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املستشار راشد احلماد مترئسا اجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة أمس

خالد املضف ود.حامت ملحس خالل االجتماع الشيخ فيصل احلمود ووزير الثقافة األردني في جولة بجناح الكويت

جانب من جولة الوفد في وحدة التفتش

16.08 مليون دينار إيرادات بيت الزكاة في 6 شهور بزيادة 10% عن 2009
عقد مجل���س ادارة بيت الزكاة 
اجتماعه الدوري امس برئاسة نائب 
الوزراء للش���ؤون  رئيس مجلس 
القانوني���ة ووزير الع���دل ووزير 
األوقاف والشؤون االسالمية رئيس 
مجلس ادارة بيت الزكاة املستشار 
راشد احلماد. واطلع املجلس على 
اللجان ومكاتب  تقارير سير عمل 
االدارة العليا واملؤشرات الرئيسية 
لألنشطة احمللية واخلارجية، حيث 
بلغت ايرادات البيت خالل الفترة من 
1 يناير حتى 30 يونيو 16.084.797 
دينارا بزيادة عن نفس الفترة من 
العام املاضي بنس���بة 10%. وبلغ 
اجمالي عدد األس���ر املستفيدة من 
مساعدات البيت داخل الكويت خالل 3 
شهور عن الفترة من 1 ابريل حتى 30 
يونيو 16.927 أسرة بلغت املساعدات 
املقدمة لها 7.740.456 دينارا، كما بلغ 
عدد املستفيدين من املواد الغذائية 
والعينية 7000 أسرة، حيث مت توزيع 
مواد غذائي���ة عليهم باالضافة الى 
املالبس واألدوات املنزلية واألجهزة 
الكهربائية بلغت تكلفتها 341.530 
دينارا كم���ا مت االطالع على بعض 
األنشطة واملشاريع احمللية األخرى. 
اما املشاريع اخلارجية خالل الفترة 
من 1 ابريل حتى 30 يونيو فبلغت 

53 مشروعا بتكلفة 873.966 دينارا 
وهي مبالغ مشروطة من املتبرعني، 
كما بلغ عدد األيتام املكفولني من قبل 
البيت حتى 30 يونيو 27.500 يتيم 
في 36 دولة بلغت تكلفتهم خالل 3 
شهور 887.595 دينارا، وبلغ عدد 
الطلبة الذين يدرس���ون على نفقة 
البيت 1722 طالبا في 14 دولة بتكلفة 
123.240 دينارا خ���الل الفترة. ثم 
اطلع املجلس على التقرير اخلاص 
بسير العمل في الصندوق اخليري 
للرعاية الصحية للمحتاجني داخل 

الكويت، حيث بلغ عدد املستفيدين 
من املش���روع ممن يحملون بطاقة 
الضمان الصحي والتأمني الصحي 
انش���اء الصندوق وحتى 30  منذ 
يونيو 61.055 فردا بتكلفة اجمالية 
3.217.746 دينارا، كما اطلع املجلس 
عل���ى البيانات املالي���ة للمحفظة 
االس���تثمارية لبيت الزكاة في 30 
يونيو، واطلع املجلس ايضا على 
اللجنة املشكلة من مجلس  تقرير 
االدارة لدراس���ة مالحظات ديوان 
احملاس���بة، حيث اكد اهمية اتخاذ 

االج���راءات الكفيل���ة بتالفي هذه 
املالحظات، ثم مت استعراض تقارير 
ونتائج اعمال بعض اللجان املشكلة 
من مجلس االدارة لدراسة املوضوعات 
احملالة اليها واتخذ حيالها التوصيات 
املناس���بة، كما استعرض املجلس 
امليزانية التقديرية للميزانية العامة 
للس���نة املالية 2012/2011 حيث مت 
اقرارها، وفي ختام االجتماع أثنى 
املجلس على اجلهود الطيبة جلميع 
العاملني في بيت الزكاة ومتنوا لهم 

دوام التوفيق.

