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اإلعالن عن الفائزين بجائزة فهد األحمد الدولية للعمل الخيري اإلثنين المقبل
دارين العلي

»نريد أن يكون العمل اخليري 
على رؤوس الرماح« كلمة وجهها 
نائ����ب رئيس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان الش����يخ أحمد الفهد الى 
منظمي جائزة الشيخ فهد االحمد 
الدولية للعمل اخليري حني طرح 

فكرة اجلائزة عليه.
وكان الفهد يرمي حينها وفق 
تأكيد امني عام اجلائزة د.شبيب 
الزعب����ي الى أن عمل اخلير يجب 
ان يكون جلي����ا وواضحا وبارزا 

في خدمة االنسانية.
كالم الزعبي جاء خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس لالعالن 
عن موعد احلفل اخلتامي للجائزة 
بنس����ختها االولى واعالن اسماء 
املؤسسات واجلهات الفائزة وقيمتها 
تفوق ال� 100 ألف دوالر موزعة على 
4 أفرع للجائزة، وذلك يوم االثنني 
املقبل في قاعة الراية حتت رعاية 

وحضور الشيخ أحمد الفهد.
الزعبي ان من أولويات  وقال 
اهداف اجلائزة ان تبرز الصورة 
املش����رقة للعمل اخليري احمللي 
والدولي والتدلي����ل على نصاعة 
وجهه ورس����وخ قدمه ف����ي انقاذ 

االنسانية وبراءته من االرهاب.
واض����اف: ان العم����ل اخليري 
االنساني هو اليد احلانية والقلب 
الرحيم، النفس املشفقة، فكان من 
االجدر واالحرى ان يكون له من 
عندنا حتية إكبار واحترام، الفتا 
الى ان من االهداف العامة جلائزة 
الشيخ فهد االحمد الدولية العمل 
على تشجيع املؤسسات اخليرية 
املتميزة والعاملني  والشخصيات 
في خدمة العمل اخليري. تعزيز 
التعاون والترابط بني املؤسسات 
واجلمعي����ات اخليرية. واالرتقاء 
بالبحث العلمي واالعمال االبداعية 
في مجال العمل اخليري. وتوسيع 
مفاهي����م اخلير والبر واالس����هام 
املباش����ر وغير املباشر في تنمية 
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية 
لدى املجتم����ع املدني. وإبراز دور 
العمل اخليري كقطاع ثالث رديف 
للقطاع����ني احلكوم����ي واخلاص 
في تنمية املجتمع����ات والهيئات 

واملؤسسات.
مؤكدا: نري����د ان يكون العمل 
التطوعي االنساني ذا خطى ثابتة 
ورؤى واضحة واهداف منشودة 
يسير الى حتقيقها وقطف ثمارها 

جيال بعد جيل.
أما بالنسبة للجائزة فقال انها 
انتش����رت انتشارا واسعا السيما 

عن����د الش����ريحة املقص����ودة من 
املهتمني بالعمل اخليري والعاملني 
بحقله. وهذا واضح بالنسبة لعدد 
املشاركات الكبيرة جدا، وهذا كله 
بفضل اهلل أوال ثم بفضل تكاتف 
الذين يعملون باجلائزة، وانهم على 
قدر كبير من املس����ؤولية والعمل 

اجلاد في خدمة االنسانية.
وختم بالقول ان رسالة االسالم 
رسالة عاملية انسانية تعمل على 
اسعاد البشرية وحماية االنسان 

وتكرميه وضمان تعزيز حريته، 
فثقافة التطوع في ديننا احلنيف 
ترفع االنس����ان الى اعلى درجات 
العب����ادة، مؤك����دا ان اجلميع في 
جائزة الشيخ فهد االحمد الدولية 
للعمل اخليري يدرك هذه املعاني 
أو تلك املب����ادئ أميا ادراك، لذلك 
نشد على عضد من يسعى إلسعاد 
البشرية بعمله التطوعي واخليري 
سواء كان فردا أو جماعة، مؤسسة 
أو قطاع����ا آن االوان ان نقول ملن 

