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بيت الزكاة: تأهيل 16 موظفًا وموظفة

للمشاركة في عمليات التدقيق الداخلي
قام بيت الزكاة بتنظيم دورة »اعداد املدققني 
الداخليني للجودة« وذلك بالتعاون مع معهد اخلليج 
الدولي للتدريب االهل���ي والتي اقيمت في فندق 

كوستا ديل سول مؤخرا.
وقد قام م.جالل الطبطبائي بتقدمي الدورة ل� 16 
موظفا وموظفة من بيت الزكاة، حيث يعمل البيت 
على تأهيلهم واعدادهم االعداد االمثل للمشاركة في 
عمليات التدقيق الداخلي في البيت على اجراءات 

اجلودة.
وقد تناولت محاور احملاضرة التعريفات املتعلقة 
بالتدقيق ومبادئه وكيفية ادارة برنامج لتدقيق 
ووضع اخلطة، باالضافة الى التعريف بأنشطة 
التدقيق الداخلي، كما قام احملاضر بشرح كيفية 
ممارسة عملية التدقيق الداخلي عمليا ومطابقة 

االجراءات وكيفية متابعتها.
من ناحيتها بينت مدير مكتب ضبط اجلودة 
كوثر املسلم في بيت الزكاة ان الهدف االساسي من 
الدورة هو اعداد مدققني داخليني وتأهيلهم لتنفيذ 
برامج التدقيق والتأكد من تطبيق مواصفات اجلودة 

ومتطلباتها، موضحة ان بيت الزكاة قد سبق ان 
حصل على العديد من الشهادات ذات الصلة باملجال 
وهي نظام ادارة اجلودة 2008/9001، والتي حصل 
عليها البيت عام 2005، ومت جتديدها في عام 2009 
من قبل الشركة الكندية QMI حيث تقوم الشركة 
بالتدقيق على املواقع املختلفة لبيت الزكاة مبا فيها 
املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية في القاهرة 
مرتني في السنة كما حصل البيت على مواصفة 
ادارة سالمة االغذية 2005/22000 في عام 2009 
ومواصفة امن وس���رية املعلومات 2005/27001 
عام 2009 ايضا. واوضحت املسلم ان البيت يفخر 
بالش���هادات التي حصل عليها ويسعى للحفاظ 
عليها والى كس���ب ش���هادات اخرى في اجلودة، 
حيث ان احلصول عليها يعني ان اجراءات العمل 
املتبعة في ادارات البيت واقسامه تسير على النحو 
االفضل، كما يترجم احلصول على هذه الشهادات 
حرص البيت الدائم على تطوير نظام العمل فيه 
وتطوير االفراد القائمني عليه مما يعني حتقيق 

البيت الهدافه وللرؤية املوضوعة له.

بالتعاون مع وزارة التربية في العاصمة والجهراء

»الهالل األحمر«: انطالق حملة بذل وعطاء 11 الجاري
وأعرب العنزي عن بالغ شكره 
ل����وزارة التربي����ة واإلدارة العامة 
لإلطفاء جلهودهم في دعم احلملة 

وتسخير كل اإلمكانات للحملة.
وأشاد بجهود رئيس اجلمعية 
برجس البرجس وأعضاء مجلس 
اإلدارة ملا يقومون به من تقدمي الدعم 
للحملة، مؤك����دا ان ذلك يدل على 
الدعم الالمحدود من قبل اجلمعية 
للشباب الكويتيني. وأشار الى ان 
هذا احل����رص من جانب اجلمعية 
على عم����ل حملة توعوية يتزامن 
مع حرص الدولة على دعم األنشطة 
التطوعية واالهتمام باملتطوعني 
وتقدير جهودهم، مؤكدا االهتمام 
بتدريب املتطوع����ني في املجاالت 
املختلفة حتى تكون مساهمتهم فعالة 

في جميع األنشطة املجتمعية.

الى محافظات اخرى بعد االنتهاء 
من احلملة احلالية في محافظتي 
العاصمة واجلهراء، مشيرا الى ان 
مدة احلملة أسبوعان متتاليان في 

الفترة الصباحية.
وأكد العنزي انه سيتم تسجيل 
املتطوعني ف����ي كل محافظة على 
حدة، مش����يرا الى ان التس����جيل 
في احلملة يش����مل طلبة املدارس 
وأولي����اء األمور وأعض����اء الهيئة 
التدريسية واملتطوعني. وتابع ان 
احلملة اإلعالنية للحملة ستكون 
في املدارس واملباني التابعة لوزارة 
التربي����ة والتعلي����م العالي وفي 
الصحف اليومية وفي وسائل اإلعالم 
املرئية واملسموعة اضافة الى توزيع 
كتيبات توعوية وإرش����ادية على 

منازل املواطنني واملقيمني.

الوقاية ومكافحة احلريق وغيرها 
من الدورات التوعوية.

وأوضح ان احلملة لن تقتصر 
على محافظتني فقط بل ستنتقل 

وأش����ار الى انه سيعقد مؤمتر 
صحافي األربعاء املقبل بحضور 
كل من وكيل وزارة التربية متاضر 
السديراوي ورئيس اجلمعية برجس 
حمود البرجس وس����يتم تسليط 
الض����وء على حملة ب����ذل وعطاء 
التوعوية. ولفت الى ان اجلمعية 
حريصة كل احلرص على تسليط 
الضوء على اخلدمات التي تقدمها 
اجلمعية من خالل إطالق سلسلة 
من احلمالت التوعوية في املدارس 
الرامية ال����ى تأهيل وإعداد األفراد 
للتعامل مع املشاكل الصحية في حال 
حدوثها. وذكر انه سيتم تخصيص 
مدرس����تني في كل محافظة حلملة 
بذل وعطاء التوعوية، مشيرا الى 
انه ستكون هناك دورات متعددة 
مث����ل اإلس����عافات األولية وطرق 

تنظم جمعية اله����الل األحمر 
بالتعاون مع وزارة التربية حملة 
»بذل وعطاء« التوعوية التي تبدأ 
أنشطتها 11 اجلاري في محافظتي 

العاصمة واجلهراء.
وقال مدير ادارة املتطوعني في 
جمعية الهالل األحمر مساعد العنزي 
في تصريح ل� »كونا« ان حملة بذل 
وعطاء مش����روع توعوي تتعاون 
فيه اجلمعية مع اجلهات املختصة 
لتدريب فئ����ات املجتمع من خالل 
برامج ومحاضرات ونشاطات محددة. 
واضاف ان احلملة ستسلط الضوء 
على جهود اجلمعية واخلدمات التي 
تقدمها للمجتمع الكويتي من خالل 
التعامل مع اإلصابات الطارئة في 
حال حدوثها مبشاركة افراد املجتمع 

في هذه احلملة.
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