
محلياتالثالثاء  2  نوفمبر  2010   4

نقابة »اإلطفاء« تطالب بسرعة إقرار زيادة العسكريين

الفضلي للمساواة بين جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية

.. ونقابة »الصحة« تدعو »الخدمة المدنية« إلقرار الكوادر
صرح رئيس نقابة العاملني في وزارة الصحة فالح 
العازمي بأن النقابة ليس���ت غائبة عن املطالب التي 
طالبت بها حملة التواقيع من بعض موظفي الوزارة 
االداريني بل حاضرة في كل ما يثار القرار هذه الكوادر 
لكونها حقا جلميع موظفي الوزارة وذلك اسوة بحامليه 
في جمي���ع وزارات الدولة. وزاد: نادت النقابة تكرارا 
ومرارا باعتراضها على جتاهل مجلس اخلدمة املدنية 
القرار الكوادر اخلاصة بالعاملني بالوزارة والتي تتمثل 
فيها يلي: كادر للوظائف االدارية واالشرافية الرئاسية 
وكادر لالداريني وكادر ملس���اعدي املهندسني والفنيني 
وكادر لفنيي ومساعدي التعقيم املركزي وكادر ملشرفي 

االمن والسالمة وكادر لفنيي الصيادلة وكادر ملفتشي 
ومفتشات اخلدمات الفندقية وكادر للطوارئ الطبية. 
وتابع: قامت النقابة باملخاطبات العديدة من املراسالت 
وعقدت االجتماعات مع قياديي الوزارة وعلى رأسها 
مرزوق الرشيدي الوكيل املس���اعد للشؤون االدارية 
ومؤخرا قامت النقابة ممثلة برئيس���ها مبقابلة وزير 
الصحة د.هالل الساير خالل شهر ابريل من هذا العام 
وتقدمت بالعديد من مطالب العاملني ومنها مطالبتها 
باقرار الك���وادر، وقد القت جتاوبا واستحس���انا من 
الوزير واستبشرت خيرا، حيث اصر على ان يتبناها 
بنفسه شخصيا القرارها. واشار العازمي الى ان النقابة 

تعمل وجتتهد في التعام���ل القرار الكوادر بعيدا عن 
االنفعاالت ويحدوها االمل في ان تتحقق وترى النور 
قريبا وذلك وفق احكام القانون، كما لفت الى ان تهميش 
دور النقابة من قبل البعض لن يؤثر فيها وسيزيدها 
اصرارا وعزمية على متابعة مطالبها العادلة واملضي 
قدما لتحقيق الرضا الوظيفي جلميع العاملني بالوزارة، 
وشدد على ان النقابة وانطالقا من حرصها على مصلحة 
العاملني بالوزارة ومنتسبي النقابة ال تألو جهدا وتقف 
دائما وابدا بجوار منتس���بيها من اجل احلصول على 
حقوقهم كاملة واقرار كوادرهم والتي نتمنى ان ترى 

النور قريبا ومنها اقرار كادر االداريني.

ناش���د رئيس مجل���س ادارة نقابة 
العامة لالطفاء احمد  العاملني باالدارة 
العجمي س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد واعضاء مجلس 
االمة باملوافقة على اقرار زيادة رواتب 
ابنائهم من منتس���بي اللجنة الرباعية 
وحتقيق املساواة بني الضباط وضباط 
الصف، وقال ان هذه الزيادة مستحقة 
وتأخ���ر اقرارها كثي���را ويجب ان يتم 
اجنازها بأسرع وقت ممكن لكي ال يحرم 
العس���كريون من التمتع بهذه الزيادة 

اكثر مما تأخروا ولكي ينجذب الشباب 
الكويتي لهذه املؤسس���ات االربع علما 
انه في الس���ابق عانت هذه القطاعات 
من عدم اقبال الشباب الكويتي وتوجه 
اكثرهم لالعمال املدنية وذلك الن الرواتب 
الدفاع  والعالوات افضل م���ن وزارات 
والداخلي���ة واحلرس الوطني واالدارة 
العام���ة لالطفاء والعمل اقل جهدا فيها 

