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خالل االحتفال بالعيد الوطني الفرنسي

الجاراهلل: نسير في االتجاه الصحيح بعالقتنا مع العراق ونحتاج للتواصل مع القارة األفريقية

اعرب عن تفاؤله بعد زيارة رئيس 
مجلس النواب العراقي الى الكويت، 
وقال »نحن نس����ير ف����ي االجتاه 
الصحيح فيما يتعلق بالعالقات 

الكويتية � العراقية.
الس����فير  ومن جهت����ه اعرب 
الفرنس����ي ج����ان ريني����ه جيان 
عن فخره به����ذا احلضور الكبير 
للمسؤولني الكويتيني حلضورهم 
العيد الوطني، مشيرا الى ان هذا 
ي����دل على قوة وعم����ق العالقات 
الثنائية بني البلدين، الفتا الى ان 
الزيارات الرسمية املتبادلة وطدت 

العالقات في املجاالت كافة.
الفرنسي ردا  الس����فير  وعلق 
على س����ؤال بخصوص التحذير 
الذي وجهه الرئيس س����اركوزي 
الى اسرائيل بعدم محاولة التفكير 
في ضرب ايران قال »نحن نأمل اال 
تكون هناك اي ضربة عسكرية في 
املنطقة« آمال التوصل حلل سلمي 
مع ايران ف����ي موضوع البرنامج 

النووي.
اما فيما يتعلق بالفرنس����يني 
املختطفني في الصومال فقال »ال 
اعلم اكثر مما ذكرته وسائل االعالم 
ولكننا نتمنى ان يعود الس����الم 
واالمن للصومال حتى تنتهي جميع 

مشاكل القرصنة هناك.
وعن اعداد الفرنسيني في الكويت 
قال انهم يتعدون ال� 1000 فرنسي 

ويعملون في مختلف املجاالت.

مط����ار لندن العديد من املش����اكل 
بالنس����بة الى الهدف من الزيارة، 
مشيرا الى ان حتديد الغرض من 
الزيارة مه����م ولذلك صدر تعميم 
من وزارة اخلارجية للمواطنني كي 
يحددوا الغرض من زيارتهم على ان 
يكونوا دقيقني في املعلومات التي 
تقدم الى السفارة البريطانية في 
الكويت حول تفاصيل وجودهم 

وزيارتهم«.
وعن اللجنة الكويتية � العراقية 

اكثر مناطق العالم ومتى شعرنا 
بان هناك حاجة لفتح سفارة في اي 
دولة فسنقوم بزيارتها وسنفتح 

سفارة فيها.

زيارة بريطانيا

وعن دع����وة وزارة اخلارجية 
املواطنني الذين يأخذون تأشيرة الى 
بريطانيا الى االلتزام بالغرض املبني 
املواطنني  فيها قال »واجه بعض 
الذي����ن ذهبوا ال����ى بريطانيا في 

وحان الوقت لنبادل هذه الزيارات 
بزيارة مماثلة لعدد من دول افريقيا 
حيث سنوقع اتفاقيات عديدة مع 
هذه الدول في املجال االقتصادي 
والثقافي واالجتماعي، الفتا الى ان 
الهدف منها تعزيز العالقة وكسب 

اصدقاء.
وعن سعي اخلارجية الفتتاح 
س����فارات في افريقيا ق����ال »هذا 
توجه وزارة اخلارجية ان تتوسع 
لالنتشار في العالم وان تتواجد في 

الوزراء قال »انه����ا تندرج حتت 
عن����وان تعزيز عالق����ات الكويت 

الدولية مع العالم«.
واضاف »افريقي����ا قارة مهمة 
ونحن ش����ركاء م����ع االفارقة في 
افريقي����ا وتطويرها وفي  بن����اء 
القارة االفريقية  مواجهة مشاكل 
وبالتالي نح����ن في امس احلاجة 
للتواصل مع القارة واملس����ؤولني 
االفارقة وهناك زيارات كثيرة من 
اصدقائنا في افريقيا الى الكويت 

تاريخية ومهمة توطدت العالقات 
وتوسعت مجاالت التعاون«.

وكانت هناك وف����ود من قبل 
الكويت وفرنس����ا والعكس ايضا 
وهناك الكثي����ر في مجال تطوير 
العالقات وتعزيزها بني البلدين، 
وق����ال ان هناك حجم����ا كبيرا في 

التبادل التجاري بني البلدين.

