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أحمد الصانع

د.عادل الدمخي

د.محمد العفاسي مستقبال فايز العنزي وعبداهلل املذكور وحسن العجمي

وزير الشؤون االجتماعية والعمل خالل لقائه رحاب بورسلي

العفاسي: إبقاء ملف األسرى والمفقودين مفتوحًا حتى انتهائه وظهور الحقيقة
التواصل مع جمعيات النفع العام لدمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع

الصانع: اجتماع تنسيقي تقييمي للجنة متابعة العمل الخيري أول ثالثاء في رمضان

»حقوق اإلنسان« تستنكر الرسالة الطائفية وتحذّر من العبث بأمن الكويت

اجتاه ومن كل احد دون اي سند 
شرعي او قانوني.

وبني د.الدمخي ان القضية 
ليس���ت ورقة حتمل اس���اءة 
لشخص من هنا او تصريح يسئ 
لرم���ز من هناك وقد تكون لها 
ابعاد خطيرة اكثر مما يتصور 

اس���تنكر رئي���س جمعية 
مقوم���ات حق���وق االنس���ان 
د.ع���ادل الدمخي ما تش���هده 
الس���احة الكويتية ممثلة في 
مجلس االمة من اثارة للنعرة 
الطائفية، قائال: نرفض مثل هذه 
االساليب والطرق في التعامل 
مع جميع افراد املجتمع نوابا 
او وزراء او غيرهم في اشارة 
الى الرسالة التي تلقتها عضو 
مجلس االمة د.معصومة املبارك 
منذ عدة ايام والتي حملت معها 
الرياح الطائفية التي قد تعصف 
مبجتمع ظل متماسكا لقرون 
طويل���ة وش���دد الدمخي على 
ضرورة ترك القضاء الكويتي 
النزي���ه ان يعم���ل في صمت 
وشفافية ودون تشويش في 
هذا االط���ار ليحدد وفق آليات 
قانونية ودس���تورية من هو 

املتهم في هذه القضية.

واستطرد: نس���تنكر هذه 
احلادثة ونؤكد على ان جميع 
العهود واملواثيق واملبادئ قد 
أكدت على حق االنسان في االمان 
على نفس���ه وعدم تعرضه ملا 
يه���دد أمنه الش���خصي وأمن 
مجتمعه على حد سواء ولذلك 
فإننا كجمعية حقوقية منوط 
بها احلفاظ على حقوق االنسان 
من اي انتهاك فإننا نرفض مثل 
هذه االساليب في التعامل مع 

اي من افراد املجتمع.
اننا كحقوقيني ندين  واكد 
هذه االفعال وفاعليها ايا كانوا 
ولكننا في الوقت نفسه نرفض 
توزيع االتهامات ونؤكد على 
ضرورة التزام جميع االطراف 
بالطرق الشرعية والقانونية 
حفاظا على أمن هذا البلد الذي 
يتجه تدريجي���ا نحو الهاوية 
بسبب توزيع االتهامات في كل 

البعض ولرمبا اراد فاعلها ان 
يلعب وعن قصد على وتر اثارة 
الفتنة الطائفية من خالل مثل 
هذه االفع���ال ونحن كمراقبني 
الوضاع حقوق االنس���ان في 
الكويت واملنطقة ال نستبعد ان 
تكون هناك جهة خارجية تريد 
العبث بأمن الكويت حلس���اب 
دول اخ���رى عن طريق اث��ارة 
الفتنة بني افراد املجتمع الكويتي 
ولذلك فإنه ال ينبغي تفس���ير 
مثل هذه احلوادث على ظاهرها 
فالفتنة اليوم في اجتاه هذا وغدا 
في اجتاه ذاك والهدف هو الفتنة 

والفتنة فقط.
ولفت الدمخي االنتباه الى ان 
هذه احلادثة امنا هي ضرورة 
حتمية لهذا الشحن والتسعير 
الذي تقوم به بعض االطراف 
منذ عدة اسابيع من خالل اثارة 
قضايا كانت وال تزال من ثوابت 

املجتم���ع الكويتي املتدين وال 
يح���ق الي جهة او ش���خص 
العبث بها بح���ال من االحوال 
وعل���ى اجلميع ان يحول دون 
ذلك حفاظا على أمن هذا البلد 
فمثل هذه االثارة هي التي تزيد 

وتسعر الطرح الطائفي.
وش���دد الدمخي على انه ال 
ينبغي التط���رق الى احلادثة 
بعيدا ع���ن ابعاده���ا الكبيرة 
واالحداث املتوالية التي سبقتها 
والسير فقط في اجتاه الطعن 
في االف���راد واملناهج واالفكار 
واالجتاهات حت���ى ال تتفاقم 
املشكلة مما سيؤدي في النهاية 
الى اش���تعال الفتنة الطائفية 
وايجاد جيل من املتطرفني من 
اطراف الفتنة وسنكون حينذاك 
امام واقع مرير حتمي هو الوقوع 
في براثن املمارسات الطائفية 

التي نرفضها جميعا.