واقل خطورة.
وتابع العجمي ان منتسبي الداخلية 
والدفاع واحلرس الوطني ورجال االدارة 

العامة لالطفاء يقومون باعمال ش���اقة 
تتطلب منه���م الكث���ير م���ن اجل���هد 
وتعرض حياتهم دائما للخطر فنرجو 
منكم اقرار هذه الزي���ادة لكي جنازيهم 
مبثل ه���ذه الزي���ادات والت��ي تخفف 
عنه���م العبء املادي ال���ذي يتحملونه 
جراء غالء املعيش���ة وتزايد التكاليف 
املادية عليهم علما ان اقرار هذه الزيادة 
سيساهم في االقبال على تقدمي الكثير 
من اجله���د والعمل والدفاع عن وطننا 
الكويت وسيساهم في اقبال الكثير من 

الشباب عليها ليس���اندوا اخوانهم في 
هذه املؤسسات.

وذكر العجمي انه على ثقة بان تعمل 
السلطتان التشريعية والتنفيذية على 
التصويت الق���رار هذه الزيادة لعلمهم 
الشديد مبا يقدمونه اخوانهم وابناؤهم 
رجال هذه املؤسس���ات من تضحيات 
وتفانيه���م ف���ي اعماله���م والتضحية 
بارواحهم من اجل حماية وطنهم وهم 
الذين يس���هرون على حماية املمتلكات 

واالرواح.

طالب أمني السر في نقابة القانونيني فيصل الفضلي 
نيابة عن مجلس ادارة نقابة القانونيني رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية بتطبيق مبدأ العدل واملس���اواة وعدم 
التفرقة بني القانونيني العاملني باجلهات احلكومية، 
مؤكدا انه ال يجوز لدي���وان اخلدمة املدنية ان يفرق 
بني القانونيني ويسلبهم مس���مياتهم القانونية مثل 
مستشار ومحقق ومحام واس���تبدالها باختصاصي 

قانوني وكبير اختصاصيني.
وق���ال الفضلي ف���ي تصريح صحاف���ي نيابة عن 

مجلس ادارة نقابة القان��ونيني ان هذه الس���ياس���ة 
املت����بعة من قبل ديوان اخل���دمة امل����دنية تق���وم 
على الت��مييز والتف���رق���ة، وهو ما أدى الى عزوف 
كث���ير من الق���انونيني والكفاءات عن العمل احلكومي 
واالجتاه الى الق��طاع اخلاص، وه���و ما أوج���د نقصا 
شديدا لدى اجلهات احلكومية والوزارات، مش������يرا 
الى ان���ه ال فرق بني القان���ونيني العاملني باجل���هات 
احلكومية من العاملني بالفتوى والتش���ريع والبل���دية 
والتحقيقات أو أي جهة لها ميزة خاص�ة، داعيا الديوان 

ومجلس اخلدمة الى عدم اغفال الق���انونيني العاملني 
باجلهات احلكومية بأي كادر، وع���دم ح���صر الكادر 
باجل���هات الث��الثة الس���ابقة الذكر، وان الق��انونيني 
باجل���هات احلك��ومية على قدم املس����اواة مع غيرهم من 
الق���انونيني العاملني بالبلدية والفتوى والتح���قيقات، 
وان ه���ذه التفرقة من قبل ديوان اخل���دمة املدن���ية 
وم��جل���س اخلدمة املدنية مرفوضة م���ن قبل إدارة 
نقابة القانونيني ملا فيها م���ن مخالفة صريحة ملواد 

الدستور.