استقبل قائد الشؤون العسكرية باحلرس الوطني 
العمي���د ركن وليد خالد زيد وفدا من قوات الدرك 
باململكة االردنية الهاشمية الشقيقة برئاسة العميد 
ركن يوس���ف حمدان العبادي ال���ذي يزور البالد 
مبهمة عمل رس���مية وذلك في معسكر الصمود.
ورح���ب العميد ركن وليد خالد زيد بالوفد الزائر 
واشاد بعمق العالقات بني البلدين وما مييزها من 
تعاون مثمر وبناء في املجاالت العسكرية متمنيا 
لهم طيب االقامة بالكويت. وقام الوفد الزائر بجولة 
ميدانية في وحدات معسكر الصمود اشتملت على 

زيارة ملديرية التوجيه املعنوي ووحدة التفتيش 
الوقائي وكتائب التعزيز والقوة اخلاصة وكذلك 
كتيبة مكافح���ة االرهاب لالطالع على دور ومهام 
احلرس الوطني في املنظومة االمنية للكويت وآلية 
عمل الوحدات القتالية وآخر التجهيزات واملعدات 
املستخدمة في االغراض االمنية والعسكرية. وفي 
ختام الزيارة قام قائد الشؤون العسكرية العميد 
ركن وليد خالد زيد بتقدمي درع تذكارية للوفد الزائر 
معربا عن سعادته البالغة لهذه الزيارة مما يجسد 

روح التعاون بني البلدين والشقيقني.

16927 أسرة استفادت من مساعداته خالل 3 أشهر بكلفة 7.7 ماليين دينار

جانب من توزيع املساعدات

المطيري: الشعب الباكستاني مهدد بانتشار األوبئة

وش���ردت مئات األسر مشيرا الى 
انه مت تسيير 7 شاحنات محملة 
باملواد اإلغاثي���ة والصحية وذلك 
لتوزيعها على سكان املخيمات في 

نوشيرا في بيشاور.
وأكد ان رئيس جمعية الهالل 
األحمر برجس البرجس واعضاء 
مجلس االدارة يولون اهتماما كبيرا 
لتعزيز دور اجلمعية اإلنساني على 
الساحة الباكستانية ويتابعون عن 
كثب التطورات اإلنسانية الناجمة 
عن كارثة الفيضانات وتداعياتها 
املأس���اوية على السكان البسطاء 

هناك.

الش���يخ صباح األحم���د ومتابعة 
جمعية الهالل األحمر وس���فارتنا 
ل���دى باكس���تان مؤك���دا على ان 
برامج اجلمعية اإلنسانية للشعب 

الباكستاني لن تتوقف.
وأوضح ان جمعية الهالل األحمر 
تابعت بقلق شديد التداعيات التي 
خلفتها كارثة الفيضانات املدمرة 
الت���ي اجتاح���ت عددا م���ن املدن 
الباكس���تانية على حياة السكان 
الذين يواجهون ظروفا إنس���انية 

أقل ما توصف بأنها مأساوية.
وأشار الى ان الفيضانات فاقت 
حج���م املعاناة اإلنس���انية هناك 

توزيع املساعدات اإلنسانية على 
املتضررين بنفسه.

وقال ان السفارة تقوم بالتنسيق 
مع الهالل األحمر حسب أولويات 
واحتياجات املتضررين من الشعب 
الباكستاني مشيدا بروح التعاطف 
الكويتي  من جميع فئات الشعب 

مع أشقائهم في باكستان.
م���ن جانبه ق���ال رئيس بعثة 
جمعية الهالل األحمر الى باكستان 
خالد الغيص ان هذه املس���اعدات 
امتدادا للبرنامج اإلنس���اني  تعد 
الذي تنف���ذه اجلمعية بتوجيهات 
س���امية من صاحب السمو األمير 

أصابت باكستان وخلفت أضرارا 
مادية وبشرية كبيرة مشيرا الى 
ان جمعي���ة اله���الل األحمر قامت 
الطارئة  امل���واد اإلغاثية  بتوزيع 
على املتضررين وأعطيت األولوية 
للمناطق األكثر تضررا في سوات 

وبيشاور وناوشيرا ومولتان.
التي  وأشاد املطيري باجلهود 
قامت بها الس���لطات الباكستانية 
من أجل تذليل جميع الصعوبات 
والتنس���يق إليصال املس���اعدات 
للمتضررين مشيدا أيضا بجهود 
الهالل  امليدان���ي جلمعية  الفريق 
األحمر الكويتي الذي حرص على 

االستش����ارية الع����ادة تأهي����ل 
البيئ����ة نحو تنفيذ مش����اريع 
الرصد والتقييم البيئي املمولة 
من قب����ل جلن����ة االمم املتحدة 

