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أنشأ قسم الصناديق المشتركة للتعاون مع جهات حكومية وأهلية

العجمي: 850 ألف دينار خصصها بيت الزكاة 
لتمويل الصناديق المشتركة لعام 2009

وليد العجمي

الزكاة بإنش����اء  قام بي����ت 
قس����م للصناديق املش����تركة 
وذلك بغ����رض عقد العديد من 
االتفاقيات مع اجلهات والهيئات 
احلكومي����ة واألهلي����ة والتي 
يستحق منتسبوها ومراجعوها 
مساعدات تكفل استمرارهم في 

هذه اجلهات.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
إدارة املشاريع والهيئات احمللية 
باإلنابة في بي����ت الزكاة وليد 
العجمي إن الهدف من إنشاء قسم 
الصناديق املشتركة هو تفعيل 
دور البيت ف����ي تقدمي خدماته 
ومساعداته للمحتاجني التابعني 
جلهات حكومية وأهلية أخرى 
من طالب ومرضى وس����جناء 

وغيرهم من فئات محتاجة.
وق����ال العجم����ي ان فك����رة 
الصناديق املشتركة تتلخص 
في أن تنوب عن بيت الزكاة في 
دعم الطالب واملرضى والسجناء 
واألسر التابعة لكل فئة وغيرها 
من الفئ����ات األخرى، بحيث ال 

تقوم أي فئ����ة منهم مبراجعة 
البيت، وتكتفي مبراجعة اجلهة 
محل الصندوق املشترك مع بيت 

الزكاة.
العجم����ي أن بيت  وأضاف 
الزكاة أنشأ صناديق مشتركة 
م����ع الهيئ����ة العام����ة للتعليم 
التطبيق����ي وجامع����ة الكويت 
حتمل البي����ت تكلفتها جميعا، 
كما قام بإنشاء صناديق أخرى 
مع وزارات ومؤسسات حكومية 
وجهات أهلية، حتمل أكثر من 
نصف تكلفته����ا مثل صندوق 
جمعية التكافل لرعاية السجناء 

وصندوق إعانة املرضى.
وأك����د أن ع����دد الصناديق 
املش����تركة التي أنش����أها بيت 
الزكاة حتى ع����ام 2009 بلغ 8 
صناديق وهي صندوق املعونة 
الطبية مع جمعية صندوق إعانة 
املرضى وصندوق التائبني مع 
جمعية بشائر اخلير وصندوق 
الس����جناء وأسرهم مع  رعاية 
جمعية التكافل لرعاية السجناء، 

وصندوق طلب����ة اجلامعة مع 
الكوي����ت وصندوق  جامع����ة 
التطبيقي مع  التعلي����م  طلبة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وصندوق طلبة وزارة التربية 
التربية وصندوق  م����ع وزارة 
مركز الرشاد مع كل من وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
العام����ة لألوق����اف  واألمان����ة 
الرعاية االجتماعية  وصندوق 

مع وزارة الشؤون االجتماعية 
العمل، مش����يرا إلى أن إجمالي 
مخصصات هذه الصناديق بلغ 

850 ألف دينار.
العجم����ي بأنه فيما  وتابع 
ب����ني بيت  التع����اون  يخ����ص 
الزكاة وجمعية التكافل لرعاية 
السجناء، فالتعاون موجود منذ 
التكافل وقت  نش����أة صندوق 
أن كان تابع����ا جلمعية النجاة 
اخليري����ة حيث كان الصندوق 
يقوم بعمل الدراس����ة للحاالت 
من داخل السجن بالتنسيق مع 
وزارة الداخلية ومن ثم تعرض 
امللفات على بيت الزكاة وتقدمي 
الدعم املالي لهذه احلاالت إلى أن 
مت حتويل الصندوق إلى جمعية 
مستقلة وإشهارها باسم جمعية 
التكافل لرعاية السجناء حيث 
مت عمل اتفاقية »صندوق رعاية 
السجناء وأسرهم« بدعم مالي بني 
الطرفني باإلضافة إلى مساهمات 