عادل بورسلي

ماضي اخلميس

محمد السنعوسي

الشيخة لطيفة الفهد

ينطلق 7 الجاري

مهرجان دمشق السينمائي يكّرم السنعوسي
السنعوسي من الكويت واملخرج 

ناصر اخلميري من تونس.
ام����ا املكرم����ون االجانب فهم 
انابونا بوتو وفابيو تيستي من 
ايطالي����ا وتوركان ش����وراي من 
تركيا وشارميال طاغور من الهند 
ورئيس جلنة التحكيم فالدميير 
مينشوف من روسيا. ومت ايضا 
اختيار أسماء املشاركني في جلان 
التحكيم ال� 3 في مهرجان دمشق 
السينمائي والتي ستضم نخبة 
م����ن الس����ينمائيني واملخرج����ني 
والكتاب والنقاد السوريني والعرب 
واألجانب. وتضم »جلنة حتكيم 
الطويلة« املخرج واملمثل  األفالم 
الروسي فالدميير مينشوف وهو 
احلائز على جائ����زة أفضل فيلم 
أجنبي عن فيلم »موسكو ال تؤمن 
بالدموع« كرئيس للجنة والباحثة 
نيكول غوميي من فرنسا مسؤولة 
»مهرجان ساندانس« سابقا والكاتب 
جاك فيسكي من فرنسا واملخرجة 

هيلما ساندرز برامز من أملانيا.

ثمنت الشيخة لطيفة الفهد عقب 
عودتها من تونس مشاركة جلنة 
ش����ؤون املرأة في املؤمتر الثالث 
للمرأة العربية والذي كان عنوانه 
»املرأة العربية شريك اساسي في 
مسار التنمية املستدامة« واكدت 
الفهد ان املش����اركة كانت فعالة 
وناجحة خاصة انها كانت بتكليف 
من صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد.
الى  واشارت الشيخة لطيفة 
ان مش����اركة الكويت كانت على 
املستوى املأمول وقدمت منوذجا 
يحت����ذى للمش����اركني من خالل 
اسهامات جلنة شؤون املرأة في 
تدريب الكوادر النسائية وتطوير 
قدرات امل����رأة متمثلة في قيامها 
بدور فع����ال وكامل في املجتمع، 
وكذل����ك اقامة ن����دوات ودورات 
تدريبية وورش عمل ومؤمترات 
محلي����ة وعربية ملعاجلة قضايا 

املرأة.
بدأت الشيخة لطيفة كلمتها 
بنق����ل حتيات صاحب الس����مو 
االمي����ر والش����عب الكويتي الى 
املش����اركني في املؤمتر، واشارت 
الى مبادرة صاحب الس����مو في 
تأسيس صندوق لتمويل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة والتي جاءت 
في القمة العربية االقتصادية التي 
اقيمت في الكويت العام املاضي 
والذي دعمته الكويت مببلغ 500 

مليون دوالر خلدمة شريحة كبيرة 
من املواطنني العرب خصوصا في 
الدول االقل منو والتي تعاني من 
البطالة والفقر ومما الش����ك فيه 
العربية ستستفيد من  املرأة  ان 
هذا الصندوق لدعم مش����اريعها 
التنموية. وعرضت جتربة املرأة 
الكويتية والتي تعتز بش����رف 
متثيلها في املؤمتر واوضحت ان 
املرأة الكويتية تشارك في التنمية 
منذ سنوات طويلة حتملت فيها 
الس����فر واالغتراب الكمال  عناء 
ف����ي اجلامعات  العالي  تعليمها 
العربية وسعت في نفس الوقت 
الى نيل حقوقها السياسية كاملة 
حتى استطاعت ان تكون شريكا 
في صناعة القرار وجزءا اصيال 

في خطط التنمية.

