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لتوفير عوامل األمن واالستقرار المعيشي لها

بيت الزكاة يصرف 227255 دينارًا لرعاية 171 أسرة متعففة في 11 شهرًا
يوجه بيت الزكاة عنايته الدائمة لألسر 
المتعففة داخل الكويت ويسعى باستمرار 
للتعرف عليها بشتى السبل لتقديم العون 
الالزم وتوفير جوانب االستقرار المعيشي 
لها في إطار من السرية التامة حفاظا على 

كرامتها وصونا لتعففها.

البحث عن المتعففين

وصرح مدير مكتب األسر المتعففة في 
بيت الزكاة عبداهلل الفايز بأن اإلسالم العظيم 
حث على التعفف وأثنى على أهله من جانب 
ودعا الى التعرف عليهم وتقديم المساعدة 
لهم من جان���ب آخر لقوله تبارك وتعالى: 
)للفقراء الذين أحصروا في س���بيل اهلل ال 
يس���تطيعون ضربا في األرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 

ال يسألون الناس إلحافا( البقرة � 273.
وبّين ان بيت ال���زكاة من هذا المنطلق 
وتحقيقا للرغبة الس���امية لس���مو األمير 
الراحل الش���يخ جابر األحمد، رحمه اهلل، 
في التعرف على األس���ر المتعففة وتقديم 
المساعدة لهم، قام منذ تأسيسه بالعناية 
بهذه الفئة العزيزة وتقديم الدعم المناسب 
إلصالح حالها، مش���يرا الى انه تم في هذا 
اإلطار إنشاء مكتب خاص بها منذ عام 1984، 
وأوضح ان توصيل المساعدات الى األسر 
المتعففة يتم عن طريق المتطوعين الثقات 
المشهود لهم بالصالح والتقوى الموجودين 
في مختلف مناط���ق الكويت الذين لديهم 
معرفة تامة بأحوال هذه األس���ر وظروفها 
المعيشية، حيث يقومون باالتصال ببيت 
الزكاة للتعريف بهم كما يتم التعرف على هذه 

األسر عن طريق أعضاء مجلس إدارة بيت 
الزكاة وعلماء الهيئة الشرعية ومسؤولي 
اإلدارة العليا في بيت الزكاة وأصدقاء األسر 
المتعففة والمسؤولين في القطاع الحكومي 

والشعبي والجمعيات الخيرية واألهلية.

كيفية توصيل المساعدات

وبين الفايز ان إيصال المساعدات لألسر 
المتعففة يتم من خالل إيداع المبلغ مباشرة 
في حساب رب األسرة او من خالل تسليم 
الش���يك ألحد أفرادها او للشخص المقرب 
لألسرة الذي تأمنه على أسرارها وتثق به 
او عن طريق الباحث االجتماعي اذا كانت 

األسرة ترضى بذلك.
وقال ان إجمالي المساعدات التي قدمت 
لألس���ر المتعففة خالل 11 شهرا من العام 

الماضي بلغت 227255 دينارا وهي تتراوح 
بين المساعدات الشهرية والمقطوعة والقرض 
الحسن على اختالف وضع األسرة وتباين 
حاجاتها، وقد استفادت منها 171 أسرة بلغ 

عدد أفرادها 863 فردا.

زيارات ميدانية

م���ن ناحية اخرى، ذكر الفايز ان مكتب 
األس���ر المتعففة قام خالل العام الماضي 
بزي���ارات ال���ى بعض الم���دارس للتعرف 
على الطلبة المحتاجين المنتمين لألس���ر 
المتعففة من خالل االخصائي االجتماعي 
في المدرسة، كما قام المكتب بزيارة بعض 
مختاري المناط���ق للتعرف على الحاالت 
المتعففة المعروفة لديهم لتقديم المساعدات 

المناسبة لها.