للتعويضات. 
وأك����د املض����ف ان التعاون 
اع����ادة تأهيل  االقليم����ي نحو 
البيئة املتضررة من احلرب على 
املستويني الوطني واالقليمي هو 
مرحلة أولى نحو تعزيز جهودنا 
البيئية  للتصدي للمتغي����رات 

والصحي في املناطق املتضررة 
من احلرب في جمهورية العراق، 
وسينتج عن هذه الدرسات وضع 
اخلطوات املستقبلية واجلدول 
الزمني لتس����ريع اعداد وتنفيذ 
برنامج الرصد والتقييم البيئي 
مب����ا يخدم املنظوم����ة البيئية، 
والتنسيق بشأن تبادل البيانات، 
وتعزيز القدرات الوطنية، وأكد 
الوطنية  التزام نقطة االرتباط 
بدعم مساعي املجموعة االقليمية 

االرتباط الوطنية تعمل عن كثب 
مع شركائها على وضع اخلطة 
العلمية والش����روط املرجعية 
الجراء االختبارات امليدانية بهدف 
التقنيات االكثر جدوى  اختيار 
في معاجلة التربة امللوثة بالنفط 
وقيع����ان البحي����رات النفطية، 
وع����رض الجتم����اع ملقترحات 
املقدمة من جامع����ة كوفنتري 
وجامعة واشنطن للقيام بالتقييم 
البيئي السريع للوضع البيئي 

التنمية احلضرية  الناجمة عن 
والصناعية في املنطقة، واآلثار 
املتغيرات  الناجمة عن  البيئية 
العاملية من حولنا، والتي تؤثر 
بدورها على املنطقة والتوازن 
البيئي فيها، آملني أن نس����عى 
جميعا نحو ايجاد آليات التعاون 
والتكام����ل االقليمي مبا يحقق 
أهدافنا في حماية البيئة وصون 

مواردنا الطبيعية.
وحول برنامج الكويت العادة 
تأهيل البيئة، اشار املضف إلى أن 
نقطة االرتباط الوطنية الكويتية 
قد انتهت من تشكيل فرق عمل 
فنية مش����تركة »من املختصني 
في االمان����ة العامة واجلهة ذات 
الصلة لتيسير تبادل املعلومات 
التخطي����ط  واخلب����رات عن����د 
للمشاريع، وللمشاركة في االعداد 
لالشراف عليها، مشيرا الى ان 
مثل هذا التوجه سيحقق أهداف 
املشاريع بطريقة فعالة وسريعة، 
كما يضمن اجناز املهام في أسرع 
وقت وباستفادة قصوى من املوارد 
املالية والبش����رية املتاحة، وقد 
شكلت نقطة االرتباط الوطنية 
حتى اآلن فرق عمل مشتركة مع 
شركة نفط الكويت، وأخرى مع 
الكهرباء واملاء، والهيئة  وزارة 
العامة للبيئ����ة والهيئة العامة 

للزراعة والثروة السمكية.

شاركت الكويت في االجتماع 
الثامن للمجموعة االستشارية 
االقليمي����ة العادة تأهيل البيئة 
في االردن وأعل����ن االمني العام 
للجنة املركزية لالش����راف على 
تنفيذ املشاريع املتعلقة باعادة 
تأهيل البيئة املتضررة من احلرب 
خالد املض����ف، ان هذا االجتماع 
يكتسب أهمية خاصة بالنسبة 
لنقطة االرتباط في الكويت نظرا 
لدخ����ول برنامج اع����ادة تأهيل 
اذ  امليدانية،  البيئ����ة املرحل����ة 
انتهت نقطة االرتباط من توقيع 
اتفاقيات التفاهم مع ش����ركائها 
من املؤسسات والهيئات املعنية 
باع����ادة التأهيل، وتقوم جميع 
هذه اجلهات حاليا باملشاركة مع 
نقطة االرتباط في اعداد الشروط 
املرجعية العادة تأهيل املناطق 
املتضررة، وتستعد لطرح عدد 
من مناقصات اعادة التأهيل قبل 

نهاية العام احلالي. 
ويأتي هذا االجتماع مباشرة 
بعد االجتماع الفني الرابع الذي 
عقد أيضا في العاصمة االردنية 
عم����ان، وقد حض����ر االجتماع 
ممثلون عن جلنة االمم املتحدة 
للتعويضات، واململكة االردنية 
الهاش����مية، وجمهوري����ة ايران 

