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2018 مجلس اإلدارة  يستعرض إجنازاته خالل 

الشعلة: نثمن جهود مسؤولي وموظفي 
بيت الزكاة لالرتقاء باألعمال اخليرية واإلنسانية 

عقد مجلس إدارة بيت الزكاة اجتماعاً في 
يوم اخلميس املاضي برئاسة فهد الشعلة 
وزير األوقاف والشئون االسالمية ووزير 
الــدولــة لشئون البلدية »رئــيــس مجلس 
إدارة بيت الــزكــاة ». حيث رحــب  الوزير 
بأعضاء املجلس وأثنى على جهودهم في 
النهوض مبسيرة بيت الــزكــاة اخليرية  
والوصول به لهذه املكانة املتميزة في مجال 
العمل اخليري واإلنساني،  وبدورهم رحب 
أعضاء املجلس بوزير األوقــاف والشئون 
االسالمية وتهنئتهم له مبناسبة توليه 
ــة املجلس ، ومتــنــوا له  ــاس الــــوزارة ورئ

التوفيق والسداد .
ثم استعرض املجلس تقرير مؤشرات 
األداء وســيــر العمل فــي قــطــاعــات البيت 
ــن 1/1 حتى  املختلفة خـــالل الــفــتــرة م
2018/9/30 حيث بلغت إجمالي إيرادات 
البيت خالل تلك الفترة )51،455،719د.
ك( » واحــداً وخمسون مليوناً واربعمائة 
وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة 
عشر ديناراً » بنمو نسبته )%14.75( عن 

نفس الفترة من العام السابق 2017.
وقــد وجــه املجلس الشكر والتقدير إلى 
احملسنني الــكــرام واجلــهــات الداعمة على 
تبرعاتهم ودعمهم  لتمكني البيت من مواصلة 

مسيرته اخليرية واالنسانية في املجتمع .
وفي مجال االنفاق احمللي واخلارجي بلغ 
اجمالي اإلنفاق خالل الفترة من 1/1 حتى 
2018/9/30: )39،780،880.ك( »تسعة 
وثالثون مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً 
وثمامنائة وثمانني ديناراً«،منه إنفاق محلي 
داخل الكويت مببلغ: )23،508،473 د.ك(، 
وإنفاق خارجي مببلغ: )16،272،407.ك( 
)وهي مبالغ مشروطة من املتبرعني إلقامة 

مشاريع باخلارج(.
ــن مــســاعــدات  أمـــا األســــر املــســتــفــيــدة م
ــالل الــفــتــرة من  البيت داخـــل الكويــت خ
7/1 حتى 2018/9/30 فقد بلغت : 
)17،873 أســــرة( »ســبــعــة عــشــر ألــفــاً 

وثمامنائة وثالثة وسبعني أسرًة »، بلغت 
املساعدات املقدمة لها: )7،186،670( د.ك( 
»سبعة ماليني ومائة وستة وثمانونألفاً 
وستمائة وسبعون ديناراً«، كما بلغ عدد 
ــواد الغذائية والعينية  املستفيدين من امل

الــتــي يــقــوم الــبــيــت بــتــوزيــعــهــا: )7788 
ــى مبالغ  ـــرة( )شــهــريــاً(،بــاإلضــافــة إل أس
الدعم املقدمة من بيت الــزكــاة إلــى بعض 
ــوزارات مثل: »وزارة التربية،  الهيئات وال
وزارة الشئون االجتماعية والعمل، جامعة 

الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ــالل اتفاقيات  والــتــدريــب...إلـــــــــــخ«مــن خ
الصناديق املشتركة املبرمة بني البيت وتلك 

اجلهات .
كما مت تنفيذ عدد من املشاريع املوسمية 

ــذه الفترة منها:مشروع حقيبة  ــالل ه خ
الطالب حيث بلغ عدد الطلبة املستفيدين 
مــن املــشــروع 13،230 طالب ، ومشروع 
األضاحي داخل الكويت حيث بلغ عدد األسر 
املستفيدة من املــشــروع: )3700( أســرة ، 

ومــشــروع السقيا املتنقلة حيث بلغ عدد 
عبوات املياه املوزعة )97،000 عبوة( في 

مواقع العمل املختلفة .
 كما استعرض املجلس جهود البيت في 
تنمية مــوارد البيت من الزكاة واخليرات 
وفتح قنوات الكترونية جديدة للتسهيل 
على الشركات واملؤسسات واجلمعيات 
لتلقي الدعم احملاسبي والتدريب عن بعد 
بشكل مباشر على محاسبة زكاة الشركات 
واجلمعيات التعاونية ، إضافة إلى افتتاح 
وتشغيل عدد )4( مراكز إيرادية دائمة في 
كل من )مشرف - الرميثية - العارضية 