أعلن����ت اللج���ن����ة املن���ظمة 
ل� »مهرجان دمش����ق السينمائي 
الدولي« انه سيتم تكرمي اإلعالمي 
الس���نعوس����ي خ����الل  محم��د 
الذي سينطلق  أنشطة املهرجان 

في 7 اجلاري.
وقال بيان للجنة التي يترأسها 
مدير املهرجان مدير عام »مؤسسة 
السينما« في سورية محمد االحمد 
املهرجان وكعادته س����يقوم  »ان 
بتكرمي عدد م����ن املبدعني الذين 
أعطوا بإخالص ومازالوا يعطون 
من روحهم وجهدهم الكثير بكل 
ف����رح وحب ليكرس����وا فنا راقيا 
العق����ل والوجدان على  يخاطب 

تنوع مجاالته«.
وخالل دورته ال� 18 التي باتت 
على األبواب س����يكرم املهرجان 
مبدعني سوريني وعربا وأجانب 
عملوا في مجال الفن ولهم دور فاعل 
ومؤثر في احلركة السينمائية وفي 

دفع هذه العجلة الى األمام.
فمن سورية سيتم تكرمي كل 

من الكاتبة والناقدة ديانا جبور 
واملخرج مأم����ون البني ومأمون 
سري صاحب صالة عرض والفنان 
سلوم حداد والفنانة سالفة معمار 

والفنانة كاريس بشار.
وس����يكرم من املبدعني العرب 
كل م����ن الفنان حس����ن يوس����ف 
والفنان����ة ماج����دة الصباحي من 
مص����ر واإلعالم����ي الكبير محمد 

خالل مشاركتها في المؤتمر الثالث للمنظمة العربية في تونس

لطيفة الفهد تبرز دور المرأة 
الكويتية في مسيرة التنمية

نجوم اإلعالم العربي يشاركون في أنشطة
»ملتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب«

األكادميي فيضم امللتقى عميدة 
كلية اإلعالم في جامعة القاهرة 
سابقا د.ليلى عبداملجيد ورئيس 
قسم العالقات العامة في جامعة 
القاهرة د.محمود يوسف وأستاذ 
أص���ول التربي���ة ف���ي جامعة 
االسكندرية د.شبل بدران ورئيس 

يجري تنظيمها واملتعلقة بأنشطة 
ملتق����ى الكوي����ت اإلعالمي األول 
للش����باب بني اخلميس ان العمل 
يجري لتوس����يع أنشطة امللتقى 
واتساع أنش����طته وقد أفسحنا 
املجال جلميع أبنائنا من الطلبة 
الشباب على اختالف تخصصاتهم 
للمشاركة في أنشطة امللتقى، بل 
وأفس����حنا املجال للموهبني من 
خارج اجلامعات ايضا للمشاركة في 
مسابقة االبداع اإلعالمي شريطة اال 

يتجاوز عمر املشارك 25 عاما.
وختم اخلميس باالشارة الى 
ان هيئة امللتقى اإلعالمي العربي 
وجامعات الكويت املشاركة في 
ملتق���ى الكويت اإلعالمي األول 
للشباب ستعقد مؤمترا صحافيا 
ف���ي القريب إليض���اح آخر ما 
أجنزته اللجنة التنفيذية بامللتقى 
من ترتيبات واضافات أدخلت 

وأضيف على أنشطة امللتقى.

قسم اإلعالم في اجلامعة األميركية 
في القاهرة حس���ني أمني، وعلى 
مستوى رؤساء حترير الصحف 
والقنوات الفضائية يشارك في 
احلضور رئي���س حترير مجلة 
»زهرة اخللي���ج« طالل طعمة، 
ورئيس حترير مجلة »لها« مطر 
األحم���د، ورئيس حترير مجلة 
»سيدتي« محمد احلارثي، ورئيس 
حترير جريدة »الرياض« تركي 
السديري، ورئيس حترير جريدة 
»الشرق« القطرية جابر احلرمي، 
ووزير اإلعالم اجلزائري األسبق 
عز الدين ميهوبي، ووزير اإلعالم 
األردني األس���بق صالح القالب 
ومستشار ملك البحرين لشؤون 
اإلعالم نبيل احلمر، اضافة الى 
عدد من الصحافيني واإلعالميني 
الشباب الذين ميثلون عدة دول 

