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ثامر الجابر: »بيتك« يتمتع بسمعة طيبة محليًا وعالميًا ويعتبر إضافة للقطاع الخاص

أش���اد الش���يخ ثامر اجلابر ببيت التموي���ل الكويتي )بيتك( 
والسمعة الطيبة التي يتمتع بها على املستويني احمللي والعاملي 
والتي تعتبر اضافة لدور القطاع اخلاص وتعبر عن الريادة التي 
يتميز بها في مجال عمله وتتس���م بها أنشطته وخدماته، منوها 
بدور »بيتك« الفعال في اجلانب االقتصادي واالجتماعي وقدرته 
على االستمرار في العطاء واألداء على اجلانبني باقتدار ومتكن.

وشارك »بيتك«، ممثال في فرع الشعب املصرفي في مهرجان 
العيد الوطني وعيد التحرير الذي نظمته مدرس���ة حمد اخلالد 
االبتدائية بنني حتت شعار »عيدي يا كويتنا يا أغلى ما عندنا« 
ضمن جدول من املشاركات للعديد من الفروع في مختلف املناطق 
واحملافظات، تأكيدا للحرص الدائم على املساهمة في املناسبات 
واألعياد الوطنية وتوثيق العالقات والتعاون مع اجلهات والهيئات 

املختلفة خاصة ان إحياء هذه املناسبات يساهم في تعزيز الروح 
الوطنية والتذكير بجه���ود الرعيل األول والرجال العظام الذين 
ضحوا بالغالي خلدمة الكويت وأهلها حتى تصبح منارة للتطور 
والتنمية ووطنا ترفرف أعالمه خفاقة عالية ويتباهى بأبنائه وما 

حققوه من اجنازات على مدى مسيرته.
وشمل احلفل فقرات عديدة وأهازيج وأناشيد وأنشطة متعددة 
أبرزت مواهب التالميذ وحس���هم الوطني وتنوع قدراتهم حيث 
اس���تطاعوا التعبير عن عظم املناس���بتني وأهميتهما في تاريخ 

الكويت املعاصر مبنتهى التميز واالحساس الرفيع.
وقد شكرت ناظرة املدرسة خديجة العوضي مشاركة »بيتك« 
واحلضور والرعاي���ة الكرمية وأثنت على دور موظفاته: لطيفة 
الدرويش مديرة فرع الش���عب وفاطمة جاس���م الياسني مشرف 

مصرف��ي، لس���رع��ة تلبي��ة الدع��وة واالهتم��ام، وقدمت هدية 
تذكاري���ة تقدي��را لذلك، معب��رة ف��ي الوق��ت نفس�����ه عن األثر 
اإليجابي املهم الذي أضفته مش���اركة »بيت���ك« في االحتفال مبا 
ميثله من ثقل كمؤسس���ة مالية إس���المية رائدة على مس���توى 

الكويت والعالم.
ويساهم »بيتك« في االحتفاالت الوطنية التي تنظمها املدارس 
والهيئات مبناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير حيث تنشط 
الفروع في رعاية هذه االحتفاالت واملش���اركة فيها، كما تكتسي 
الفروع واملركز الرئيس���ي بحلة من األضواء الزاهية التي تشمل 
بألوانها مكونات علم الكويت مشاركة في أجواء االحتفاالت التي 

تنبض بها احلياة في الكويت هذه األيام.
ويس���تذكر »بيتك« وموظفوه في هذه األيام الدور املهم الذي 

لعبه »بيت���ك« منذ بدأ العمل عام 1978 خلدمة االقتصاد الوطني 
وتأصي���ل منهج العمل املالي اإلس���المي، وابان فترة الغزو عمل 
»بيتك« – من خالل مكتب في لندن انتقل بعد ذلك الى دبي، حيث 
واص���ل خدمة عمالئه، وعقب التحرير املجيد وخالل فترة اعادة 
اإلعمار كان ل�»بيتك« دور مهم في متويل الشركات واملؤسسات 
الكبرى التي كانت حتتاج الى معاودة نش���اطها مبا يس���اهم في 
حتريك عجلة التعمير واخلدمات، وقدم »بيتك« متويالت كبيرة 
للعديد من الشركات في فترة قياسية، ساهمت في إعادة دوران 
العجلة االقتصادية في ظل ظروف عصيبة كانت تتطلب تضافر 
جهود اجلميع، كما كثف من جهوده للمشاركة في متويل املشاريع 
االستراتيجية الكبرى ذات األهداف التنموية التي شملت مجاالت 

إنتاجية وخدمية عديدة.