جولة سمو الرئيس

وعن جولة سمو رئيس مجلس 

الكويت في اصعب االوقات وكان 
لهذا املوق����ف كل تقدير واحترام 
واعتزاز من قبل الشعب واحلكومة 
الى  الكويتية«. واضاف »نتطلع 
عالقات اوث����ق« وعن الدور الذي 
تلعبه وزارة اخلارجية خصوصا 
بعد الزيارة االخيرة التي قام بها 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
قال »عالقاتنا متشعبة مع فرنسا 
ولكن بعد زيارة الرئيس ساركوزي 
الى الكويت والت����ي كانت زيارة 

بيان عاكوم
شكلت احداث الثورة الفرنسية 
عام 1789 نقلة نوعية في التاريخ 
الفرنسي حتى اضحت فرنسا قلب 
اوروبا النابض باحلياة بحضاراتها 
املتنوعة وموقعها السياسي على 

الساحة الدولية.
وهذا ما عكس احلضور الذي 
مأل منزل الس����فير الفرنسي جان 
رينيه جيان اول من امس مبناسبة 
الوطني حيث  االحتفال بالعي����د 
حضره عدد كبير من اعضاء السلك 
الديبلوماسي ولفيف من اطياف 

املجتمع.
وكانت هناك كلمة لوكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل الذي شارك 
الس����فير الفرنسي في قطع كعكة 
االحتف����ال حيث وصف اجلاراهلل 
العالقات الكويتية - الفرنس����ية 
باملتميزة والوثيقة واالستراتيجية 

وتغطي جميع املجاالت.
واضاف »كما اننا نطمح لعالقات 
اكبر مبجاالت اوسع تخدم مصالح 
البلدين الصديقني وتخدم مصالح 

الشعبني الشقيقني«.
واعرب اجلاراهلل عن سعادته في 
ان يكون في السفارة الفرنسية في 
مناسبة العيد الوطني وقال »فرنسا 
صديقة واجلميع يس����عد في هذه 
املناسبة النها تخص دولة ترتبط 
بالكويت بعالقات اس����تراتيجية 
متمي����زة قدمية، ودولة وقفت مع 

الس�فير الفرنس�ي: نأم�ل التوصل لحل س�لمي في المل�ف النووي اإليران�ي لنجن�ب المنطقة أي ضربة عس�كرية

د.جاسم أشكناني ود.فهد الوردان ود.مناحي العازمي ومنى السالم مع األبناء احملتفى بهم 

الشيخ جابر الدعيج

خالد اجلاراهلل والسفير الفرنسي يقطعان كعكة احلفل 

جابر الدعيج: مكتب التصديقات بالجهراء
يخفف تكدس المراجعين باإلدارة القنصلية

عضو إدارة »تعاونية الصليبية« سيقدم استقالة مسببة:
كسر الوديعة البنكية دون العودة لمجلس اإلدارة

بيان عاكوم
اعل���ن مدير االدارة القنصلية ف���ي وزارة اخلارجية 
الشيخ جابر الدعيج ان االدارة فتحت مكتبا ج����ديدا في 
مح����افظة اجلهراء. وقال ل� »األنباء« ان هذا املكتب من 
شأنه ان يسهل امور املراجعني في ه���ذه املنطقة الذين 
يريدون التصديق على مستن���داتهم بحيث وفر عليهم 
عناء مراجعة القنصلي����ة، مما يسهل عملهم وايض����ا 
يس��������اهم في تخفي����ف تكدس املراجعني في االدارة 
القنصلية. وردا على س���ؤال ع���ن املكاتب االخرى التي 
تعتزم االدارة فتحها اكد الش���يخ جابر الدعيج ان هناك 
نظرة مستقبلية بهذا اخلصوص، »ولكن ننتظر تخصيص 

االماكن التي ستكون مناسبة لفتح هذه املكاتب«.