من عدة جهات وشركات.
وأوض����ح أن إجمالي قيمة 

املساعدات الشهرية التي قدمها 
بيت الزكاة ألسر السجناء في 
عام 2008 بلغ 127.9 ألف دينار 
استفاد منها 51 أسرة فيما بلغت 
قيمة املساعدات املقطوعة لنفس 
العام 132.5 ألف دينار استفاد 
منها 295 أسرة، بينما بلغ إجمالي 
قيمة املساعدات الشهرية التي 
قدمها البيت ألسر السجناء في 
عام 2009 حتى اآلن 20.7 ألف 
دينار استفاد منها 11 أسرة فيما 
بلغت قيمة املساعدات املقطوعة 
لنفس الع����ام 23.7 ألف دينار 

استفاد منها 94 أسرة.
وأشار العجمي إلى أن بيت 
الزكاة باإلضافة إلى الصندوق 
التكافل  املش����ترك مع جمعية 
لرعاية السجناء يقوم مبساعدة 
اسر السجناء مساعدات شهرية 
ومقطوعة كل 4 ش����هور وذلك 
حسب اللوائح والنظم املعمول 
بها في بيت الزكاة وكذلك يقوم 
البيت مبساعدة هذه األسر باملواد 

العينية واألجهزة الكهربائية.

خلود الفيلي

أعلنت »زي���ن« الكويت عن 
برنامج أنش���طتها االجتماعية 
التي تستمر طيلة  واإلنسانية 
شهر رمضان املبارك والذي يهدف 
إلى دعم املجتمع الكويتي ويعزز 
التواصل ويرسخ القيم الدينية 
الس���امية ويلقي الضوء على 
أهمية العمل التطوعي من خالل 
حملتها الرمضانية »لنرعاهم في 
شهر اخلير«. ويتضمن برنامج 
»زين« الرمضاني أنشطة إنسانية 
واجتماعية لألطف���ال واأليتام 
واملس���نني وذوي االحتياجات 

اخلاصة واحملتاجني.
وقالت مديرة إدارة العالقات 
واالتصاالت ف���ي زين الكويت 
خلود الفيل���ي »أمتنى رمضان 
مباركا ألهل الكويت من مواطنني 
العربي  ومقيم���ني وللعامل���ني 
واإلسالمي أجمع، وإننا في »زين« 
نؤمن بأن شهر رمضان املبارك 
يشكل مناسبة خاصة ومميزة 
ألهل الكوي���ت وملوظفينا على 
السواء ملا فيه من تواصل وتفاعل 
م���ع املجتمع وذل���ك من خالل 
البرامج التي نضعها خصيصا 
للش���هر الكرمي في إطار حملة 

»لنرعاهم في شهر اخلير«.
وأضافت الفيلي »إن من ابرز 
انشطة احلملة قيام شركة زين 
بدع���وة جميع فئ���ات املجتمع 

من املتطوعني الش���باب الذين 
أتوا لنشر البسمة على وجوه 
األطفال واأليتام من خالل توزيع 
الهدايا عليهم، ونتوقع املزيد من 
احلضور ف���ي الزيارات املقبلة 
لباقي دور الرعاية االجتماعية 
ودار املس���نني واملرضى وذوي 
االحتياج���ات اخلاصة وغيرها 

من األنشطة.
وبهذه املناسبة قالت هيفاء 
النكاس مشرفة دار األطفال بإدارة 
احلضانة العائلية: انه ليس من 
الغريب عل���ى »زين« حرصها 
التواصل وزيارة األطفال  على 
واأليتام في دار احلضانة العائلية 
كعادتها السنوية وانها سعيدة 
بوجود املتطوعني واملتطوعات 
من الشباب في الدار هذا العام، 
متمنية ان تستمر هذه احلملة 
في املستقبل وذلك لتعزيز روح 

اخلير في املجتمع الكويتي.
واختتمت الفيلي »إن برنامج 
زين له���ذا العام يأت���ي مكمال 
املبادرات والبرامج  للعديد من 
الت���ي قدمتها في إط���ار برامج 
املسؤولية االجتماعية التي كان 
لها أثر كبير في توطيد عالقات 
الشركة واملجتمع الكويتي بشكل 
عام، وهو الهدف الذي ستعمل 
»زين« دائما على بلوغه إن شاء 

اهلل«.

