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لالإعالن يف الدليل الطبي الرجاء االت�صال

بفريق الت�صويق يف ال�رشكة الكويتية املتحدة الدليل الطبي
هاتف: 22250060 - فاك�س: 24343940- 22250059

دشنت المرحلة األولى من تقاطع الفحيحيل مع الصباحية والمنقف

المعروف: المجموعة المشتركة تتبع 
أعلى المعايير في تنفيذ المشاريع

دشنت شركة المجموعة 
المشتركة للمقاوالت بنجاح 
المرحلة االولى من تقاطع 
طريق الفحيحيل السريع 
مع منطقة المنقف وجنوب 
بالطريق  المتمثل  الصباحية 
المنخفض باالتجاهين وافتتح 
اعتبارا  الخدمة  فعليا ودخل 
من صباح االثنين وال��ذي 
يأتي ضمن أعمال انشاء 
وانجاز وصيانة تقاطعات 
التي  الرئيسية  على الطرق 
تطرحها وزارة االش��غ��ال 

العامة.
العالقات  وقالت مديرة 
العامة والتسويق في الشركة 
منال عبد الرحمن المعروف 
في تصريح صحفي بهذه 
المناسبة ان الشركة تتبع 

اعلى المعايير والمواصفات العالمية في تنفيذ 
مثل هذه المشاريع الحيوية والتي من شأنها 
تسهيل الحركة المرورية وحركات االلتفاف 
الصباحية وضمان  المنقف وجنوب  لمنطقتي 
انسيابية المرور على الطريق السريع والدوار 

السطحي للمشروع.
ال��م��ش��روع تضمن طريقا  وبينت ان 

منخفضا بطول 900 متر ودوارا سطحيا 
الى الطرق وحارات االنفصال وجميع  اضافة 
المرتبطة بالطرق والنفق ، مشيرة  الخدمات 
الى انه تم ترحيل خدمات البنية التحتية من 
مياه وكهرباء وهاتف وازال��ة واع��ادة انشاء 
المشروع ذاته)مما  جسر مشاة ضمن أعمال 
سهل حركة المرور وقضى على االزدح��ام 

المروري المعتاد(. واشارت الى ان الشركة 
تنفذ اآلن مشاريع عديدة أغلبها داخل دولة 
الكويت، كانت وقعت عقودها خالل السنوات 
االخيرة، كما ان مشاريع اخرى رست عليها 
بانتظار توقيعها مع الجهات المعنية، باالضافة 
اقل  انها  الى مناقصات لمشاريع اخرى تبين 

االسعار بانتظار ترسيتها وتوقيعها.

جانب من المشروع

سيساهم في تطوير أداء الحكومة من خالل البوابة اإللكترونية

الياقوت: »خدمات التواصل« انجزت مشروع مركز 164 
التابع لـ »الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «

اعتبر رئيس مجلس إدارة 
شركة خدمات التواصل المهندس 
الياقوت ان مشروع مركز  طالل 
خدمة العمالء 164 التابع للجهاز 
المعلومات  المركزي لتكنولوجيا 
الذي قامت الشركة بتجهيزه و تم 
تدشينه و إفتتاحه مؤخرا بحضور 
الدكتور فاضل صفر وزير األشغال 
العامة و وزي��ر الدولة لشئون 
التنميه و المدير  التخطيط و 
العام للجهاز عبد اللطيف سريع 
السريع انه احد ابرز إنجازات 
شركة خدمات التواصل ضمن 
عدة مشاريع اخرى تقوم الشركة 

باإلشراف عليها.

التعاون التام

الياقوت رض��اه  اب��دى  كما 
و فخره بما قامت به خدمات 

الجهاز  التشغيل في  مديرة إدارة 
المعلومات  المركزي لتكنولوجيا 

CAIT حذامة العبد الهادي.
ال��ي��اق��وت النجاح  وتمنى 
وال��ت��وف��ي��ق ل��م��رك��ز خ��دم��ة 
العمالء 164 ، مشيدا بالنظرة 
العام  اإلستراتيجيه لدى المدير 
للجهاز عبداللطيف السريع 
الذي يمتلك نظرة ثاقبة لألمور 
التي ستساهم في  التكنولوجيه 
تطوير اداء الحكومة من خالل 
البوابه االلكترونيه او مركز خدمة 
التواصل  العمالء 164 او خدمة 

االلكتروني.
يذكر ان فريق عمل مشروع 
مركز خدمة العمالء يتكون من 
المعنيه  مجموعة تمثل اإلدارات 
في الجهاز المركزي و ابرز اعضاء 
الفريق فاضل الحداد، يعقوب 
الفرحان، خالد  زام���ون، ط��الل 

حصل بين الشركة و بين القائميين على 
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات و 
في مقدمتهم فريق عمل المشروع برئاسة 

التواصل إلنجاز هذا المشروع و إتمامه على 
افضل وجه كما من جهة اخ��رى المح إلى 
التام على مختلف االصعدة الذي  التعاون 

الحاتم ، مي العوضي،  ابتسام العوضي، نجله 
الدويهيس، نجاة ابراهيم، إيمان جعفر، هديل 

الناصر، سامي بهبهاني. 