بشرى شعبان
قدم عضو مجلس ادارة جمعية الصليبية التعاونية 
مش����عل العنزي استقالة مس����ببة من مجلس ادارة 
اجلمعية في كتاب رفعه الى وزارة الشؤون يعدد به 
االسباب التي دفعته الى تقدمي االستقالة، وقد حصلت 
»األنباء« على نسخة من الكتاب. وابرز االسباب حسب 
الكتاب كسر الوديعة البنكية دون العودة الى مجلس 
االدارة وكث����رة التعيينات دون حاجة فعلية لها في 
اجلمعية وتسريح عدد من املوظفني غير الكويتيني 
من العمل م����ع وجود قروض عليه����م وعدم وجود 
مستندات تظهر حقيقة املصروفات على بند اخلدمة 
االجتماعية وامور عديدة غيرها يظهرها الكتاب، وقد 
اوضح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة 
تتعامل بكل جدية مع اي كتاب او خطاب تتس����لمه 
من اي من اعضاء مجالس ادارة اجلمعيات التعاونية 
او املس����اهمني، موضحا انه في بداية االسبوع املقبل 
سيتم تشكيل جلنة خاصة للتدقيق والتأكد من كل 
م����ا هو وارد في كتاب االس����تقالة وبناء على نتائج 
التحقيقات س����تتخذ الوزارة االجراءات الالزمة وال 
ميك����ن بناء اي حكم دون التأكد والتدقيق. وجاء في 
كتاب االس����تقالة: بناء على ت����ردي االوضاع العامة 
باجلمعية بس����بب التجاوزات  االدارية واملالية وما 
يترتب على ذلك من خلل كبير في امليزانية وس����وء 
االدارة، اتقدم باستقالة مسببة من عضوية مجلس 
االدارة وذلك لالس����باب التالية: � وجود اختالسات 

مالية وجتاوزات في اجلمعية.
� وجود جتاوزات ادارية وسوء ادارة.

� اخفاء بيانات مالية وادارية عن اعضاء مجلس 
االدارة.

� تهميش دور اعض����اء مجلس االدارة في عرض 
مقترحاتهم ومتطلبات اعضاء مجلس االدارة في مناقشة 
املوازين العامة الش����هرية، علما انه قد سبق مطالبة 
رئيس مجلس االدارة بتصحيح االوضاع املالية في 

اجلمعية ولم يتم االستجابة لتلك املطالب.
� االهمال العام وعدم حتمل املسؤولية في االشراف 
واملتابعة على اوضاع اجلمعية من قبل رئيس مجلس 
االدارة لعدم تواجده وتغيب����ه الكبير عن اجلمعية 

وسفره املستمر.
� انعدام اثر جميع اللجان وعدم عقد جلسات لتلك 

اللجان وعدم تفعيل عملها لفترات طويلة.
التف����رد في الق����رار وعدم تطبي����ق دور الفريق 

الواحد.
وجود تعيينات ليس����ت اجلمعية بحاجة لها مع 
العلم يت����م تعيينهم ملصالح انتخابي����ة ويتم انهاء 

خدماتهم بعد االنتخابات.
وجود عقود وهمية.

استخراج شيكات باسم احد موظفي اجلمعية وال 
نعرف اجتاه هذه املبالغ.

يتم جتدي����د عقود موظفني وزيادة رواتبهم دون 
الرجوع ملجلس اإلدارة.

يتم إعطاء موظفني قروضا دون الرجوع ملجلس 
االدارة وتك����ون غي����ر متوافرة فيهم الش����روط مع 
العلم بوجود كتاب من وزارة الش����ؤون بعدم اعطاء 

قروض.
يوجد موظفون مت ايقافهم عن العمل وانهاء خدماتهم 

وهم في ذمتهم قروض لصالح اجلمعية.
مت تقدمي ش����كوى من قبل نائ����ب رئيس مجلس 

اإلدارة السابق عن بعض التجاوزات.
توجد استقالة من قبل احد االعضاء السابقني.

قامت اجلمعية بصرف اجازات ونهاية خدمة لبعض 
العاملني بالرغم من استمرارهم في العمل.

مت كس����ر جزء من الوديعة دون الرجوع ملجلس 
االدارة.

وجود موظفني ليس����ت اجلمعي����ة في حاجة لهم 
ويتسلمون رواتب عالية.

يوجد مكان في س����وق الصناعية وذلك لتخزين 
بضائع لوازم العائلة ولم يتم جردها في السنة املالية 
املنتهية الس����ابقة واجلرد الوقائ����ي الذي مت بتاريخ 

.2009/7/10
إصدار عدد كبير جدا من تصاريح العمل بالرغم 

من عدم حاجة اجلمعية لهذه العمالة.
مت عمل مهرجان تس����ويقي واالعداد له دون علم 

مجلس اإلدارة وموافقته.
مت ش����راء س����يارات للمهرجان موديل 2007 ومت 
استخراج املبالغ باس����م احد املوظفني ودون توقيع 
امني الصندوق السابق، علما ان مفتش وزارة الشؤون 

