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تتقدم �أ�ســرة

رو�سة �لـمناهــل

هدي ن�سار �ل�سريعان

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

باأحر التعازي القلبية اإىل

وكيلة الرو�سة

يف وفاة  املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�أخـيـهــــا

عبداملح�سن اأبو احل�سن ح�سن
والعاملني ب�سركة جمموعة االمناء االهلية

للتجــارة العــامــة واملقــاوالت

يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة اإىل

املهند�ص/ نبـيـل بـرو�سـلــي

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ويلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

والـــــده

خصومات على إصالح 
سيارات المعاقين

اجتمعت املدير التنفيذي 
للمجلس األعلى لش����ؤون 
القالف بناء  املعاقني جناة 
على تعليمات وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي يوم االحد املوافق 
2010/4/4 مع ممثلي شركة 
يوسف أحمد الغامن وأوالده 
وبحضور مراقبي املجلس، 
وذلك ملناقشة العرض املقدم 
من الشركة بش����أن تقدمي 
مساعدة للمعاقني بتصليح 
س����ياراتهم وعم����ل خصم 
الغي����ار، و%10  25% لقطع 
لالجور للخدمة الس����ريعة 
في كراج الغامن للسيارات في 
الشويخ، وتطرق االجتماع 
إل����ى بحث مزيد من تفعيل 
سبل التعاون بني اجلانبني ملا 
فيه مصلحة وخدمة املعاقني. 
وخل����ص االجتم����اع إل����ى 
ضرورة استقبال املراجعني 
مبقر كراج الغامن بالشويخ 
اعتبارا من 2010/4/1 شريطة 

ابراز هوية اإلعاقة.
هذا ويرحب املجلس بأي 
تعاون بناء ومثمر بينه وبني 
القطاع اخلاص من شأنه أن 
يعود بالنفع العام على ذوي 
االعاقة املسجلني باملجلس 

األعلى لشؤون املعاقني.

الكندري: ندعو وزير النفط إلنصاف 
رؤساء الفرق بمنحهم الدرجة »19«

دعا أمني السر املس����اعد لنقابة العاملني في شركة نفط الكويت 
فيصل الكندري ادارة مؤسسة البترول الكويتية الى انصاف رؤساء 
الف����رق واعتماد اعادة تقييمهم ال����ى الدرجة 19 كدرجة خاصة بعد 

تقييم املديرين للدرجة 20 واجلامعيني للدرجة 17.
وأعرب الكندري عن ش����ديد اس����تيائه من قيام العضو املنتدب 
للش����ؤون االدارية في مؤسسة البترول الكويتية باالعتراض على 
منح رؤساء الفرق الدرجة 19 كدرجة خاصة وهو الذي كان يطالب 
مع زمالئه عندما كانوا رؤساء فرق برفع تقييمهم للدرجة 18، محمال 
اياه اجلزء األكبر من رفض هذه املطالب وهضم حقوق الزمالء من 
رؤساء الفرق، خصوصا ان اسلوب العالج مبنح الدرجات اخلاصة 
لبعض الش����رائح وجتاهل األخرى يهضم حقوق رؤساء الفرق في 
القطاع النفطي وهو ما ترفضه نقابة العاملني بشركة نفط الكويت 
جملة وتفصيال وتؤكد عل����ى اتخاذ جميع التدابير الالزمة حلماية 
حقوق العاملني ان استمرت ادارة املؤسسة بهذه املماطلة. واختتم 
الكندري تصريحه مؤكدا على ان التعاون قائم مع النقابات الزميلة 
وعلى رأسها نقابة العاملني في مؤسسة البترول الكويتية ونقابة 
املهندسني الكويتية وبالتنسيق مع الزمالء املتضررين من رؤساء 

الفرق ان لم جند جتاوبا مع ادارة املؤسسة.