- العمرية(.
ــة اخلــارجــيــة  ــط ــش ــع واألن ــاري ــش أمـــا امل
خالل الفترة من 7/1 حتى 2018/9/30 
فــقــد بــلــغــت: )73( مـــشـــروعـــاً بتكلفة 
)2،079،986د.ك( وهي مبالغ مشروطة 

من املتبرعني .
وبلغ عدد األيتام املكفولني من بيت الزكاة 
حتى 2018/9/30: )30،561 يتيماً( 
ــة، كما بلغ عــدد طلبة العلم  في )41( دول
الدارسينباخلارج على نفقة البيت: )2316( 

طالباً في )13( دولة .
أما مشروع والئم اإلفطار خارج الكويت 
ـــة بتكلفة  فــقــد مت تنفيذه فــي )27( دول

)409،715(  دينار كويتي .
كما استعرض املجلس مؤشرات األداء في 
تنفيذ املشاريع االستراتيجية لبيت الزكاة 
للسنوات )2017/2016 –2021/2020(.
ثم استعرض املجلس التقارير واملذكرات 
املرفوعة من اللجان املنبثقة عن املجلس 
حول نتائج أعمالها واتخذ حيالها القرارات 
والتوصيات الالزمة ، ومت إقــرار املوازنة 

التقديرية للزكاة واخليرات لعام 2019 م .
وفــي اخلــتــام أثنى املجلس على جهود 
إدارة البيت في حتقيق منو في إيــراداتــه 
خــالل الفترة، كما أثنى أيضاً على جهود 
العاملني في بيت الزكاة ومتنى لهم املزيد من 

التوفيق والنجاح .

كشفت رئــيــس قــســم الــنــســاء والــــوالدة 
مبستشفى العدان د.عبير الذايدي عن وجود 
توجه الفتتاح  وحدة »احلمل األولي املبكر في 
املستشفى قريبا، وذلك  كما هو متبع عامليا، 
مشيرة الى ان هذه الوحدة تعنى باحلاالت 
املرضية املتوقع حدوثها في الشهور األولى 
من احلمل، والهدف منها اكتشاف املضاعفات 
التي قد حتدث وتؤثر على املريض، فضال عن 
اإلقامة في املستشفى والقدرة على الرجوع 

ملمارسة احلياة الطبيعية.
جــاء هــذا فــي تصريح صحافي لها على 
ـــوالدة  هــامــش استضافة قسم الــنــســاء وال

مبستشفى العدان استشارية احلمل »عالي 
اخلطورة« د.جايني تير من مستشفى سانت 
مـــاري االجنــلــيــزي الــعــريــق  ضمن برنامج 

االطباء الزوار لوزارة الصحة.
وذكــرت أنه يتم حاليا العمل على جتهيز 
عيادات خاصة بوحدة احلمل األولي املبكر في 
العيادات اخلارجية لقسم النساء والــوالدة، 
وسيتم  العمل بها على فترتني صباحية 
ومسائية وذلك لتقليل احلاالت على حوادث 
ـــوالدة، علما أنــه سيتم استقبال  النساء وال
احلاالت من احلوادث وعيادات رعاية األمومة 
الرعاية األولية ومن حــوادث املستشفى في 

األقــســام األخـــرى، معتبرة أن هــذه الوحدة 
االولى على مستوى دولة الكويت،  ومت عمل 

برتوكول خاص بها.
وعن الطبيبة الــزائــرة، قالت د.الــذايــدي: 
مت خــالل استضافة قسم النساء والـــوالدة 
مبستشفى العدان استشارية احلمل »عالي 
اخلطورة« د.جايني تير من مستشفى سانت 
مــاري االجنــلــيــزي العريق مناظرة حــاالت 
الوالدة الطبيعية والقيصرية،  وتدريب عملي 
ونظري لألطباء على الوالدة الطبيعية اآلمنة 
ومراقبة تخطيط اجلنني بصورة صحيحة 
لتحقيق والدة طبيعية آمنه وتقليل نسب 

العمليات القيصرية ومضاعفاتها املستقبليه 
لألم. وأعلنت عن زيــارة استشاري املناظير 
الرحمية البروفيسور اســامــة شــوقــي من 
جمهورية مصر العربية االسبوع اجلــاري 
لـقسم النساء والـــوالدة مبستشفى العدان 
ضمن برنامج االطــبــاء الــــزوار، داعــيــة من 
يرغب مبراجعة الطبيب الزائر التواصل مع 

سكرتارية القسم.
واجلدير بالذكر أن د.جايني تير تعمل 
ضمن فريق جناح لندو امللكي في مستشفى 
سانت ماري املعروف بوالدات العائلة امللكية 

البريطانية.