عربية.
وعن آخ����ر التحضيرات التي 

والعالم العربي ما س���اعد على 
استقطاب الكثير منهم للمشاركة 
في الندوات احلوارية ومسابقة 
اإلبداع اإلعالمي واملعرض املقام 
على هام���ش امللتقى الى جانب 

العديد من األنشطة األخرى.
وأض���اف اخلمي���س ان من 
أبرز جنوم اإلعالم الذين رحبوا 
الكويت  باملش���اركة من خارج 
اإلعالمي جورج قرداحي ومقدم 
البرامج الرياضية في قناة ال� »ام 
بي سي« مصطفى اآلغا واإلعالمي 
محمد كريشان ومقدمة برنامج 
»صباح اخلير يا اس���طنبول« 
اإلعالمية املصرية كرمية عوض 
واإلعالمية الشابة في قناة ال� »سي 
إن إن« رمي���ا مكتبي واإلعالمي 
اللبناني نيشان دير هاروتيونيان 
واإلعالمي املصري يسري فودة 
واإلعالمية األردنية داما كردي، 
عالوة على املشاركة على املستوى 

يشارك عدد من جنوم اإلعالم 
في العال���م العربي في »ملتقى 
الكويت اإلعالمي األول للشباب 
وجائزة اإلبداع اإلعالمي« الذي 
ينطلق في الفت���رة من 19 � 20 
املقبل، حتت رعاية  ديس���مبر 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد، وه���و امللتقى 
الذي يقام داخل جامعة الكويت 
امللتقى  وبالتعاون بني هيئ���ة 
العربي وقسم اإلعالم  اإلعالمي 
الكويت ومبشاركة  في جامعة 
اجلامع���ة األميركي���ة وجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.

الع���ام لهيئة  وق���ال األمني 
امللتقى اإلعالمي العربي ماضي 
اقامة ملتقى  اخلميس ان فكرة 
اعالمي شبابي لطلبة قسم اإلعالم 
في جامعات الكويت القت صدى 
طيبا لدى عدد كبير من جنوم 
وأس���اتذة اإلعالم ف���ي الكويت 

»الخطوط الكويتية« الناقل الرسمي لضيوف المؤتمر

في إطار رعايتها لمؤتمر »نقاط 2010« 

بورسلي: »نقاط 2010« يتماشى مع رسالة »الكويتية« 
في مساندة الشباب إلنجاح مشاريعهم

»الصالحية العقارية« تعتبر المسؤولية االجتماعية 
نافذة للتواصل والتعايش مع المجتمع

أعلنت شركة الصاحلية العقارية عن مشاركتها 
في رعاية أنشطة »مؤمتر نقاط 2010« الذي نظمته 
شركة »وي« للخدمات اإلعالمية املتكاملة خالل الفترة 
من 26 إلى 28 أكتوبر املاضي وذلك في مقر جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا مبنطقة مشرف حتت 

عنوان »التلوث البصري في العالم العربي«.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مشاركتها 
في رعاية هذا احلدث تعود إلى إميانها البالغ بأهمية 
املسؤولية االجتماعية ودور القطاع اخلاص في دعم 
املشاريع الشبابية التي تشجع على تبادل األفكار 
واملعلومات مما ينعكس إيجابا على املجتمع الذي 
تعمل فيه، مش����يرة في الوق����ت ذاته الى ان الهدف 
األساس����ي من رعاية املؤمتر هو تنمية حب اإلبداع 

والتجديد عند الشباب الكويتي.
ونوهت الش����ركة إلى حرصها على اداء واجبها 
االجتماعي كراع أساس����ي في مؤمتر »نقاط« وذلك 
تش����جيعا ودعما منها للشباب القائمني على فكرة 
»نقاط« وحتفيزهم على االستمرار في تطوير وحتسني 
الواقع العربي بش����كل عام والكويتي بشكل خاص 
وذلك من خالل حتقيق األهداف التي يس����عى اليها 
املؤمت����ر واملتمثلة في إتاح����ة فرصة التواصل بني 
املصممني واملبدعني في منطقة الش����رق االوس����ط، 
املساعدة على تطوير اجلوانب البصرية في العالم 
العربي، وانشاء مركز معلومات خاص بالتصاميم 
املعاصرة في منطقة الشرق االوسط يكون مبثابة 
مص����در يتجه اليه جميع املهتمني مبجال التصميم 
والدعاية واالعالن والهندس����ة املعمارية واملوضة 