بشرى شعبان
كشف مراقب ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات احمد الصانع 
ان جلنة متابعة العمل اخليري ستعقد اجتماعا تقييما ملشروع 

جمع االموال النقدية في اول ثالثاء من شهر رمضان املبارك.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان االجتماع س���يكون تنس���يقا 
ملمثلي الوزارات املعنية بالعمل اخليري، وس���يتم خالله اجراء 
تقييم العمال الفرق امليدانية خالل االسبوع االول واعمال الفرق 

ستشمل كل املناطق الكويتية دون استثناء.
وحذر الصانع املواطنني واملقيمني من الوقوع في فخ رسائل 
»SMS« الذي يدعو من خاللها جلمع التبرعات جلهات غير معلومة 

وهذه اجلهات لالسف تنشط خالل شهر اخلير.
وعن املبرات اخليرية اوضح الصانع انه بناء على القانون فانه 
ال يحق لها جمع التبرعات او طلب التبرع في اي وسيلة كانت.

وعن االعالن عن التبرعات قال ان االعالن عبر وسائل االعالم 
مس���موح جلميع اجلمعيات اخليرية املخول لها جمع التبرعات 
واذا كان االعالن معتمدا في السنوات السابقة وفي السياق نفسه 
ال يحت���اج الى جتديد املوافقة لكن في حال اجراء اي تعديل على 
االعالن لناحي���ة املضمون يجب احلصول عل���ى موافقة وزارة 

الشؤون قبل نشر االعالن.
واشار الى ان هناك تشددا من قبل وزارتي الشؤون والداخلية 
بش�����أن مس���تغل��ي ك��رت الزي��ارة في جمع التبرعات وسيتم 
احالة كل ش���خص يتم ضبطه الى اجلهات القانونية املعنية مع 

الكفيل.
واشار الصانع الى ان جمع التبرعات النقدية فقط في فقرات 
اجلمعيات اخليرية اما في املس���اجد فهي وفق البرنامج املعتمد 

في وزارة االوقاف واستقطاع بنكي فقط. شدد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي على 
ض���رورة التواصل بني الوزارة 
وجمعيات النفع العام وخاصة 
تلك التي تهتم بذوي االحتياجات 
اخلاصة ودعم الوزارة النشطتهم 
م���ن اجل دمجهم ف���ي املجتمع 
واالستفادة من قدراتهم ومواهبهم 
كما ثمن دور جمعية اولياء امور 
املعاقني ودورها املؤثر في تفعيل 
دور ذوي االحتياجات اخلاصة 
في املجتمع، جاء ذلك عقب لقاء 
ادارة  الوزير برئي���س مجلس 
جمعي���ة أولياء أم���ور املعاقني 
رح���اب بورس���لي والتي اكدت 
على اهمية الدور املنوط بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل في 
مواصلة الدع���م والتواصل مع 
اجلمعيات املعنية لتفعيل الشراكة 
االجتماعية، وناقش الوزير مع 
رحاب بورسلي القضايا املتعلقة 
بذوي االحتياجات اخلاصة ودور 
مؤسس���ات املجتمع املدني في 
تفعيل هذه الشراكة. ومن جهة 
اخرى استقبل د.العفاسي رئيس 
مجل��س ادارة جمعية الشهداء 
واالسرى واملفقودين الكويتي��ة 

فاي�ز العن��زي وعبدالل��ه املذك��ور 
امي��ن الس���ر وحسن العجم��ي 
عض���و مجل���س االدارة وتقدم 
رئي��س مجلس االدارة واعضاء 
املجلس بالشكر والتقدي��ر للوزير 
على االستقبال كما قدموا شرح��ا 
وتعريفا لدور اجلمعية كما بحثوا 
م���ع الوزي��ر آخر املس���تجدات 
نحو قضية االسرى والشهداء، 
واعرب الوزير عن تقديره الكبير 
لدور جمعية الشهداء واالسرى 
واملفقودي��ن الكويتية في السعي 

اجلاد واملستمر النه��اء معان��اة 
العدي��د م��ن األس���ر الكويتية 
والت���ي تنتظر معرف���ة كل ما 
من ش���أنه زرع الطمأنينة في 
قلوبهم واكد في معرض لقائه 
تضامن ودعم الوزارة واحلكومة 
الي س���عي ونشاط يساهم في 
تخفيف املعاناة عن األسر التي 
استش���هد ابناؤها او اسروا او 
فقدوا والتأكيد على بقاء هذا امللف 
مفتوحا حتى انتهائه ووضوح 

احلقيقة.