يعمل على إسعاد البشرية وبني 
االنسان »شكرا«. بدوره، قال املدير 
التنفيذي للجائزة عادل الدريبان 
ان حفل توزيع اجلوائز سيكون 
في الثامن عش����ر من يناير 2010، 
مؤكدا ان اجلائزة ستكون عالمة 
فارقة في مج����ال العمل اخليري 
وحلقة المعة في سلس����لة العمل 
التي تزين  اخليري واالنس����اني 
الكويت احلبيبة وتبرزها للعالم 
على صورتها احلقيقية البيضاء 

الناصعة. وقال ان ادارة اجلائزة 
عملت جاهدة ولفترة طويلة من 
الزمن لالعداد اجليد حلفل تسليم 
اجلائزة مبا يتناس����ب مع قيمتها 
االدبية واالخالقية ومبا يتناسب 
أيضا مع اس����م صاحبها الشهيد، 
موضحا ان اجلائزة ال تقتصر على 
الكويت فحس����ب، بل هي جائزة 
دولية بصفة سنوية تخليدا لذكرى 
الشهيد فهد االحمد ودعما ملسيرة 
العمل اخليري واالنساني في الكويت 

والعالم العربي واالسالمي.
وللتفصي����ل بش����كل اكبر عن 
ماهية اجلائ����زة وأفرعها وقيمة 
كل منها، قال الدريبان ان اجلائزة 
تقسم الى اربعة فروع وهي جائزة 
التفوق العلمي للمؤسسات اخليرية 
العلمي واالدب  االب����داع  وجائزة 
وجائ����زة افضل ص����ورة مؤثرة 
وجائزة املشروع اخليري املتميز، 
مشيرا الى ان هذه الفروع الرئيسية 
تنط����وي في داخله����ا أيضا على 
اقسام فرعية حتقق االختصاص 
والش����مولية معا، حيث ان قيمة 
جائزة التفوق للمؤسسات اخليرية 
تبل����غ 60000 دوالر موزعة على 
ثالثة فائزين وتقدم للمؤسسات 
واملنظمات والشركات واالحتادات 
واجلمعيات واالدارات احلكومية 
وغير احلكومية واخلاصة والتي 
حققت نتائج مميزة في حقل العمل 
اخليري واملس����توفية للمعايير 
املقررة. أضاف الدريبان ان جائزة 
االبداع العلمي واالدب تنقسم الى 
ثالث جوائ����ز ايضا، وهي جائزة 
البحث العلمي التطبيقي وجائزة 
القصة وجائزة الشعر التي تبلغ 
قيمها 8000 و6000 و4000 دوالر 
على التوالي وفقا للشروط اخلاصة 
باجلائزة وأهمها ان تكون من واقع 
العمل االنساني واخليري مبواقفه 

وجتاربه وأحداثه وغير ذلك.
أما الفرع الثالث للجائزة، فهو 
جائزة افضل صورة مؤثرة والتي 
تبلغ قيمتها 12000 دوالر وتذهب 
لثالثة فائزين ايضا بواقع 5000 
و4000 و3000 دوالر وجائ����زة 
املش����روع اخليري املتميز، وهي 
الرابع جلائزة الشهيد فهد  الفرع 
االحمد الدولي����ة للعمل اخليري، 
فتبلغ قيمتها 18000 دوالر وتوزع 
أيضا على ثالثة فائزين بواقع 7000 
و6000 و5000 دوالر للمراكز الثالثة 
االولى على التوالي. وتدور فكرة 
هذه اجلائزة حول االستخدام االمثل 
الطبيعية والبشرية مبا  للموارد 
التنمية املس����تدامة، حيث  يعزز 
تتن����اول مح����اور تل����ك اجلائزة 
املعاجلة الناجحة لقضية اجتماعية 
أو اخالقي����ة أو تربوية، وتوجيه 
اجلهود احمللي����ة أو االقليمية أو 
الدولية ملعاجلة القضايا االنسانية 
واخليرية التي تعاني منها الدول 
االسالمية، واملشاركة الواضحة في 
تطوير املفاهيم واالساليب العلمية 
أو العملية املعنية بالشؤون اخليرية 
واالنس����انية، وتفعيل آلية العمل 
املش����ترك بني املؤسسات العاملة 
في املجال اخليري، واملساهمة في 
حل املشكالت االنس����انية كالفقر 

واألمية وغيرها.