في تقرير البنك عن »المسؤولية االجتماعية«افتتح مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثالث إلدارة النفايات

أك���د وزير األش���غال 
الدولة  العام���ة ووزي���ر 
البلدية د.فاضل  لشؤون 
صفر ان بلدي���ة الكويت 
تبذل ما بوسعها للتخلص 
الى  النفايات، مشيرا  من 
ان إنتاج الفرد اليومي في 
دولة مثل الكويت حسب 
اإلحصائي���ات يعادل 1.4 
كيلوغرام للفرد يوميا من 

النفايات املختلفة.
وقال الوزير صفر في 
افتت���ح بها مؤمتر  كلمة 
الدولي  الكويت  ومعرض 
النفايات  الثال���ث إلدارة 
الذي يستمر الى الثامن من 
الشهر اجلاري ان البلدية 

تعمل بكل قوة لدرء خطر النفايات عن بلدنا باالهتمام بالبحث في 
التخلص اآلمن من آثار تلك النفايات ومنها البحوث وعقد املؤمترات 
وتنفيذ ما يتالءم وطبيعة أرضنا من مش���اريع تسهم في حل تلك 

القضية.
واض���اف ان البلدية تق���وم »بتوعية اجلمه���ور باحلد من هذه 
االس���تهالكيات والتعدي على الطبيعة ونحن ال نعمل مبفردنا دون 
تضافر جهود املواطن���ني واملقيمني على هذه األرض الطيبة وتقوم 
ادارة العالقات العامة ببلدية الكويت من وقت الى آخر بإرسال رسائل 

توعية وحمالت إعالمية للجمهور للتعاون معنا«.

واعرب صفر عن يقينه 
بوعي املواطن واملقيم بأن 
كل ش���خص مسؤول عن 
األضرار البيئية وسيساهم 
اجلمه���ور ف���ي التعاون 
البلدي���ات والهيئات  مع 
املختص���ة للتصالح مع 
البيئة واالهتمام باألرض 
والطبيعة وحماية األشجار 
والطيور والتربة من هذا 

التلوث.
من جهت���ه قال عضو 
جمعية املهندسني م.منصور 
املري في كلمة ألقاها نيابة 
عن رئيس اجلمعية م.طالل 
القحطاني ان الكويت من 
أعلى الدول على مستوى 
العالم إنتاجا للنفايات السكانية السنوية حيث وصلت كمية النفايات 
املنزلية في عام 2007 الى 1.002 مليون طن من النفايات بنسبة زيادة 
بلغ���ت 1.5% عن عام 2006. واضاف ان بلدية الكويت تدفع نحو 60 
مليون دينار ملعاجلة وردم هذه النفايات وذلك وفقا ملصادر البلدية 

ودراساتها.
واشار املري الى ان معاجلة النفايات بشكل عام عن طريق مواقع 
الردم ال� 4 املتوافرة في البالد يقضم س���نويا مساحات واسعة من 
األراضي التي نحن بأمس احلاجة لها ملختلف االستخدامات اإلسكانية 

والعمرانية اضافة الى الكلفة العالية إلعادة تأهيل هذه األراضي.

صفر:الفرد في الكويت ينتج 1.4 كلغ 
 من النفايات المختلفة يومياً

المري: 1.002 مليون طن من النفايات المنزلية في 2007 بزيادة 1.5% عن عام 2006

11 مليون دينار قدمها »بيتك« لدعم مجاالت التعليم  
والصحة والشباب واألنشطة الخيرية في 2009 
المخيزيم: اهتمام كبير بأنش�طة »بيتك« وتقدير رسمي وشعبي

د. عادل الفالح 

دعم ورعاية رحلة الغوصفهد املخيزمي

رصد تقرير صدر عن بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( بعنوان 
»املسؤولية االجتماعية« األنشطة 
واملساهمات واألعمال ومجاالت 
الدعم واملشاركة التي ساهم فيها 
أو رعاها »بيتك« عام 2009، بشكل 
يوثق هذا النش����اط االجتماعي 
الرائد في مطبوعة فاخرة تكون 
في متن����اول العمالء والباحثني 