خالل مشاركته في االحتفاالت باألعياد الوطنية في مدرسة حمد الخالد االبتدائية بنين

مشاركتان في احلفل)سعود سالم(د.ناجي املطيري مكرما إحدى املشاركات

ركن احلرف اليدوية القدمية

الشيخة فريحة االحمد تتفقد النقطة األمنية

عدد من املشاركني في املهرجان الوطني يتوسطهم الشيخ ثامرالشيخ ثامر اجلابر مكرما مشاركة »بيتك« في املهرجان

المطيري: الخطة اإلستراتيجية لـ »األبحاث« 
ستشكل نقلة نوعية له على جميع المستويات

دارين العلي
أعلن مدير عام معهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة د.ناج���ي املطي���ري عن لقاء 
سيعقده مع موظفي املعهد في 7 اجلاري 
الستعراض التوجهات املستقبلية للمعهد 
بالتفصيل، مشيرا الى ان مجلس الوزراء 
قد دعاه عقب زي���ارة وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح للمعهد لتقدمي 
عرض عن اجنازات املعهد خالل السنوات 

املاضية.

الذي  وقال املطيري خالل االحتفال 
نظمته ادارة العالقات العامة في املعهد 
مبناس���بة عيدي الوطني والتحرير ان 
املعهد يفتخر بكوادره التي استطاعت 
ان حتقق الكثير من املشاريع البحثية 
املهمة للبالد على مدى 42 عاما، الفتا الى 
ان اخلطة االستراتيجية للمعهد متشي 
في طريقها الصحيح حيث عرضت على 
مجلس أمناء املعهد وتتضمن العديد من 
اخلطط التي من شأنها ان تشكل نقلة 

نوعية للمعهد على جميع املستويات.
الى ان اخلطة االستراتيجية  ولفت 
تضم انشاء شركات استثمارية لتسويق 
ابح���اث املعهد من ش���أنه�ا ان تعط��ي 
عائ�����دا للمعه��د فض���ال ع��ن تأمي��ن 
ف��رص وظيفي��ة متع��ددة، مشيرا الى 
ان اخلطة ستشك��ل نقل��ة نوعية على 
صعيد اعادة الهيكلة للمعهد سواء من 
حيث املباني التي ستشيد على احدث 
طراز او من حيث الك��وادر الت��ي سيت��م 

تدريبها بأساليب متقدمة.
الوطنية هنأ  ومبناس���بة األعي���اد 
املطيري صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد وعموم 
الشعب الكويتي وخاصة موظفي املعهد 
وك���وادره، متمنيا ان ت���دوم اللقاءات 
والتواصل بش���فافية تامة ملا فيه خير 
العمل، مقدما الشكر والتقدير لوسائل 
اإلعالم وصحف ملساهمتها في مسيرة 

املعهد املثمرة.

سيعقد لقاء مع موظفي المعهد 7 الجاري الستعراض التوجهات المستقبلية

دعيج الخليفة: صالبة المجتمع الدولي
في تحرير الكويت انعكاس لسياستها الحكيمة

الفيلكاوي: مخيم »من أجلك يا كويت« 
يترجم حبنا لوطننا ويظهر مآثره

افتتحت رئيسة جلنة قطاف لالنشطة الثقافية 
واالجتماعية ابتسام الفيلكاوي املخيم الربيعي الدارة 
الدراسات االسالمية حتت شعار »من اجلك يا كويت« 
والذي يأتي تزامن����ا مع االحتفاالت باليوم الوطني 
ويوم التحرير حتت رعاية مدير ادارة الدراس����ات 
االس����المية محمد العمر وبحض����ور مديرة جمعية 
االرشاد االجتماعي بامارة عجمان في االمارات العربية 
املتحدة الش����يخة حصة سلمان النعيمي فضال عن 

مشرفات ومدرسات دور ومراكز القرآن.
واستذكرت الفيلكاوي شهداء الكويت الذين ضحوا 
من أجل حترير بلدهم داعية لهم بالرحمة واملغفرة 
واملقام الكرمي وفي الوقت نفسه اكدت على انه من 
اجلميل ان نظهر حبن����ا لبلدنا الكويت الذي اغدق 

علينا ومازال.
واكدت الفيلكاوي ان مراكز ودور القرآن الكرمي 

كان لها الفضل في اجناح هذا املخيم.