الدريبان: 4 فروع للجائزة ويش�ارك فيها عدد كبير م�ن الجهات الخيرية الزعب�ي: أهداف الجائزة إب�راز صورة العمل الخي�ري وبراءته من اإلرهاب

بحضور عدد من الشخصيات العامة المحلية والخارجية ورعاية الشيخ أحمد الفهد

)أحمد باكير(جاسم الناصر عبداهلل الزعبيالناصر والزعبي في استقبال املهنئني 

عادل الدريبان ود.شبيب الزعبي خالل املؤمتر الصحافي

أسامة أبوالسعود
أقامت قائمة االئتالف حفل عشاء على شرف اعضاء اجلمعية العمومية 
لنقابة العاملني بشركة نفط الكويت مبناسبة فوزهم في انتخابات النقابة 
الت����ي أجريت قبل ايام وتلقوا التهاني والتبريكات من اعضاء اجلمعية 
العمومية على فوزهم في انتخابات النقابة للدورة 2010 � 2012 والثقة 

الغالية التي أولوهم اياها االعضاء.
وأكد رئيس احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاس����م 
الناصر في تصريحات للصحافيني على هامش احلفل الذي أقيم مساء 

امس االول بجوار سينما األحمدي ان الوحدة الوطنية هي التي فازت في 
االنتخابات، مشيرا الى ان نسبة احلضور من اعضاء اجلمعية العمومية 
فاقت 87% وهو رقم ضخم خاصة ان اجلميع حرص على احلضور منذ 

الصباح الباكر.
وق����ال الناصر »االنتخابات كانت حامية ج����دا وقائمة االئتالف هي 
قائمة الوح����دة الوطنية وهي التي فازت وحص����دت اصوات اجلمعية 
العمومية«. وتابع قائال: »اعد بتكملة مس����يرتنا وان نكون على نفس 
النهج الذي بدأناه منذ عامني واحملافظة على املكتس����بات التي حتققت 

خالل الفترة املاضية � بفضل اهلل � واملطالبة بتحقيق املزيد من احلقوق 
ألبناء القطاع النفطي.

وبالنس����بة ملشكلة اطباء مستشفى شركة نفط الكويت قال الناصر 
»املشكلة ستحل ان شاء اهلل في القريب العاجل، وهناك لقاء قريب مع 
وزير النفط ووزير اإلعالم الش����يخ احم����د العبداهلل إلطالعه على هذه 

املشاكل والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن«.
ووجه الناصر الشكر في ختام تصريحاته ألعضاء اجلمعية العمومية 
عل����ى حضورهم وثقتهم بنا، وكما اش����كر الزمي����الت اعضاء اجلمعية 

العمومية مثمنا في الوقت نفسه الثقة الكبيرة التي حصل عليها اعضاء 
قائمة االئتالف.

ومن جهته، قال امني س����ر النقابة عب����داهلل الزعبي ان مجلس ادارة 
النقابة يعاهد اعضاء اجلمعية العمومية على مواصلة املزيد من االجنازات 
واملكاس����ب العمالية واحلفاظ على احلقوق املكتسبة واملشروعة مثمنا 
في الوقت نفسه الثقة الكبيرة التي حصل عليها اعضاء قائمة االئتالف 
وش����اكرا ألعضاء اجلمعية العمومية هذا احلضور القياسي للمشاركة 

في االنتخابات بنسبة تعدت %87.