تعنى باحلاالت املرضية املتوقع حدوثها في الشهور األولى من احلمل

الذايدي: افتتاح وحدة للحمل األولي املبكر قريبًا في مستشفى العدان 

د.عبير الذايدي ود.جايني تير في لقطة جماعية مع عاملي قسم النساء والوالدة مبستشفى العدان

استكماالً خلطط التحديث الشاملة التي شرعت 
اإلدارة العامة للجمارك بتنفيذها فــي العام 
املنصرم 2018، ومع بداية العام اجلديد 2019 
أعلن عضو جلنة اإلعالم اجلمركي رئيس ميكنة 
العمل اجلــمــركــي والــنــظــم األمــنــيــة فــي اإلدارة 
العامة للجمارك طالل العيدان، عن االنتهاء من 
حتديث البنية التحتية ملنفذ العبدلي واملتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات، مشيراً إلــى أنــه جرى 
توفير أجهزة احلاسب اآللي وملحقاته وتنظيم 
دورات تدريب داخل املنفذ ملا اليقل عن 300 موظفاً 

جلميع النوبات، 
وأكــد العيدان في تصريح صحفي أن عملية 
التحديث والتطوير التقنية تتسق مع التعليمات 
اجلمركية رقــم 171 /2018 بشأن ربــط منفذ 
العبدلي اجلمركي احلــدودي بالنظام اجلمركي 
اآللــي وتنطلق من تعليمات مدير عام اجلمارك 
سعادة املستشار جمال اجلــالوي، ونائب املدير 
العام لشؤون املنافذ عدنان القضيبي، وبالتنسيق 
مع مدير إدارة اجلمرك البري مشعان السعيدي، 

واملتخصصني في هذا املجال داخل املنفذ.
ــاف العيدان أن التحديث التكنولوجي  وأض
يسهم بشكل الفــت فــي حتسني بيئة االعــمــال 
وحتقيق جــودة أفضل في العمل لكونها تسهم 
فــي ربــط آلــي بــني منفذ العبدلي وبقية املراكز 
اجلمركية البرية والبحرية في جزئية خروج 
الشاحنات وتسجيل املركبات »دخول وخروج« 
إلــى جانب تسهيل عملية إستخراج التقارير 
ــودة املعلومات  وتسجيل الــصــادر وحتقيق ج
املرتبطة بخروج البضائع واالطالع على االمور 

والضوابط املالية واجلمركية.
وثمن رئيس ميكنة العمل اجلمركي والنظم 
األمنية اجلهد املبذول والتنسيق الالفت لتنفيذ 
عمليات التحديث والــتــدريــب مــن قبل الشركة 
املستمرة »جلوبال« والفريق الفني واملختصني 

من إدارة املشروع.
ونوه إلى أن خطة التطوير نفذ خاللها توفير 

جميع املتطلبات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 
مع إجــراء تعديالت على النظام اجلمركي اآللي 

ومبا يتماشى مع طبيعة عمل املنفذ.
واعتبراملنسق العام لشؤون املنافذ رئيس 
ميكنة العمل طالل العيدان، تشغيل وربط املنفذ 
آليا إجنــاز يحسب للجمارك ويسهم في جودة 
العمل مجدداً التأكيد على ان النقلة النوعية في 
العمل اجلمركي وعمليات التحديث يتابعها بشكل 

دقيق ويوصي بها املدير العام للجمارك.