ووجه الفايز في ختام حديثه الش���كر 
الجزيل لجميع المحسنين والمحسنات في 
بلد الخير والعطاء الذين خصوا بيت الزكاة 
بزكواتهم وصدقاتهم لتمكينه من أداء دوره 
في رعاية األسر المتعففة والمحتاجة خدمة 
للمجتمع ودفعا لمسيرة التنمية والبناء في 

بلدنا الحبيب الكويت.
يذكر ان بيت الزكاة يقدم مساعداته للعديد 
من الفئات المحتاجة األخرى في المجتمع 
التي تشمل كال من األرامل والمطلقات واأليتام 
وأسر السجناء والشيوخ والعجزة والغارمين 
وأصحاب الدخول المحدودة وغيرهم حيث 
يتسلم طلبات المساعدة ثم يقوم بدراستها 
وتدقيقها ومن ثم صرف المساعدة المناسبة 
للحاالت المس���تحقة وفق قواعد الصرف 

عبداهلل الفايزالمعتمدة في بيت الزكاة.

المطر: 360 حالة وفاة من بداية 2010 
حتى 20 ديسمبر بسبب حوادث المرور

»كيرفز ـ البيرق« ينضم إلى قافلة فروع 
كيرفز الـ 10.000 في العالم 

افتتاح مركز جديد لكيرفز في الكويت

وأش���ار املطر ال���ى حوادث 
السير في العالم العربي تخلف 
40 ألف قتيل سنويا تبعا لتقدير 
املنظمة العربية للسالمة املرورية 
وغالبيتهم من الشباب بسبب 
اإلفراط في السرعة واملجاوزة 
املمنوعة واس���تعمال الهواتف 
وع���دم رب���ط أحزم���ة األمان 
وغيرها من املخالفات املرورية 

املختلفة.
ف���ي ختام  املط���ر  وش���دد 
تصريحاته على ضرورة تكثيف 
التوعية املرورية لطالب املدارس 
الثانوي���ة واجلامعات وغيرها 
باعتبار ش���ريحة الطالب هي 
أهم الش���رائح املس���تهدفة من 
وراء التوعية املرورية وتوجيه 
س���لوكهم نحو احملافظة على 
أرواحهم وأرواح اآلخرين وهو 
أمر شرعي وواجب وطني يجب 

ان ينمى في الشباب.

أعلنت شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم 
وكالء نادي كيرفز للياقة البدنية، املعاهد الصحية 
النسائية واالمتياز األسرع انتشارا في العالم، عن 
افتتاح فرع جديد هذه الس����نة وحتديدا في منطقة 
العقيلة مجمع البي����رق، وهو خامس فرع تفتتحه 
شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم في الكويت 

.)bairaq@curvesme.com( - )Tel: 23824153/4(
وتأتي هذه اخلطوة اس����تجابة ملطالب النس����اء 
لزيادة رشاقتهن ولياقتهن البدنية تلبية لنداء كل 
امرأة تعمل وتدير منزلها في آن واحد وال متلك الوقت 
الكافي لالهتمام بنفسها، فيما تبقى بأمس احلاجة 
الى شريك الرشاقة املثالي حلثها على اعادة تنظيم 
حياتها واستعادة ما افتقدته. وأثبت نادي كيرفز مرة 
أخرى جناحه املستمر حول العالم، لتلمس ماليني 
النساء فعالية االستفادة من 30 دقيقة يوميا، ثالث 
مرات في األسبوع، كافية إلظهار تغيير ملحوظ في 
الشكل اخلارجي بفضل آالت النادي املميزة واملصممة 
خصوصا للمرأة. من ه����ذا املنطلق اعتبر »كيرفز« 
ومازال النادي العاملي األول واألسرع انتشارا دوليا 
ويحتل املرتبة الثانية في شركات االمتياز العاملية. 
من جهتها، قالت مديرة العالقات العامة في النادي 
السيدة سلمى خريش: »نحن مسرورون جدا بافتتاح 
مركز جديد في الكويت، بفضل نتائجنا االستثنائية 
وجناحنا الفريد األول من نوعه في تبديل حياة النساء 
كافة. واملرأة حتب االهتمام بنفسها واحملافظة على 
رشاقتها بالرغم من جهود احلياة وقلة الوقت، فيما 
ميثل انضمامها الى نادينا خطوة مثالية تساعدها 
على استعادة رشاقتها وعلى االكتفاء الذاتي جسديا 
ومعنويا«. ويش����تهر نادي كيرفز عامليا بش����عاره 