للمش���اركة جنبا إلى جنب مع 
أس���رة العالق���ات واالتصاالت 
في »زين« للمشاركة بحملتها 
الرمضانية كخطوة تشجيعية 
على العمل التطوعي من خالل 
امليدانية واألنش���طة  الزيارات 
االجتماعية الهادفة للتواصل مع 
الفئات احملتاجة ومد يد العون 
لهم، وللراغبني بالتسجيل في 
الزيارات  احلملة والتطوع في 
www. زيارة موقع الشركة م�ع
الدخول  zain.com م���ع فرصة 

بالسحب لتذاكر العمرة.
وتابعت: قامت أسرة »زين« 
بزي���ارة دار احلضانة العائلية 
التابعة لدور الرعاية االجتماعية 
وكنا سعداء بحضور العدد الهائل 

في إطار حملتها الرمضانية »لنرعاهم في شهر الخير« في الشهر الكريم

تتصدر قائمة أفضل السيارات من الفئة الصغيرة من شركة أوتوباسفيك األميركية

»زين« تعزز التواصل االجتماعي والعمل التطوعي

»الخليج« يعلن عن الفائز بأول سحب
شهري لـ »الدانة« بقيمة 100 ألف دينار

»كيا سبورتاج« تحصد جائزة السيارة المثالية للعام الحالي

أعلن بنك اخلليج أمس عن اسم الفائز في أول 
سحب شهري للدانة، حيث فاز باجلائزة التي تبلغ 
قيمتها 100 ألف دينار في السحب الذي أقيم يوم 
1 سبتمبر 2009 بفرع البنك الرئيسي، سادليواال 
كيزار عباس، وهو عميل في فرع الساملية الرئيسي 

)مجمع الفنار( لبنك اخلليج.
ويوفر حساب الدانة اجلديد للتوفير لعمالئه 
املزيد من السحوبات واملزيد من فرص الفوز، فإلى 
جانب السحب الشهري الذي مينح الفائز جائزة 
تبلغ قيمتها 100 ألف دينار، مينح أيضا سحوبات 
أس���بوعية يحصل فيها الفائز األول على جائزة 
قدرها 10 آالف دينار، في حني ينال كل من الرابحني 

اخلمسة اآلخرين جائزة قدرها 1000 دينار.
هذا وسيجري أيضا سحب سنوي على جائزة 

كبرى قدرها 500 ألف دينار.
وفتح حساب الدانة سهل وبسيط للغاية، فما 
على العمالء إال إيداع مبلغ قدره 400 دينار فقط 
وهو احلد األدنى لفتح حس���اب الدانة، ومبجرد 
إبق���اء هذا احلد األدنى س���يدخل العميل تلقائيا 
في السحوبات األسبوعية، الشهرية والسنوية. 
وملضاعفة فرص الربح، على العمالء زيادة املبالغ 
املودعة وإبقاؤها لفترة طويلة لضمان احلصول 

على أكبر عدد ممكن من الفرص.
وعلى العمالء الراغبني في املش���اركة بسحب 
الدانة الش���هري فتح حساب الدانة وإيداع املبلغ 
املطلوب قبل شهر واحد من تاريخ السحب الشهري 
وقبل أسبوع واحد من تاريخ السحب األسبوعي 

كي يتأهلوا لدخول السحب.
وإلى جانب فرصة الفوز بأكبر جائزة، مينح 
حساب الدانة عمالءه العديد من اخلدمات املتميزة 
كقنوات اإليداع أو فتح حساب الدانة املتعددة ومنها 
الفروع، املوقع اإللكترون���ي أو مبجرد االتصال 
باخلدم���ة املصرفية الهاتفية على مدار الس���اعة 
طوال أيام األسبوع على رقم 1805805، كما ميكنهم 
استخدام خدمة »بطاقة الدانة لاليداع احلصري« 
فقط التي متنح عمالء الدانة حرية ايداع النقود 

في أي وقت يناسبهم.
كما ميكن للعمالء زي���ارة املوقع اإللكتروني 
www.e-gulfbank. ثنائ���ي اللغة لبنك اخللي���ج
com ملعرفة املزيد م���ن املعلوم���ات عن حساب 
الدان����ة أو أي م����ن منتجات وخدمات البن�����ك 
األخ����رى هذا باإلضاف����ة لصفحة حس���اب الدان���ة 
www.e-gulfbank.com/aldanah الذي يقدم املزيد 

عن احلساب وعن الفائزين.