لديه علم بتلك املخالفة مصطفى رفعت.
مت ش����راء ثالج����ات لع����دد اربعة اف����رع وكانت 

وهمية.
توزيع جوائز في املهرجان التسويقي عبارة عن 

بضائع راكدة في فرع املكتبة وفرع لوازم العائلة.
حتصيل ايجارات مس����تحقة للسنة املالية 2009 
وادخالها ضمن حسابات السنة املالية املنتهية بتاريخ 

.2008/12/31
مت تخصيص مبلغ وصرفه لتكرمي الطلبة املتفوقني 

للسنة الدراسية 2008/2007، ولم يتم التكرمي.
عدم تسيير رحلة العمرة للمساهمني ملدة عامني 

متتاليني.
يتم صرف شيكات خاصة لبعض الشركات بأسماء 

اشخاص ليست لهم عالقة بالشركة.
س����فر املدير العام املتك����رر دون الرجوع ملجلس 
االدارة ودون إجازة رسمية واثناء خروجه من البالد 

يقوم بتسلم بدل إضافي يضاف الى راتبه.
توجد شكاوى وتذمر مستمران من املساهمني لتردي 
اوضاع اجلمعية. لهذا نرفع لسيادتكم هذه االستقالة 
لنفاد صبرنا في اصالح ما ميكن اصالحه مع العلم بأنه 
مت التنبيه اكثر من مرة على ضرورة االصالح والتطوير 
ولكن دون جدوى، حيث إننا حملنا هذه االمانة، لذا نبرئ 
ذمتنا بتقدمي هذه االستقالة املسببة التخاذ االجراءات 

الالزمة في حق جمعية الصليبية التعاونية.

خالل حفل تكريم المتفوقين من أبناء الحضانة العائلية

أشكناني: مشروعا »األم البديلة« و»أبو اليتيم« قيد التنفيذ

قال: وصل عددهم الى 546 ابنا 
محتضنا داخل االسر الكويتية، 
وهناك اقبال كبير لدى االس���ر 

لالحتضان.
العديد من  تخل���ل احلف���ل 
الفقرات الترفيهية وكلمة باسم 

االبناء الناجحني.
وف���ي اخلتام، ق���ام الوكيل 
املساعد د.جاسم اشكناني ومدير 
االدارة بتكرمي  االدارة ومراقبو 
االبناء وتوزيع املكافآت عليهم 

بعد قطع قالب احللوى.

اغسطس املقبل بعد االنتهاء من 
تأهيل االسر.

وعن شروط قبول االمهات 
البديالت، قال: يشترط ان يكن 
ف���وق ال� 50 عام���ا، كويتية او 
خليجية اجلنس���ية، واال يؤثر 
عملها في االس���رة على حياتها 
اخلاصة وتك���ون حاصلة على 
شهادة جامعية، ومن بني اللواتي 
وقع اخليار عليهن سيدة حاصلة 

على جائزة االم املثالية.
وعن عدد االبناء احملتضنني، 

االبناء، وقال: نعتزم تنظيم رحلة 
الى احدى الدول االس���المية او 

العربية لالبناء الناجحني.
واشار د.الوردان الى ان االدارة 
اجرت االسبوع املاضي 5 مقابالت 
مع متطوعات للعمل في مشروع 
االم البديلة ومت اختيار 3 منهن 
للعمل في االسر التي ستتولى 
مبرة الصناعات الوطنية تأهيلها 
وتكلفة املشروع خالل املرحلة 
التجريبية الت���ي حددت في 3 
اشهر سيبدأ العمل بها خالل شهر 

دأب���ت بش���كل س���نوي عل���ى 
املتفوقني  بأبنائه���ا  االحتف���ال 
والناجحني كنوع من التشجيع 
ملزيد من االجتهاد واملثابرة على 

النجاح.
ب���دوره، ق���ال مدي���ر ادارة 
احلضانة العائلية د.فهد الوردان 
ان االدارة حترص كل عام على 
تنظيم هذا االحتفال تش���جيعا 
البنائنا ف���ي دار الطفولة على 
االستمرار في النجاح وقد حرصنا 
ه���ذا العام على زي���ادة مكافأة 

