسعى باستمرار لتحقيق أعلى 
مستوى من الشفافية واجلودة في 
جميع أعماله وفق احدث النظم 
اإلدارية والتقنية وآخر ما توصلت 
اليه في مجال نظم املعلومات وما 
حصول بيت الزكاة على كل من 
جائزة جمعية الشفافية الكويتية 
وجائزة البحرين للعمل اإلنساني 
وجائزة جابر للجودة للعام ٢٠٠٨ 
إال خير شــــاهد ودليل على ذلك 
األمر الذي يحتم على بيت الزكاة 
مضاعفة اجلهــــد وزيادة العطاء 
للمحافظة على هذا املستوى الطيب 
الذي وصل إليه وهو بال شك قادر 
على حتقيق ذلك من خالل خبرته 
الطويلة بأساليب التطور ومعرفته 

التامة مبدركات اجلودة.
  ..يتبع غداً 

 بيت الزكاة: تكثيف التدريب والتأهيل المهني الداعم لتطبيق الجودة الشاملة
 «األنباء» تتابع نشر مسيرة الخير (٨-٣٠)

 بيت الزكاة يفتتح فرعه في إشبيلية
 افتتح بيت الزكاة فرعه اجلديد مبحافظة الفروانية 
وذلك في منطقة اشبيلية خلدمة جميع املناطق التابعة 
للمحافظة. وبهذه املناسبة قال مدير إدارة العالقات 
العامــــة واإلعالم في بيت الزكاة د.خالد الشــــطي ان 
افتتاح فرع للبيت في محافظة الفروانية يأتي تطبيقا 
الستراتيجية بيت الزكاة في توفير فرع في كل محافظة 
من محافظات الكويت الست. وأضاف الشطي ان فرع 
بيت الزكاة مبحافظة الفروانية يقوم بخدمة مناطق 
«الفروانية، الفردوس، ضاحية صباح الناصر، العمرية، 
العارضية، الرقعي، الرابية، الرحاب، جليب الشيوخ، 
األندلس، الضجيج، اشبيلية، الري، خيطان، الزهراء، 
الصديق، السالم، حطني، الشهداء، العباسية، احلساوي، 

ضاحية عبداهللا املبارك». ولفت الى ان افتتاح الفرع 
اجلديد لبيــــت الزكاة يأتي بالتزامن مع أول شــــهر 
رمضان املبارك حتى يستفيد من خدمات البيت فئة 
كبيرة من املراجعني من ســــكان محافظة الفروانية 
واملناطق التابعة لها والقريبة منها تيســــيرا عليهم 
سواء للتبرع لبيت الزكاة أو لالستفادة من خدمات 
البيت املتنوعة. وقال د.الشــــطي ان فرع بيت الزكاة 
في محافظة الفروانية يقع في منطقة اشبيلية قطعة 
٣ شارع ٢٠، مشيرا الى انه ميكن احلصول على مزيد 
من املعلومات عن الفرع باالتصال مبركز االتصال في 
بيت الزكاة على الرقم ١٧٥ أو زيارة موقع بيت الزكاة 
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