الوكيل  الوطنية،  ال���وكاالت  أعلنت مجموعة 
احلصري لس���يارات كيا، عن حصول سيارة كيا 
سبورتاج 2009 على جائزة السيارة املثالية للعام 
احلالي، التي متنحها شركة أوتوباسفيك األميركية، 
وتصدرها قائمة أفضل السيارات من الفئة الصغيرة 

»إس يو في كروس أوفر«.
وتعتبر جوائز السيارة املثالية مقياسا معياريا 
عن مدى اقتراب السيارة من حتقيق توقعات املالك، 
وكانت كيا س���بورتاج حصلت أيضا بداية العام 

احلالي على جائزة الرضا من أوتوباسفيك.
وبهذه املناسبة صرح نائب رئيس التسويق 
في شركة كيا موتورز الواليات املتحدة األميركية 
مايكل س���براغ بأن احلصول عل���ى هذه اجلوائز 
مبعث فخر، إذ إنها تؤكد مدى الرضا الذي حققته 
س���يارات كيا موتورز لدى العم���الء، إضافة إلى 
كونه تأكيدا على مستوى اجلودة التي تتمتع بها 

سيارة كيا سبورتاج.
وقال إن اجلائزة تعكس بش���كل مباشر رضا 
مالكي سبورتاج، كما تثبت التزام كيا بتقدمي أعلى 
مستويات اجلودة واألسلوب والسالمة والعملية في 
جميع سيارات كيا العاملية، مشيرا الى ان سبورتاج 
الشهيرة بفسحة مقصورة ركابها، ومساحة التحميل 
وإمكانياتها املتميزة خارج الطرق العامة، وتوفيرها 
الوقود بص���ورة تثير اإلعجاب، تلبي احتياجات 

شريحة كبيرة من عمالء كيا املميزين. 
وأوضح أن كيا سبورتاج باإلضافة إلى ما سبق 
تقدم قائمة واس���عة من ميزات السالمة والراحة، 
ومنها 6 وسائد هوائية حلماية السائق ومن معه 
في املقصورة الرئيسية، ووسائد هوائية جانبية 

تغطي الس���يارة من الداخ���ل بالكامل، إلى جانب 
 ،»USB« �وس���ائل األمان األخرى ومنها نظ���ام ال

وقوابس اإلدخال ثانوية. 
وجاء فوز كيا سبورتاج بجائزة السيارة املثالية 
للعام احلالي ألوتوباسفيك األميركية، بعد استطالع 
آراء أكثر من 32 ألف مالك س���يارة، ويعتمد منح 
اجلائزة على عدد كبير من املعايير الواجب توافرها، 
ومنها معايير الثقة والتطلع والواقعية، بالسيارات 
املس���تطلع اآلراء حولها، وكذل���ك تقييم 15 ميزة 
أخرى حول مدى تلبية السيارة لتوقعات املالك، 
باالعتم���اد على مقدار املي���زات التي يرغبون في 
تغييرها، وحصلت س���بورتاج على معدل 1.224 

من أصل 1.500.
اجلدير بالذكر أن مجموعة الوكاالت الوطنية 
إحدى شركات مجموعة عبدالعزيز العلي املطوع، هي 
الوكيل احلصري لسيارات كيا موتورز في الكويت 
منذ الع���ام 1997. وأكد بيان صادر عن املجموعة 
أن كيا سبورتاج تعد واحدة من أفضل السيارات 

مبيعا في الكويت بعد سيراتو وريو. 
وكانت مجموعة الوكاالت الوطنية أطلقت مؤخرا 
حملة تس���ويق كبرى، جاءت حتت ش���عار »كيا 
تدهش العالم«، وجاء هذا الش���عار اعتمادا على 
حصول سيارات كيا موتورز خالل الفترة األخيرة 
على الكثير من اجلوائز العاملية، وجاءت جائزتا 
أوتوباسفيك للتأكيد مجددا على استمرار كيا في 
إدهاش العالم، مبا تقدمه من موديالت ذات تقنيات 
وجودة عالية، استطاعت من خاللها االستحواذ على 
عدد كبير من العمالء وكسب ثقتهم في احلصول 

على سيارة تناسب طموحاتهم. 

»كيا سبورتاج« أثبتت كفاءتها وحصلت على السيارة املثالية لـ 2009