االسالمية والكويت. 
واض����اف املض����ف أن نقطة 

الهالل األحمر  تواصل جمعية 
جهودها ملساعدة جمهورية باكستان 
التي  اإلسالمية في جتاوز احملنة 
الفيضانات وما خلفته  س���ببتها 
م���ن ضحايا ومش���ردين بتوفير 
االحتياجات األساسية من األغذية 

واخليام والدواء.
وقال القائم في األعمال بسفارتنا 
لدى باكس���تان فالح املطيري في 
تصري���ح صحافي عق���ب توزيع 
املساعدات اإلغاثية في نوشيرا في 
بيشاور ان الفريق امليداني التابع 
جلمعية الهالل األحمر قام بتوزيع 
م���واد إغاثية على املتضررين في 
إقليم بيشاور في منطقة نوشيرا 
بالتعاون مع السلطة الوطنية إلدارة 

الكوارث في باكستان.
واضاف ان املواد اإلغاثية شملت 
ألف كيس من الطحني س���عة 20 
كيلوغراما وألف كيس من املعلبات 
احتوت على التمر والزيت وحوالي 
أل���ف بطانية لعدد يف���وق 3000 
أس���رة في اإلقليم املتضرر في 3 

مخيمات.
وأكد خط���ورة وحجم الكارثة 
التي تعرض لها الشعب الباكستاني 
من جراء الفيضانات التي غمرت 
العديد من املناطق الباكس���تانية 
وشردت املاليني من أبناء الشعب 
الباكس���تاني وجعلتهم يعيشون 
أوضاعا مأساوية تهددهم خاللها 
األمراض واألوبئة حيث أصبحوا 

في أوضاع بالغة اخلطورة.
واش���ار الى ان م���ا مت تقدميه 
يأتي تنفي���ذا لتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بإرسال مس���اعدات إغاثية طارئة 
للمتضررين من الفيضانات التي 

»الهالل األحمر« تواصل تقديم المساعدات اإلغاثية لباكستان

المضف: طرح مناقصات إعادة تأهيل البيئة قبل نهاية العام
خالل االجتماع الثامن للمجموعة اإلقليمية إلعادة تأهيل البيئة

وفد من قوات الدرك األردنية اطلع 
على دور الحرس الوطني في مكافحة اإلرهاب

الحمود: الكويت حريصة على نشر ثقافتها
ووصول مطبوعاتها إلى جميع الدول العربية

أشاد وزير الثقافة األردني نبيه شقم مبساهمات 
الكويت الثقافية واألدبية واهتمامها الكبير بطباعة 
ونشر االنتاج الفكري والثقافي العربي والعاملي 
مبختلف مشاربه ما يؤكد الدور التنويري املميز 
للكويت ومؤسس���تها الثقافية في تنمية الثقافة 

العربية.
وقال الوزير نبيه شقم ل� »كونا« خالل زيارته 
للجناح الكويتي في »مع���رض عمان الدولي ال� 
13 للكتاب« ان املش���اركة الكويتية في املعرض 
كبيرة ومميزة نوعا وكما ومن القطاعني احلكومي 
واخل���اص ما يعكس عمق العالق���ات الكويتية � 

األردنية في هذا الصدد.
وأشار الى تنوع اجلناح الكويتي كونه »ميتاز 
بالتنوع ويجمع إصدارات ثقافية كويتية عريقة 
ترك���ت أثرها الكبير لدى الق���ارئ العربي وكتبا 
حديثة وترجمات مهمة يس���عى القارئ العربي 

الى االطالع عليها«.
من جهته قال سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل 
احلمود في حديث مماثل ل� »كونا« خالل جتوله في 
املعرض ان املشاركة الكويتية املميزة في أنشطة 

مع���رض »عمان الدولي ال���� 13 للكتاب« حظيت 
باهتمام رسمي وشعبي كبيرين، وعكست روح 

االخوة بني البلدين.
وأضاف الشيخ فيصل ان هذه املشاركة الكبيرة 
للمؤسسات الفكرية والثقافية الكويتية عكست 
االهتم���ام الكويتي بدعم الثقاف���ة العربية أينما 

تواجدت في الوطن العربي.
وأشار الشيخ فيصل الى الدور التاريخي للكويت 
في نش���ر الثقافة العربية وحرصها على وصول 
املطبوعات واملجالت الكويتي���ة الى كافة الدول 
العربية، مشيرا الى مجلة »العربي« التي احتفلت 
مبرور أكثر من نصف قرن على إصدارها وكذلك 
بعض الكتب الثمينة مثل سلسلة »عالم املعرفة« 
و»عالم الفكر« وغيرها من مطبوعات جتد صدى 

كبيرا في الوطن العربي.
ويشارك في معرض عمان الدولي للكتاب عدد من 
املؤسسات الكويتية متثل القطاعني العام واخلاص 
منها وزارة اإلعالم ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ومركز 

الكويت للبحوث والدراسات اإلستراتيجية.