واالنتاج الفني.
وفي اإلطار ذاته، أكدت شركة الصاحلية العقارية 
أنها بدأت تأخذ مسارا متقدما في برامج املسؤولية 
االجتماعية خصوصا بعد تعدد املبادرات املجتمعية 
التي يقوم بها القطاع اخلاص، مشيرة الى أن تطبيق 
مفهوم املسؤولية االجتماعية بات نافذة للعديد من 
املؤسسات والشركات التي ترغب بالتواصل والتعايش 
مع املجتمع الذي تعمل فيه وذلك من خالل ما تقدمه 

له من خدمات سامية تخدم املجتمع وأفراده.
وأضافت بأن رعاية الشركة ملؤمتر »نقاط 2010« 
تأتي ضمن سلسلة اجنازاتها على مستوى املسؤولية 
االجتماعية، موضحة أن برامجها متيل خلدمة قطاعات 
عديدة ومتنوعة من خالل االستثمار في قطاع الترفيه 
ومرافق العناية باملسنني الى جانب القطاعات األخرى 
والتي تش����مل املكاتب والفنادق واملساكن واملرافق 

الصناعية.
ولفتت الى ان إدارة الشركة تولي عناية خاصة 
باملوارد البش����رية التي تعمل لديه����ا لتأمني أرفع 
مستويات املهارة واملعرفة واإلبداع لدى فريق عملها 
ألن جميع عمليات »الصاحلية العقارية« مبنية على 
أس����س مفادها اإلميان بأن العاملني في الشركة هم 

مصدر ربحها وصانعو جناحها.
اجلدير بالذكر أن »مؤمتر نقاط 2010« كان يهدف 
الى التوعية بالتلوث البصري الس����ائد في العالم 
العربي وجمع املبدعني العرب في مؤمتر واحد لتناول 
جملة من النقاش����ات وتبادل املعلومات واخلبرات 
في مجال التصمي����م، وقد ضم املؤمتر بني جنباته 
محاضرات وورش عمل عديدة حتدث خاللها نخبة 
من اخلبراء في حقل التصاميم واملبدعني العرب من 

الكويت ولبنان وايران والبحرين والسعودية.
 وقد استقطب املؤمتر عددا كبيرا من احلضور 
القائمني على مواضيع التصاميم في العالم العربي، 
وكانت رسائله داعية الى ضرورة الوقاية من التلوث 
البصري الناجت عن غياب التصميم املدروس لإلعالنات 

وغيرها من وسائل التصميم.
وق����د أقيم على هامش املؤمت����ر معرض خاص 
لع����رض أعمال وتصامي����م مجموعة من املصممني 
الكويتيني والطلبة املوهوبني، الى جانب السهرات 
الترفيهية الش����يقة التي تضمنت عرض الفيلمني 
الكويتيني العامليني »أميركا« و»فقدان أحمد« ألول 
مرة في الكويت ومن ثم اختتمت أنش����طة املؤمتر 
بعرض حي لفرقة »معيوف« للفنون الشعبية في 

الهواء الطلق.