طالل الياقوت

564.4 مليون دوالر إيرادات 61 جمعية خيرية

فوربس تطلق قائمة الجمعيات الخيرية العربية األكثر شفافية
قامت مجلة )ف��ورب��س- الشرق 
األوس��ط( بإطالق قائمة )الجمعيات 
األكثر شفافية في العالم العربي(، للمرة 
التوالي، حيث ارتفع عدد  الثانية على 
المؤسسات المشاركة في قائمة هذا 
العام من 54 ليصل إلى 61 من أصل 
2050 جمعيًة عربيًة، وكانت الصدارة 
ل��دول��ة الكويت؛ حيث ك��ان المركز 
األول من نصيب جمعية )اإلص��الح 
إي��راداٍت بلغت  االجتماعي(، بمجموع 
الثاني  المركز  93.5 مليون دوالر، وكان 
من نصيب الكويت أيضاً، ممثّلة بجمعية 
)العون المباشر( بمجموع إي��رادات 
بلغت 93.1 مليون دوالر، تنفق منها 
على العمل الخيري واألنشطة ما قيمته 
65.7 مليون دوالر. وج��اءت جمعية 
الثالثة  المرتبة  البر( اإلماراتية في  )دار 
العام الماضي،  بعدما تصّدرت قائمة 
على الرغم من تحقيقها قفزًة كبيرًة في 
إيراداتها التي بلغت 66.4 مليون دوالر 
عام 2011، مقارنة مع 59.5 مليون 
العام 2010، وحلت رابعاً  دوالر في 
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام )إنسان( 
السعودية، لتكون جمعية )بيت الخير( 

اإلماراتية في المركز الخامس.

فيها، وذلك لضمان شرعية تعامالتها، 
وتوافقها مع القوانين النافذة في 
بالتواصل  البحث  بلدانها. ثم قام فريق 
مع أكثر من 2050 جمعيًة عربيًة، 
وطلبنا منها أن تقوم بتزويدنا بقوائمها 
المالية المدققة عن الفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011، وذلك لضمان 
وجود مرجعية إدارية ومالية لحساباتها 
تضمن قانونية عملها ووجودها، هذا 
إلى جانب أن يكون التقرير مدققاً من 
قبل شركة تدقيق مالي معتمد. وكانت 
النهائية  القائمة  النتيجة بأن احتوت 
على 61 جمعيًة خيريًة، حققت الشروط 

المطلوبة.

المعايير:

< إجمالي دخل الجمعية للعام 
.2011

< مجموع اإلنفاق على المساعدات 
الخيرية من إجمالي اإلنفاق العام خالل 

العام 2011.
< أن تكون الجمعية مرخصًة 
الشؤون االجتماعية  ومسجلًة في وزارة 

في بلدها.
وفي حفل أقيم مساء االثنين الموافق 23 يوليو 2012، في فندق الميدان في 
العربية، وكبار  الخيرية  مدينة دبي، حضره عدد من مسؤولي وممثلي الجمعيات 
المنظم  الخيري والعمل اإلنساني  القطاع  التنفيذيين والمهتمين بدعم  المديرين 
والقائم على الشفافية، قام الدكتور ناصر بن عقيل الطّيار، رئيس مجلس إدارة دار 
)الناشر العربي( يرافقه الدكتور حمد الشيباني، مدير دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
ال�10  المراكز  التي حلت في  التقديرية للجمعيات  الجوائز  الخيري بدبي، بتسليم 

األولى.
وصرح الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، رئيس دار )الناشر العربي(، حول الهدف 
الضوء على هذا  الحفل لتسليط  السنوي، قائاًل: “يأتي هذا  الخيري  الحفل  من هذا 
الجانب اإلنساني المهم، إيماناً من )فوربس- الشرق األوسط( التي تعتبر رائدة في 
هذا المجال، بدعم العمل الخيري الذي لم يحَظ بمساحة كافية، ولم يأخذ حّقه في 

اإلعالم العربي”.
وعن أهمية وجدوى هذه القائمة، وكيف تترجم هذه األرقام إلى دليل إرشادي 
يستفاد منه في مجاالت ودراسات العمل الخيري، يقول الطيار:” هذه األرقام بكلِّ 
الفئاِت جميعها؛ رجاِل أعماٍل أو شركاٍت، أو حتى  المتبرِّعين من  فخٍر نضعها أمام 
لَع على مصيِر وحجِم اإلنفاِق  ، ليطَّ جهاٍت حكوميٍة، لتصل رسالُتنا إلى العالِم العربيِّ
الخيريِّ العربيِّ مقارنًة مع تبرعات العالِم، إنها أرقام زهيدة وال تعتبر أمام تبرع رجِل 

أعماٍل واحٍد فقط عالمياً”.