قائد الشؤون العسكرية أشاد بالعالقات بين البلدين

تفّقد جناح الكويت في معرض عّمان الدولي الـ 13 للكتاب

بيت الزكاة يستحدث إدارة للموارد البشرية
صرح مدير ادارة املوارد البش���رية في بيت 
الزكاة احمد الباطني ان بيت الزكاة قام مؤخرا 
بتعديل هيكله االداري التنظيمي وذلك بتسمية 
ادارة املوارد البشرية من خالل دمج ادارة الشؤون 
االدارية مع ادارة التطوي���ر االداري والتدريب 
متاشيا مع متغيرات ومتطلبات العمل اجلديدة في 
البيت. وقال الباطني ان تعديل هيكل بيت الزكاة 
االداري ج���اء بعد ظهور متطلبات واحتياجات 
جديدة للعمل في البيت قضت باستحداث ادارة 
املوارد البشرية التي تتبع مكتب نائب املدير العام 
لشؤون املوارد واإلعالم وتنقسم الى مراقبني هما 
مراقبة التطوير والتدريب وتضم اقسام التدريب 
والتطوير وتقييم األداء وتطوير النظم ووصف 
الوظائف بينما تضم مراقبة ش���ؤون املوظفني 

أقسام شؤون املوظفني والتعيني وانهاء اخلدمات والدوام واالجازات. 
وأوضح الباطني ان مفهوم املوارد البش���رية من املفاهيم االدارية 
احلديثة خاصة بالوطن العربي وه���و احد فروع العلوم االدارية 
التي تقوم على حتليل ودراسة األدوات واألساليب التي ميكن من 
خاللها توفير الكوادر البشرية املطلوبة للمؤسسة مبا يحقق أهدافها 
وتطلعاتها، كما انه في نفس الوقت يحقق ايضا مصلحة املوظف 
الذي يعمل بها. واضاف الباطني ان بيت الزكاة قام باستحداث هذه 
االدارة في اطار انشاده للتطور والتميز في اداء خطته لالستفادة من 

تطبيق هذا املفهوم من حيث احلصول على القوى 
البشرية املناسبة وبالتالي تنميتها وحتفيزها 
مبا يضمن استمرارها في البيت حتى تتحقق 
األهداف املنش���ودة. وربط الباطني بني مفهوم 
املوارد البشرية واالدارة االستراتيجية، مؤكدا 
سعي ادارة املوارد البشرية الى النظرة املستقبلية 
من حيث توفي���ر الكوادر التي ميكن من خالل 
حتقيق أهداف املؤسسة وهو ما ال يعني باالضافة 
الى ذلك اهمال شؤون املوظفني. ولفت الباطني 
الى اهمية ادارة املوارد البشرية في كونها احد 
العناصر املهمة في حتقيق اس���تراتيجية بيت 
الزكاة فهي ال تقل اهمية عن املوارد املالية اذ ال 
ميكن حتقيق اي تقدم اس���تراتيجي او مرحلي 
اال من خالل طاقات بشرية مؤهلة وفاعلة ميكن 
االس���تفادة منها في اجناز اعمال وأنشطة البيت. وأكد الباطني ان 
ادارة املوارد البشرية في بيت الزكاة تهدف الى املساهمة في حتقيق 
استراتيجية البيت وتطويرها واحلفاظ على استمرارية فاعلية وكفاءة 
أداء البيت من خالل موظف���ني أكفاء ومحفزين الى جانب التكيف 
مع املتغيرات واألزمات التي قد تتعرض لها الهيئة واحلفاظ على 
التناغم في عالقات العمل بني العاملني وتنميتها من خالل التأكيد 
على مؤسس���ية العمل بالبيت مع مراعاتها التوزيع األمثل للقوى 

العاملة مبا يتناسب مع احتياجات وأهداف بيت الزكاة.

أحمد الباطني