االقتصادية والسياحية كمشاركتها 
السنوية في مهرجان هال فبراير 

وغيرها.
وفي هذا اإلطار قدمت اللجنة 
املنظمة للمؤمتر الشكر واالمتنان 
ملؤسس����ة اخلط����وط اجلوي����ة 
الكويتية ملشاركتها كناقل رسمي 
جلميع ضيوف مؤمتر نقاط لعام 
2010، مش����يرة الى ان املؤسسة 
ملتزمة منذ سنوات طويلة باتباع 
استراتيجية املساهمة في املبادرات 
واألعم����ال التي تخ����دم التنمية 
املستدامة في املجتمع وذلك نابع 
م����ن دواع أخالقي����ة ومجتمعية 
تنطلق م����ن إميانها بأن اجلهات 
الوطنية ملتزمة بأداء مسؤولياتها 
جتاه مجتمعاتها ما دامت تتمتع 

بحقوقها فيه.
واضافت اللجنة أن املؤسسة 
صممت من خ����الل رعايتها لهذا 
املؤمتر عل����ى لعب الدور املنوط 
بها جتاه اجليل اجلديد مما يؤكد 
التزامها باملسؤولية االجتماعية 
وهو الدور البارز في تعزيز القيم 
ومعاجل����ة املش����اكل املجتمعية 
كمساهمتها في مشروع غراس، 
دعمها لفئة املعاقني س����واء على 
مستوى أقامة األنشطة الترفيهية أو 
الرياضية أو االجتماعية، الى جانب 
املبادرات الصحية والتوعوية التي 
تأخذ بها مما يعكس قيمة أخالقية 
ومجتمعية تستهدف دعم وتقوية 
أواصر املجتمع الذي ميثل اإلطار 
احلقيقي لنجاح ومنو الشركات 

واملؤسسات.

اعتادت على رعاي����ة العديد من 
النشاطات االجتماعية والشبابية 
التي تس����اهم في إب����راز صورة 
املؤسسة الى جانب تثقيف املجتمع 

ورفع درجة الوعي فيه.
ولفت إلى أن هناك العديد من 
االعمال التي قامت بها املؤسسة 
ضمن خططها واستراجتيتها في 
خدمة املجتمع ومنها على سبيل 
التدخني،  املثال حمالت ملكافحة 
البطالة، دعم وتسويق  مكافحة 
املبادئ والقيم من خالل دعم برامج 
اجتماعية هادف����ة، دعم احلركة 
الرياضية واالهتمام بالنش����اط 
البدني بجمي����ع مجاالته، تبني 
قضاي����ا املعاقني، دع����م القضايا 
االنسانية املختلفة مثل »مشروع 
بلس����م االنس����اني بالتعاون مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي«، 
الى جانب رعاية اجلوانب الثقافية 
والتعليمي����ة، ودع����م احلرك����ة 

بتوجه ريادي وحرص دائم 
على املشاركة في جميع االنشطة 
املجتمعية التي تساهم في رقي 
وتنمية املجتمع رعت مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية »مؤمتر 
نقاط 2010« الذي نظمته شركة وي 
للخدمات االعالمية املتكاملة حتت 
عنوان »التلوث البصري في العالم 
العربي«، وذلك خالل الفترة من 26 
إلى 28 أكتوبر املاضي. في جامعة 
اخلليج للعل����وم والتكنولوجيا 

مبنطقة مشرف.
وبه����ذه املناس����بة، قال مدير 
دائ����رة العالقات العامة واالعالم 
مبؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
الكويتية عادل محمد بورس����لي 
ان مشاركة املؤسسة في مؤمتر 
نقاط لهذا العام تتماشى مع رسالة 
الكويتية في مس����اعدة األجيال 
القادمة على حتقيق طموحاتهم 
واجناح مشاريعهم وذلك من خالل 
دعمها للشباب الكويتيني واملبدعني 
الذين قاموا على تنظيم هذا املؤمتر 
للمرة الثانية على التوالي، والذين 
حملوا على عاتقهم مهمة توضيح 
التلوث البصري الذي يحيط بنا 
دون أن نشعر به بسبب ضعف 
التصاميم في دول العالم العربي 
ومنها دولة الكويت وعدم اإلبداع 
أو االبت����كار في انتاج التصاميم 
اجلديدة س����واء في االعالنات أو 

املباني او األزياء وغيرها.
وأكد ان املؤسسة تعد من ابرز 
التي تولي املس����ؤولية  اجلهات 
االجتماعية اهتماما خاصا حيث 