الشايجي رئيسًا للعاملين ب�»ناقالت النفط«تشكيل هيئة المكتب لنقابة العاملين بشركة نفط الكويت
عقب انتخابات نقابة العاملني بشركة نفط 
الكويت التي جرت بتاريخ 2010/1/5 للدورة 
احلالية 2012/2010 أعلن أمس عن تش����كيل 

مجلس اإلدارة على النحو التالي:
1 � أحمد سلطان احلمادي � رئيس مجلس 

اإلدارة.
2 � حسن علي دشتي � نائب الرئيس.
3 � عبداهلل خالد الزعبي � أمني السر.

4 � م.فيصل أحمد الكندري � أمني السر 
املساعد.

أم����ني   � � ناص����ر س����الم املطي����ري   5
الصندوق.

 � الفيل����كاوي  � أحم����د عبداحلمي����د   6
عضوا.

7 � وليد خالد الرشيد � عضوا.
8 � م.سيف سعد الرشيدي � عضوا.

9 � م.مشاري احمد الكندري � عضوا.
10 � مجي����د س����يد محم����د املوس����وي � 

عضوا.
11 � جاسم محمد الناصر � عضوا.
12 � فالح الفي العازمي � عضوا.

13 � عبداهلل فدغوش الهاجري � عضوا.
14 � فالح سعد العازمي � عضوا.

15 � فهد مفلح القحطاني � عضوا.

أعرب رئيس نقابة العاملني بشركة ناقالت 
النفط الكويتية يوسف الشايجي عن سعادته 
بنيل ثقة أعضاء اجلمعية العمومية للنقابة 
ملجلس اإلدارة عن الدورة اجلديدة 2013/2010 
لالستمرار في إدارة دفة األمور بها للدورة 
السادس����ة على التوالي وبني الشايجي انه 
وعلى اثر اجتماع مجلس اإلدارة االول لتشكيل 

هيئة املكتب على النحو التالي:

يوسف محمد الشايجي � رئيس مجلس 
اإلدارة ،فهد محمد املطوع � نائب رئيس مجلس 
اإلدارة،بدر ناصر احلسينان � أمني السر،فيصل 
عبدالرحيم الكندري � أمني الصندوق، ناصر 
مبارك املضاحكة � أمني السر املساعد ،يوسف 
جاسم السعيد � سكرتير العالقات اخلارجية، 
ناصر سليمان املطوع � سكرتير العالقات 
الداخلية، أحمد جاسم الكندري � عضو مجلس 

إدارة، أحمد خالد الصقعبي � عضو مجلس 
إدارة، الزين����ة عبداللطيف اخلليفة � عضو 
مجلس إدارة، طارق عبداهلل الطويل � عضو 
مجلس إدارة، عبدالرحمن يوس����ف الغامن � 
عضو مجلس إدارة،عزام فرج الس����عيدي � 
عض����و مجلس إدارة، ناصر ب����در القطان � 
عضو مجلس إدارة، يوسف مساعد املنصور 

� عضو مجلس إدارة.

الزعبي: نعاهد أعضاء الجمعية العمومية على مواصلة المزيد من اإلنجازات والمكاس�ب العمالية والحفاظ على الحقوق المكتسبة والمشروعة

المطيري: »األبحاث« يتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في مجال الغذاء والتغذية

عن طريق استخدام أساليب النظائر المستقرة

أعلن معهد الكويت لألبحاث 
العلمية انه بصدد إجراء مشاريع 
مش���تركة مع الوكالة الدولية 
للطاق���ة الذرية فيم���ا يتعلق 

بأبحاث الغذاء والتغذية.
واوضح مدير ع���ام املعهد 
د.ناج���ي املطيري في تصريح 
صحاف���ي ان هذه املش���اريع 
املش���تركة تت���م ع���ن طريق 
النظائر  اس���تخدام أس���اليب 
املس���تقرة في تطوير وتقييم 
البرامج واالنشطة ذات العالقة 