والدراسيني.
 وقال مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة م.فهد املخيزمي 
ان التقرير يتضمن رؤية »بيتك« 
ل����دوره االجتماعي  ونظرت����ه 
م����ن خ����الل منهجه الش����رعي 
والتصاق����ه ببيئت����ه الكويتية 
وارتباطه بالعال����م اجمع، وقد 
التي قدمها  تناول املس����اهمات 
»بيتك« في العديد من املجاالت 
التي تعتبر مرتكزات أساسية 
يعتمدها في أداء دوره االجتماعي 
وهى التعليم والصحة والشباب 
وخدمة ذوى االحتياجات اخلاصة 
ورعاية احملتاجني ومساعدة األسر 
املتعففة ودعم األنشطة اخليرية 
واالجتماعية للعديد من الهيئات 
واجلمعيات الرسمية، وقد قدم 
»بيتك« خ����الل العام املاضي 11 
مليون دينار دعم����ا للمجتمع 
من خالل الهيئات الرسمية، مبا 
فيها حصة دعم العمالة الوطنية 
الكويت للتقدم  ودعم مؤسسة 
العلمي. وفي مقدمته للتقرير قال 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب بدر عبداحملسن املخيزمي 
إن »بيتك« يقوم بدوره االجتماعي 
الذي  انطالقا من منه����ج عمله 
يرى للم����ال دورا في املجتمع، 
فتتوجه املساعدات إلى دعم أعمال 
التنمية عبر  اخلير وأنش����طة 
الهيئات واملؤسسات والوزارات 
وجمعيات النفع العام الرسمية 
تعزي����زا جلهود الدول����ة، وان 
األولوية للمساهمة بفاعلية في 
املشاريع املتوافقة مع قيم املجتمع 
الكويتي ال����ذي جبل على عمل 
التنمية،  اخلير، وخدمة خطط 

مؤكدا أن ما حققه بيتك من جناح 
ينبع من التزامه الشرعي وحرصه 
على حترى املوافق للشرع في كل 

األنشطة واألعمال.

التزام كامل

من جانبه وفى كلمته بالتقرير 
شدد الرئيس التنفيذي محمد العمر 
على أن اإلصدار يأتي مكمال ملنظومة 
التقارير التي يعدها »بيتك« مثل 
الذي يتضمن  الس����نوي  التقرير 
املالية، وتقارير معدل  املؤشرات 
العمال����ة وتطور األداء البش����رى 
الس����وقية واجلودة،  واحلص����ة 
باعتب����ار أن جميع هذه املكونات 
تشكل الصورة احلقيقية لنجاح 
»بيتك«، وإن كان الدور االجتماعي 
يأتي في املقدمة، وبيتك التزم بأداء 
الظروف، ويحرص  دوره في كل 
عل����ى أن حتمل معظ����م خدماته 
ومنتجاته شكال من أشكال املساهمة 
االجتماعي����ة انطالق����ا من مفهوم 
»إعمار األرض« وألن سلة منتجات 
وخدمات »بيتك« تشمل مختلف 
جوانب احلياة للفرد واملجتمع وأن 
الدور االجتماعي ال يعنى بالدرجة 
األولى صرف األموال بل نقل اخلبرة 
والتجربة أيضا لتعم املنفعة على 
اجلميع. أولى »بيتك« اهتماما كبيرا 
للعملي����ة التعليمية كونها متثل 
السالح احلقيقي للثروة البشرية 
فقيمة كل فرد أو مجتمع مرهونة 

بالعلم واألدب وال يتحقق العمل 
واإلجناز دون أن يكون للعلم اليد 

األولى في سبيل ذلك.
فمع إعالن وزارة التربية أسماء 
املتفوقني الكويتيني األوائل من دفعة 
التخرج األولى بالنظام املوحد مت 
تكرمي العشرة األوائل من القسمني 
العلمي واألدب����ي بحضور العالم 
الفلكي د.صالح العجيري وأولياء 
أمور الطلبة، حيث كان »بيتك« أول 

مؤسسة تقوم بتلك املبادرة.
الطلبة  وف����ي س����بيل دع����م 
الكويتيني الدارسني في اخلارج منح 
»بيتك« أكثر من 1500 تذكرة سفر 
مجانية لطلبتنا الدارسني مبملكة 
البحرين، عالوة على تنظيم حفل 
لتكرمي طلبتنا املتفوقني الدارسني 
في مملكة البحرين بحضور سفيرنا 
في اململكة الشيخ عزام الصباح، كما 
رعى »بيتك« حفل تكرمي املتفوقني 
بكلية الدراسات العليا في جامعة 

الكويت.
ونظ����م »بيتك« ع����دة برامج 
الواليات  الدارس����ني في  لطلبتنا 
املتحدة األميركي����ة ومنها رعاية 
املقر احمللي لفرع االحتاد بالكويت، 
وتنظيم ورش����ة عم����ل في مجال 
الصيرف����ة اإلس����المية بحضور 
الرئيس التنفيذي محمد سليمان 
العمر، كما رعى »بيتك« املهرجان 
الرمضاني املقام في الكويت لطلبتنا 

في أميركا أثناء فترة إجازتهم.