دعم خيري

 ومن جانبها تفيد خلود العميان، رئيس تحرير )فوربس- الشرق األوسط(، قائلة: 
الخير وجدنا أن ما يجمعها هو  النماذج من بيوت  “عندما خضنا في نجاح هذه 
مهنيُة العمل، وكذلك األفكاُر الجديدُة والمبتكرُة في جمع التبرعات، بطريقٍة عمليٍة 
وأساليَب حديثٍة، تكسر الجمود، حيث تزرع في نفوس المتبرعين الثقة والطمأنينة 
المساعدات إلى مستحقيها بكل أمانٍة ومصداقيٍة، وتقلع بذور الشك من  بوصول 

جذوره”.
وتضيف العميان الحظنا أن السبب وراء نجاح هذه الجمعيات أيضاً، هو فريق 
الثقافي  الواعي، والمؤهل والمدرك لمعنى اإلفصاح، وتفاجئنا بالمستوى  العمل 
الذي يرقى إليه البعض من متابعة لضمان جودة المشاريع التي تقوم بها من ناحية 
التعليم، وإغاثة المنكوبين من الحروب، وحفر اآلبار، ومساعدة المحتاجين، وإيواء 

األيتام، وغيرها من المشاريع.
الخيري، عابدين نصر  العمل  ومن شركاء )فوربس- الشرق األوسط( في دعم 
الله، نائب رئيس مجموعة )ميدان( لشؤون الفنادق والضيافة، الذي يعلق على هذه 

االحتفالية بقوله: “إنه لشرف لنا أن نكون شركاء مع )فوربس- الشرق األوسط( للسنة 
الثانية على التوالي يتاح لنا شرف رعاية هذا الحفل الخيري في فندق )الميدان(”.

ويضيف عابدين: “لقد كانت أمسية رائعة حضرها لفيف من المجتمع اإلماراتي 
والدول العربية، نتمنى أن يكون لنا هذا الحضور في كل عام، لما لهذا التجمع من 
أثر كبير على عملنا في قطاع الضيافة، وإنها لضمن خططنا المستقبلية أن نكون جنباً 
إلى جنب مع مجلة )فوربس- الشرق األوسط( في جميع االحتفاليات االجتماعية 

المستقبلية”.
تجدر اإلشارة إلى أن الحفل كان منصة لقاء لتبادل الخبرات في مجال العمل 
الخيري، والتعرف إلى تجارب الجمعيات الخيرية في مختلف أماكن العالم العربي 

وخارجه.

منهجية البحث

اعتمد فريق البحث في مجلة )فوربس- الشرق األوسط( في مصدره األساسي 
العالم  الخيرية األكثر شفافية في  المعلومات إلعداد تصنيف )الجمعيات  لجمع 
الدول  التواصل مع وزارات الشؤون االجتماعية في مختلف  العربي(، من خالل 
العربية، للحصول على قوائم الجمعيات الخيرية )غير الربحية( المسجلة والمعتمدة 

< لديها شركة تدقيق مالي معتمد.
< أن يكون إجمالي إيرادات الجمعية أكثر من 300 ألف دوالر.

الخيرية، والذي  المساعدات  المباشر على  وفي حقيقة األمر، يشّكل اإلنفاق 
الجمعيات  العنصر األكثر أهميًة في عمل  العام،  يشكل نسبًة من إجمالي اإلنفاق 
المجال؛ ألن سرعان ما يترجم ذلك بشكٍل  الناشطة في هذا  الخيرية والمؤسسات 
إيجابيٍّ يسهم في تنمية المجتمع، ويتحقق الهدف التي وجدت الجمعيات من أجله 
لبناء  المجاالت  المتخصصة في شّتى  البحث باختيار الجمعيات  أصاًل. وقام فريق 
القائمة  المسح 19 دولًة عربيًة؛ 11 دولة منها كانت حاضرًة في  عينته. وقد شمل 
السودان،  البحرين، ُعمان،  الكويت،  لبنان،  )السعودية، فلسطين، األردن، اإلمارات، 
تونس ومصر(، فيما غابت 7 دول بسبب امتناع الجهات الرسمية فيها بتزويدنا بقائمة 
البحث، وهي )قطر،  العاملة فيها، والتي انطلق على أساسها  الخيرية  الجمعيات 
اليمن  المغرب وموريتانيا(. كما تم استثناء 3 دول هي )سوريا،  الجزائر،  العراق، 
وليبيا( بسبب األوضاع السياسية واألمنية التي تمرُّ بها تلك البلدان، ما جعل التواصل 
مع جهاٍتها الرسمية صعباً. الجدير بالذكر أنه تم استبعاد الصناديق الخيرية )صناديق 
الزواج، صناديق تمويل المشروعات الصغيرة، وغيرها(، واألعمال الخيرية التي تقوم 
بها الشركات ضمن برامجها تحت بند “المسؤولية االجتماعية”، والمبادرات الشخصية 

التي تقوم بها الشخصيات السياسية وكبار رجال األعمال.

ال��ك��وي��ت��ي��ة < 93.5 م���ل���ي���ون دوالر إي����������رادات ج��م��ع��ي��ة اإلص��������الح 

فريق البحثخلود العميان