بشرى شعبان
اكد الوكيل املس���اعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية د.جاس���م 
اشكناني ان الوزارة تولي اهمية 
خاصة خالل خطة عملها ملسألة 
احتضان ابناء احلضانة العائلية. 
وقال، في تصريح صحافي خالل 
انابته عن وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي في احلفل السنوي 
لتكرمي ابناء احلضانة العائلية 
الناجحني واملتفوقني، ان العمل 
املقبلة س���يركز  خالل املرحلة 
على مسألة االحتضان من قبل 
االسر الكويتية الى جانب التوسع 
في موضوع العم���ل التطوعي 
الرعاية  داخل مؤسسات قطاع 
االجتماعية على ان يأخذ العمل 
التطوعي ابعادا جديدة ويكون 
اكثر تنظيم���ا، حيث آن االوان 
لهيئات املجتمع املدني لتساهم 
في العمل داخل مؤسسات الرعاية 
االجتماعية، مشيرا الى ان توسعا 
سيبدأ بانشاء ادارة متخصصة 
لتنظيم العمل التطوعي وانشاء 
بنك معلومات وتشجيع جمعيات 
النفع العام التخصصية لتعمل 

كل منها في مجال عملها.
واوض���ح د.اش���كناني ان 
مشروع االم البديلة قيد التنفيذ 
وكذلك مشروع ابو اليتيم اال انه 
قال ان هذه املش���اريع ال تكفي 
واملطلوب التوعية الشاملة في 
مجال االحتضان مما سينعكس 
ايجابا على من���و االبناء وبناء 

شخصياتهم.
وعن احلف���ل، قال ان االدارة 

في قرارين أصدرهما العفاسي

»الشؤون«: تعديل النظام األساسي للهالل األحمر 
وإشهار مبرة حامل المسك لعلوم القرآن الكريم

اصدر وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي قرارا بشأن تعديل النظام األساسي جلمعية 

الهالل األحمر.
وقال���ت الوزارة في بيان صحاف���ي ان القرار ينص 
على ان يعدل النظام األساس���ي جلمعية الهالل األحمر 
طبقا للنظام األساسي على ان ينشر هذا القرار والنظام 
األساسي املرفق به في اجلريدة الرسمية ويعمل به من 

تاريخ النشر.
واوضحت ان الق���رار يتضمن مواد عديدة اهمها ان 
تك���ون اجلمعية هي الهيئة الوحي���دة في جميع أنحاء 
دولة الكويت التي متثل اله���الل األحمر طبقا للقواعد 
املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية وتكون مستعدة 
للعمل في زمن احلرب كهيئة مساعدة لالدارات الطبية 

للقوات الكويتية.
وذكرت ان اجلمعية تتمتع بجميع املزايا واحلصانات 
املبينة في اتفاقات جنيڤ الدولية اضافة الى قيامها بتحقيق 
أهداف ورسالة الهالل األحمر في زمني السلم واحلرب 

بدولة الكويت دون متييز أو تفرقة في املعاملة.
واضافت انه يجب على اجلمعية وضع شاراتها على 
مخازنها ومستش���فياتها وعرباتها وقوافلها ووسائل 
االنتقال اخلاصة بها ومكاتبها ويجوز لها أن ترفع علما 
عليه ش���ارة اجلمعية كما لها احلق في اعطاء أعضائها 

وعمالها شاراتها طبقا ملا تقرره الالئحة االدارية واملالية 
مضيفا انه يجوز للجمعية أن تنشئ شعبة لشباب الهالل 

األحمر ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
كما أصدر وزير الش���ؤون قرارا بشأن إشهار مبرة 
حامل املس���ك لعلوم القرآن الكرمي جاء فيه: مادة أولى: 
تشهر مبرة حامل املسك لعلوم القرآن الكرمي ملدة غير 
محدودة، وينشر ملخص نظامها األساسي في اجلريدة 

الرسمية.
ينش���ر هذا القرار في اجلريدة الرسمية ويعمل به 

من تاريخ النشر.
وجاء في ملخص النظام األساسي ملبرة حامل املسك 
لعلوم القرآن الكرمي ما يلي: انه بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل مت تسجيل مبرة باسم مبرة حامل املسك لعلوم 
القرآن ومقرها دول���ة الكوي�ت منطقة القبلة � قطعة 2 
� ال���دور األول � بل���وك 3 � قس���يمة 5 � مكتب 137، ملدة 
غير محددة حتت رقم )           ( وذلك بهدف االهتمام 
والتخصص في نشر القراءات املتواترة للقرآن الكرمي 
بجميع الروايات ودعم حلق���ات حتفيظ القرآن الكرمي 
ونشر القرآن الكرمي وعلومه من خالل الوسائل احلديثة 
املقروءة واملسموعة واملرئية وإقامة مسابقات حتفيظ 
القرآن الكرمي وعلومه واصدار وانتاج الروايات املتواترة 
للقرآن الكرمي والقراءات لها مقروءة ومسموعة ومرئية 