جع����ل »بيت����ك« ف����ي أجندته 
االجتماعية للمجال الصحي مكانة 
متميزة خصوصا أنه يتعلق بكل 
أفراد املجتمع، وتس����تمر منفعته 
لس����نوات عديدة، وال يخفى على 
اجلميع ما حققه »بيتك« من إجناز 
ملموس في إنش����ائه مستش����فى 
عالج اإلدم����ان بتكلفة زادت على 
4 ماليني دينار وإنش����اء 15 مركز 
املناطق بتكلفة  إسعاف مبختلف 
تصل إلى 1.5 مليون دينار بالتعاون 

مع وزارة الصحة. 
ومبناس����بة الي����وم العامل����ي 
للسكري نظم »بيتك« عدة ندوات 
توعوية بالتعاون مع مستشفى 
الس����الم ومركز دس����مان ألبحاث 
وعالج أمراض السكري وبالتعاون 
مع وزارة الصحة، كما شارك في 
اليوم املفت����وح الذي نظمه مركز 
دسمان، وفي مهرجان املشي املقام 
على هامش هذه املناسبة بحضور 
وزيري الصحة والنفط واإلعالم.

كما نظم »بيتك« حملة صحية 
للتشجيع على املشي وذلك بأكثر من 
موقع من مواقع املشي الرئيسية في 
الكويت، نالت إعجاب رواد وهواة 
املشي من خالل هذا النشاط، وجريا 
على عادته السنوية نظم »بيتك« 
زي����ارة خاصة خالل أي����ام العيد 
لألطفال املصابني في مستش����فى 
الفرحة  الرازي بهدف مشاركتهم 

في تلك املناسبة.

 )أحمد باكير(د.فاضل صفر يقص شريط افتتاح املعرض

ليلى الشافعي
أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل 
الفالح حرص الوزارة على رعاية كل قطاعاتها املتميزة، 
مش����يرا الى ان قطاع الدراسات اإلسالمية ساهم في 

مواقع عديدة في خدمة شرائح املجتمع املختلفة.
جاء ذلك في كلم����ة للفالح في امللتق����ى الثقافي 
اجلماهيري »واشوقاه 6« الذي تنظمه إدارة الدراسات 
اإلسالمية حتت شعار »هذا خلق اهلل، فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه؟«. وقال الفالح ان من دواعي سروري 
البالغ ان أتابع معكم سنة بسنة امللتقى »واشوقاه«، 
حتى بلغنا اآلن امللتقى الس����ادس، الفتا الى مشاركة 
31 مركزا من مراكز دور القرآن الكرمي ومراكز اأُلترجة 
لتحفيظ القرآن الكرمي. وأوضح ان اللقاءات الشوقية 

السابقة قد اختارت لكل منها عنوانا ونبراسا تسير 
عليه، وعنوان لقائنا لهذا العام خير عنوان وشارة 
فالكون كله ينطق بعظمة اهلل وقدرته، ونظامه البديع 
وسيره املتناسق. وأشاد الفالح بدور اإلدارة املتميزة 
ملدير إدارة الدراسات اإلسالمية محمد العمر، والتي 
ش����جعت كل األنشطة الرائدة في هذا املجال الرحب، 
فوصل دورها بعد توعية املجتمع الى طالبات مدارس 
التربية في مختلف املراحل، لتثير فيهن لواعج الشوق 
الى اهلل تعالى، ودوافع التعلق بجانبه، مش����يرا الى 

ان ثمرة ذلك اجلهد تتوالى سنة بعد سنة.
وبني ان النبي ژ علمنا كيف تتعلق قلوبنا باهلل، 
وتنصرف اليه وتتوله به، فكان إمام املشغولني باهلل، 

وقدوة السائرين إليه.

الفالح: دور »الدراسات اإلسالمية« شمل طالبات المدارس