املعروف »ال رجال، ال أدوات تبرج وال مرايا« والذي 
يتبعه في كل فروعه، ضامنا شعور منتسباته بالراحة 
واألمان والتحفيز لتحقيق أهدافهن. فهو يتس����لح 
مبركزه اخلاص املجهز ب����آالت هيدروليكية فريدة 
تساعد على امتام دورة متارين شاملة في 30 دقيقة، 
محققة نتائج مذهلة. وتركز مراحل جدول التمارين 
على ش����د عضالت اجلسم بكامله لتتمكن كل امرأة 
من خس����ارة 1.5 الى 4 كلغ ش����هريا ومبعدل 10 الى 
14 س����م من خصرها. الى جان����ب ذلك، يضم نادي 
كيرفز أكثر من 10.000 فرع حول العالم، ومن شأن 
افتتاح النادي اجلديد ف����ي مجمع البيرق أن يتيح 
الفرصة أمام النساء الستكشاف نوع جديد منطقي 
من متارين اللياقة البدنية، وخسارة الوزن في وقت 
قليل وفي محيط مريح مليء باإللهام، وس����تنضم 
هؤالء النساء احملظوظات الى عائلة جديدة تشمل 
أكثر من 4 ماليني ام����رأة تبدلت حياتها جذريا منذ 
انتسابها الى نادي كيرفز. وأضافت خريش »نحن 
واثقون متاما أن نادينا سيشكل فرقا كبيرا تلمسه 
املرأة حلظة انضمامها الى عائلتنا، كما ستحقق كل 
أهدافها بعد النتائج الرائعة التي ستذهل العالم في 
وقت قليل. ونشجع من جهتنا جميع النساء لتجربة 
مفهومنا اجلديد الذي أحدث ثورة في مجال اللياقة 
البدنية«. اجلدير بالذكر أن شركة علي عبدالوهاب 
وأوالده وشركاهم www.aaw.com تعتبر من الشركات 
الرائدة ف����ي مبيعات التجزئة واجلملة وواحدة من 
أعرق الشركات التجارية الكويتية التي بدأ نشاطها 
التجاري منذ أكثر من 90 عاما تبنت خاللها سياسة 
التوسع لتصبح وكيال ألكثر من 40 عالمة جتارية 

عاملية مميزة.

وطننا الغالي والثروة احلقيقية 
ألي وط���ن ويج���ب احملافظة 
عليه من خالل تكثيف اجلهود 
املبذول���ة للتوعي���ة مبخاطر 
احلوادث املرورية سنويا ألنها 
السبب الثاني للوفاة في الكويت 

سنويا.

أعلن رئيس اجلمعية الكويتية 
للسالمة املرورية بدر املطر ان 
عدد وفيات الطرق في الكويت 
خالل ع���ام 2010 بلغ 360 حالة 
حتى يوم 20 ديسمبر املاضي، 
اضافة الى مئات املصابني الذين 
حتولت اصابات الكثير منهم الى 

عاهات مستدمية.
ف���ي تصريح  ودع���ا املطر 
صحافي احلكومة الى بذل املزيد 
من اجلهود للحيلولة دون وقوع 
هذا العدد الكبي���ر من ضحايا 
الطرق سنويا عبر اعطاء أولوية 
قصوى للجهود املبذولة من رجال 
الداخلية وجمعيات النفع العام 
املتخصصة في هذا اإلطار ودعم 
جهودهم في اجلانب التوعوي 
واعطائها صفة االستعجال ضمن 

خطة التنمية العامة للدولة.
وقال ان أغلب ضحايا الطرق 
هم من الشباب الذين هم عماد 

بدر املطر