اكد وكيل وزارة الش����ؤون 
الس����ابق  االجتماعية والعمل 
ومدير عام شركة املشروعات 
الش����يخ دعي����ج  الس����ياحية 
اخلليفة ان صالب����ة املجتمع 
الدولي وتوح����ده في مواجهة 
الصلف والتعنت العراقي يأتي 
انعكاسا للسياسات احلكيمة 
التي تنتهجه����ا الكويت دفاعا 
عن قضاياها الشرعية العادلة 
وهذه السياس����ات ذاتها تنبع 
من انعكاس����ات اجواء احلرية 
والديوقراطية واحترام حقوق 
االنسان فيها، وقد استطاعت 
الكوي����ت ان تكس����ب تعاطف 
العالم معها واحترامه لها بسبب 
الداخل  منهجها احلصيف في 
واخلارج وهذا املنهج الذي حظي 
بالتفاف الشعب كله وتوحده 
خلف قيادته ابان محنة االحتالل 

العراقي الغاشم.
وحي����ا اخلليفة سياس����ة 
التي قادها  الكويت اخلارجية 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد لسنوات طويلة 
والتي اكس����بت الكويت مكانة 
واحتراما رفيعني بني دول العالم 
اجمع، كما اشاد بها، مشيرا الى 
العمل الشعبي واالنساني التي 
متيزت به الكويت وجتلى في 
عظمته حتى اصبح مرادفا لكل 

ما هو جميل من خصال وسمات 
الشعب الكويتي املفعم باخلير 
لالنسانية كلها ومشيرا في هذا 
الس����ياق الى ان الكويت تكاد 
تكون البل����د الصغير الوحيد 
الذي يس����توعب  العال����م  في 
نح����و 123 جنس����ية مختلفة 
البيئات والثقافات واخلدمات 
والس����مات  واخلصائ����ص 
يتعايشون فيها بسالم مع سكان 
البالد االصليني في روضة من 

املودة والرحمة.
وعلى الرغم من كل ذلك لم 
يس����تطيعوا التأثير في هوية 
الش����عب وخصائص����ه النها 
خصائص وهوية اصلية وليست 
مكتسبة بل ضاربة بجذورها في 

اعماق التاريخ.
وقال اخلليفة اننا نعيش هذه 
االيام اجواء ذكرى التحرير من 
كارثة الغزو العراقي ونستعيد 
البطولة  اس����تذكار قص����ص 
والش����جاعة املمتدة على مدى 
الزمن من عصر مبارك الكبير 
حتى عصر صباح االحمد وخالل 
هذه العصور شبت الكويت من 
نبتة يافعة الى ش����عب مكافح 
يبحث ع����ن مكون����ات ارضه 
وخيراته����ا ثم يس����تخرج من 
ثروات كنوزه����ا ليغير وجه 
الوطن  حيات����ه ويعيد بن����اء 
على اس����س عصرية س����ليمة 
قوامها احلرية والدميوقراطية 
والشورى والعمل اجلاد الدؤوب 
من اجل حتقيق مستوى طموح 
من املعيش����ة االفضل واالكثر 
ازدهارا واس����تطاعت الكويت 
بجهودها وس����واعد ابنائها ان 
متضي في مسيرتها نحو البناء 
واالستقالل واحلرية بخطوات 
واثقة نشرت فيها مظلة خيرها 
لتشمل شعوبا بحاجة للمساعدة 
والعون والدعم املستمر واصبح 
عطاء الكويت اخليري في هذا 
املجال عالمة بارزة في تاريخها 
حتى انه اصبح لصيقا باسمها 
مش����هودا لها به ف����ي احملافل 

الدولية.

 الشيخ دعيج اخلليفة

فريحة األحمد زارت النقطة األمنية لالحتفاالت: نهنئكم على هذه االستعدادات
الش���يخة فريحة االحمد  قامت 
رئيس���ة اللجنة العليا جلائزة االم 
املثالية لالس���رة املتمي���زة بزيارة 
النفطة االمني���ة الحتفاالت االعياد 
الوطنية وكان في اس���تقبالها لدى 
وصولها وكيل الوزارة املساعد مدير 
عام االدارة العام���ة للمرور اللواء 
محمود الدوس���ري ووكيل الوزارة 
املساعد لش���ؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي ومدير عام مديرية 
امن محافظة العاصمة اللواء طارق 

حمادة وعدد من القيادات االمنية.
وقد رحبوا بها ومن ثم استمعت 
الى شرح مفصل عن اخلطة االمنية 
واملرورية الحتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية.
وق����د هن����أت الش����يخة فريحة 
القيادات االمنية بهذه املناسبة وابدت 
اعجابها مبا شاهدته من تنظيمات 
واستعدادات امنية لهذه االحتفاالت 
مما يؤكد ان رجال االمن هم العني 
الوطن  الس����اهرة على امن وامان 

ومواطنيه.