املباشرة بالتغذية وتعد نهجا 
جديدا نسبيا في ابحاث الغذاء 

والتغذية.
وافاد املطيري بأن استخدام 
النظائر املستقرة )غير املشعة( 
في ه���ذه االس���اليب ليس لها 
تأثي���رات او خط���ورة عل���ى 
استخدامها في الفئات العمرية 
واملجموعات السكانية املختلفة 
مبن فيهم الرضع واالطفال مبينا 
ان مزايا استخدام هذه االساليب 
هي زي���ادة درجة حساس���ية 

املقاييس مقارنة  ودقة حتديد 
باالساليب التقليدية املستخدمة 

في ابحاث الغذاء.
وقال ان وفدا من باحثي دائرة 
التكنولوجيا احليوية باملعهد 
وادارة التغذية واالطعام بوزارة 
الصحة قام بزيارة علمية ملعهد 
ابحاث التغذية البشرية مبجلس 
البحوث الطبية في كامبريدج 
باململك���ة املتحدة لالطالع عن 
كثب على املختبرات واالبحاث 

اجلارية في هذا املجال.

مكتبة البابطين أصدرت رزنامة 2010 بأجمل سَير شعراء الكويت
أسامة أبوالسعود

أصدرت مكتبة البابطني للش����عر العربي رزنامة 
2010 التي حتوي س����َير أفضل شعراء الكويت بدءا 
من تاريخ ميالدهم ونبذة عن كل منهم وأجمل أبيات 
ش����عرية والرزنامة اجلديدة ه����ي إجناز مهم ملكتبة 
البابطني املركزية للشعر العربي والتي تعمل جاهدة 
للمحافظة على تراث الكويت األدبي والشعري، إضافة 
الى التراث العربي والعاملي من كتب األدب والس����ير 

والشعر وغيرها من الفنون.
وتذك����ر الرزنامة في مقدمتها ان س����جل الكويت 
الثقافي زخر منذ عصور قدمية بأسماء أدباء وشعراء 
رصعت إنتاجاتهم الفكرية وإبداعاتهم الشعرية صفحات 

التاريخ.
وتضيف املقدمة »لقد كان ملوقع الكويت اجلغرافي 
املميز أثره البارز في انفتاح مفكريه على الكنوز الثقافية 
للحضارات احمليطة ذات العمق التاريخي احلضاري 
الضارب في أعماق الزمن، مما أثمر عطاءات متميزة 

لش����عراء الكويت، كانت نتاج ت����زاوج إرث اآلخرين 
بأصالته وتراثه من جانب، مع ظروف ومعطيات الواقع 

الكويتي � آنذاك � بنكهته احمللية من جانب آخر.
وتضم الرزنامة تعريفات بأهم شعراء الكويت وهم 
عبدالعزيز بن أحمد الرش����يد البداح )1887 � 1938م( 
وزين العابدين بن حس����ن بن باقر )1866 � 1950م( 
وأحمد خالد عبداهلل املشاري )1886 � 1942م( ومحمد 
بن حمد بن صالح بن بشر بن محمد الرومي )1883 � 
1966م( ويوسف بن سلمان بن حمود )1876 � 1996م( 
وعبدالرحمن التركيت )1892 � 1976م( ومحمد احلبيب 
)1912 � 1960م( وكاظم الصحاف )1894 � 1978م( وحمد 
بن محارب املطيري )1914 � 1983م( وعثمان الوائلي 
)1766 � 1827م( وخال����د العدس����اني )1834 � 1898م( 
وعبداهلل اخللف احلربي )1875 � 1931م( وناصر بن 
املبارك الصباح )1908م( وسيد مساعد الرفاعي )1883 
� 1936م( وعبداحملسن البابطني وغيرهم من شعراء 

الكويت املتميزين.

الناصر: سنلتقي وزير النفط خالل أيام لحّل مشكلة أطباء مستشفى األحمدي في أسرع وقت
قائمة االئتالف احتفلت بفوزها في انتخابات شركة نفط الكويت

غالف الرزنامة