وتقدمي املنح الدراسية للمتفوقني من ابناء دولة الكوي�ت 
والدول العربية واالس���المية االخرى إلجراء البحوث 
والدراس���ات العليا املتقدمة وتقدمي املنح التشجيعية 
واجلوائز التقديري���ة للباحثني واملتفوقني في مختلف 
املجاالت الدينية والعلمية واالدبية واالجتماعية والفنية 
ومساعدة مراكز البحوث العلمية واالدبية ومراكز التدريب 
املتخصصة ذات املس���توى الرفيع وللمبرة القيام بأي 
انشطة اخرى من اعمال البر والنفع العام طبقا ملا يقره 
مجلس اإلدارة بش���رط عدم تعارضه مع اغراض املبرة 

وقانون الدولة.
واملؤسس���ون هم: عدنان عبدالقادر محمد القادري، 
زامل عبدالرحمن منصور الزامل، جاس���م محمد سعود 
العون، احمد حمود عبداللطيف اجلس���ار، احمد دعيج 
محم���د الدعيج، حمد عبداهلل احمد مدوة، مروان محمد 
محمود مدوة، عبداهلل محمد فهد السلطان، منصور زامل 
عبدالرحمن الزامل، احمد براك س���الم الهيفي، عبداهلل 

جاسم حسن طالب الكندري.
ويدير ش���ؤون املبرة مجلس إدارة مكون من سبعة 
أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة اجلمعية العمومية ملدة 
س���نتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة وتبدأ السنة املالية 
للمبرة في األول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر 

ديسمبر من العام التالي.

)أحمد باكير(

)أحمد باكير(

الكندري: تشكيل فريق »توطين العمل الخيري«
بشرى شعبان

أصدر وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري قرارا إداريا 
بتشكيل فريق عمل دائم لتوطني العمل اخليري في البالد 
برئاسة مدير إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات ناصر 
العمار رئيسا للفريق ورئيس قسم التنسيق واملتابعة 
في مكتب الوكيل املساعد لقطاع التنمية االجتماعية هدى 
راشد امينا للسر. وعضوية كل من املستشار في وزارة 
اخلارجية مساعد الذويخ، وعضو مجلس إدارة جمعية 
االصالح االجتماعي احمد الفالح ومدير عام جمعية النجاة 
اخليرية عبداهلل الناجم، واملدير املالي واملستشار القانوني 
في جمعية بشائر اخلير عصام السيد محمد الرفاعي ، 
باإلضافة الى باحث قانوني ومحاسب من وزارة الشؤون 
ويعمل الفريق على تنفيذ توصية مجلس الوزراء رقم 
)867/ ثانيا/ ثالثا( الصادرة في اجتماعه رقم 2001/36 
املنعقد بتاريخ 2001/10/7 والتي تنص في احد بنودها 
على تشجيع توطني العمل اخليري في البالد. وتسلم 

املش����اريع املقترحة لتوطني العمل اخليري من اللجنة 
املشتركة لتنظيم العمل اخليري او وكيل القطاع مباشرة 
او استقبال طلبات اجلهات الرسمية واألهلية في القطاع 
اخلاص واملتعلقة بتنفيذ مشاريع خيرية داخل البالد. 
باالضافة الى دراسة املش����اريع املقترحة وابداء الرأي 
بشأنها، واعتماد املشاريع اخلاصة بالتوطني وحتديد 
اولوياتها، ووضع آلية وخطة عمل لتنفيذ املش����اريع 
املعتمدة ومنافع تطبيق اخلطة الزمنية، ورسم اخلطط 
ووضع ودراسة االقتراحات اخلاصة بتمويل املشاريع 
واتخاذ القرار املناس����ب بشأنها، واالشراف العام على 
تنفيذ املشاريع اخليرية ومتابعة خطوات سير العمل 
املتعلقة باملشاريع احملولة الى الفريق او التي تسلمها 
وتقع ضمن مسؤولية الفريق. ويسمح القرار للفريق 
باالس����تعانة مبن يراه مناسبا وفقا حلاجة العمل على 
ان تصرف ألعضاء الفريق مكافأة شهرية حسب موافقة 

ديوان اخلدمة املدنية.