التبرعات النقدية في مقار الجمعيات الخيرية فقط

»أهالي الشهداء األسرى والمفقودين«:
 تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية غدًا

صرح امني سر جمعية أهالي الشهداء االسرى 
واملفقودين عبداهلل املذكور بان اجلمعية امتت 
استعدادها القامة حفل تكرمي الفائزين باملسابقة 
الوطنية االول����ى والتي نظمتها اجلمعية في 
فبراير املاضي بالتعاون مع »األنباء«، وسيقام 
احلفل غدا الثالثاء في مقر بيت الكويت لالعمال 
الوطنية في الش����ويخ الساعة ال� 7.30 مساء 
برعاية كرمية من وزير الشؤون االجتماعية 

والعمل د.محمد العفاسي.
وتابع: تقديرا من اجلمعية لدور الصحافة 
احمللية ووسائل االعالم املختلفة في دعم قضية 
االسرى الشهداء منذ حترير الكويت وحتى اآلن، 
وكذلك في  تغطية اخبار وانش����طة اجلمعية 
منذ تأسيسها في 1998 فقد قرر مجلس االدارة 

تكرمي الصحف احمللية جميعها.
وحتدث املذكور عن اخلدمات اجلديدة في 
اجلمعي����ة فقال قامت اجلمعية بإدخال خدمة 
الرسائل الهاتفية »sms« ضمن خدماتها املقدمة 
الشهداء  العمومية واهالي  العضاء اجلمعية 
االس����رى بشكل عام، حيث س����يتم التواصل 
معهم من خالل هذه اخلدمة وتزويدهم بأخبار 

اجلمعية وانشطتها، ونهيب بأهالي الشهداء 
او  الس����ابقة  واالس����رى لتحديث بياناته��م 
تزويدنا بأرقام هواتفهم ليتم اضافتها ضمن 
املجموع����ة التي يتم التواصل معها من خالل 

.»sms«رسائل
واوضح ان جمعية اهالي الشهداء االسرى 
ستتابع اقتراحها املقدم الى بلدية الكويت بشأن 
تسمية الشوارع الفرعية في املناطق السكنية 
بأسماء شهداء الكويت، حيث ان االقتراح قد 
ق����دم منذ زمن ولم يتم ال����رد او التعامل مع 
االقتراح من قبل مدير عام بلدية الكويت ورئيس 
جلنة تسميات الشوارع م.احمد الصبيح، ومت 
ارسال عدة كتب تذكير باالقتراح كان آخرها 
االس����بوع املاضي، هذا وف����ي حالة عدم الرد 
س����تنظم اجلمعية بعد شهر رمضان املبارك 
حملة تسمية الشوارع بأسماء الشهداء وذلك 
بعد التنس����يق مع بعض من اعضاء مجلس 
االمة الك����رام واعضاء املجلس البلدي للعمل 
على اقرار هذه التسميات وفاء وتخليدا السماء 
شهدائنا االبرار الذين قدموا ارواحهم فداء لهذا 

الوطن واستقالله.

مقار الجمعيات والهيئات الخيرية المسموح بجمع التبرعات فيها خالل شهر رمضان الكريم
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العاصمة
الهيئة اخليرية االسالمية 

العاملية + اجلمعية 
الكويتية للعلوم االسالمية

جمعية احياء التراث 
التكافل + صندوق إعانة جمعية النجاة اخليريةجمعية االصالح االجتماعياالسالمي

املرضى
عبداهلل النوري + بشائر 

اخلير

جمعية احياء التراث حولي
التكافل + صندوق اعانة جمعية النجاة اخليريةجمعية االصالح االجتماعياالسالمي

املرضى
عبداهلل النوري + بشائر 

اخلير

الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية + اجلمعية 

الكويتية للعلوم االسالمية

التكافل + صندوق اعانة جمعية النجاة اخليريةجمعية االصالح االجتماعيالفروانية
املرضى

عبداهلل النوري + بشائر 
اخلير

الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية + اجلمعية 

الكويتية للعلوم االسالمية

جمعية احياء التراث 
االسالمي

التكافل + صندوق اعانة جمعية النجاة اخليريةاجلهراء
املرضى

عبداهلل النوري + بشائر 
اخلير

الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية + اجلمعية 

الكويتية للعلوم االسالمية

جمعية احياء التراث 
جمعية االصالح االجتماعياالسالمي

التكافل + صندوق اعانة االحمدي
املرضى

عبداهلل النوري + بشائر 
اخلير

الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية + اجلمعية 

الكويتية للعلوم االسالمية

جمعية احياء التراث 
جمعية النجاة اخليريةجمعية االصالح االجتماعياالسالمي

عبداهلل النوري + بشائر مبارك الكبير
اخلير

الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية + اجلمعية 

الكويتية للعلوم االسالمية

جمعية احياء التراث 
التكافل + صندوق اعانة جمعية النجاة اخليريةجمعية االصالح االجتماعياالسالمي

املرضى