2018 استكمااًل خلطط التحديث الشاملة للجمارك في 

العيدان: االنتهاء من حتديث البنية 
التحتية ملنفذ العبدلي تكنولوجيًا 

طالل العيدان

الوزير فهد الشعلة يترأس اجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة

قالت الهيئة العامة للبيئة الكويتية إن شبكة 
الرصد الوطنية التابعة لها سجلت نسبة عالية 
من الدقائق العالقة )الغبار( نتيجة تقلبات 
الطقس التي شهدتها الــبــالد يومي اخلميس 

واجلمعة.
وأضافت )البيئة( في بيان صحفي أن )الشبكة 
الوطنية( رصدت نسبة عالية من هذه الدقائق 
تراوحت أحجامها ما بني 1 ميكرومتر و5ر2 
ميكرومتر و10 ميكرومترات لتتجاوز بذلك 

احلدود املسموح بها وفقا للمعايير الوطنية.
ــق( عــبــارة عن  ــائ ــدق ــت أن هــذه )ال ــح وأوض
جزيئات عالقة في الهواء يبلغ قطرها نحو 5ر2 
ميكرومتر أو أقل ويعد الغبار الطبيعي أحد أبرز 

مصادرها بجميع أشكالها وأجحامها.

وأفادت بأن املركبات الناجمة عن الصناعات 
ال سيما التفاعالت الكيميائية ما بني الغازات 
وتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك عــدم ثبات 
التربة نظرا إلى اختفاء الغطاء النباتي إما لشح 

املياه أو للنشاطات البشرية تعد مصدرا لها.
وذكرت أنه ونظرا إلى دقة حجم هذه الدقائق 
ميكن امتصاصها في مجرى الدم عبر االستنشاق 
بعكس الكبيرة والبالغ حجمها 10 ميكرومترات 
والتي يستطيع جسم اإلنسان التعامل معها 
والتخلص منها.وأهابت باجلميع توخي احليطة 
واحلـــذر وعــدم التعرض لــألجــواء اخلارجية 
قــدر اإلمكان ال سيما مرضى اجلهاز التنفسي 
إذ أن لهذه الدقائق تأثيرات تختلف باختالف 

مصدرها.

»البيئة«: رصد نسبة عالية من »الدقائق 
العالقة« في اجلو نتيجة تقلبات الطقس

أعلن مدير إدارة الــدراســات اإلسالمية 
وعلوم القرآن الكرمي حملافظتي األحمدي 
ومــبــارك الكبير الدكتور فهد اجلنفاوي 
عــن عقد بــروتــوكــول تــعــاون مــع  اللجنة 
التنفيذية إلدارة  مسابقة الشيخ راكــان 
بــن حثلني »رحــمــه الــلــه« حلفظ الــقــرآن 
الكرمي وجتويد تالوته وذلك بهدف تنظيم 

نسختها الثانية.
وقال اجلنفاوي في تصريح صحفي إن 
إدارة الدراسات اإلسالمية وعلوم القرآن 
الكرمي حملافظتي األحمدي ومبارك الكبير 
تعمل انــطــالقــاً مــن استراتيجية وزارة 
األوقــاف الرامية الــى الشراكة مع جميع 
مؤسسات املجتمع والتي ترجمت بهذه 

الشراكة مع االدارة القائمة على تنظيم 
 مسابقة الشيخ راكان بن حثلني »رحمه 
الله« حلفظ القرآن الكرمي وجتويد تالوته 
وتوقيع عقد بروتوكول التعاون املشترك 

مع األخ الفاضل محمد سلطان بن حثلني . 
واعتبر أن هــذه اخلطوة وتوقيع هذا 
البروتوكول يعد من صميم عمل اإلدارة 
التي تقوم على رعاية وحفظ كتاب الله 
وتشجيع جميع أفــراد املجتمع ومبختلف 
أعمارهم على حفظ القرآن الكرمي وحسن 

تالوته وجتويده وفهم وتدبر معانيه. 
ــادرة من  وقــال اجلــنــفــاوي إن هــذه املــب
أسرة آل حثلني الكرمية ليست غريبة فهم 
أصحاب إرث تاريخي ميتد ملئات السنني 
ــدام على  وهم من عرفوا بحب اخلير واإلق
فعله حالهم كــحــال أي أســـرة مــن األســر 
الكويتية التي جبلت على اإلهتمام بالقرآن 
الكرمي . وشكر اجلنفاوي األخ الفاضل 
محمد سلطان بن حثلني على هذا التعاون 
املثمر والذي نأمل أن يستمر أعواماً مديدة 
ــرآن الــكــرمي وأن يجعله في  ــق خلــدمــة ال

موازين أعماله.

وقع بروتوكول تعاون لتنظيم مسابقة راكان بن حثلني 

اجلنفاوي: إستراتيجية »األوقاف« تهدف إلى الشراكة مع مؤسسات املجتمع

د.جايني تير تلقي محاضرة 
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د. فهد اجلنفاوي خالل لقائه محمد سلطان بن حثلني


