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 الكندري: إلغاء «الكفيل» يحّسن سجل الكويت في «حقوق اإلنسان»

 دانيا شومان
  أعلن وكيل وزارة الشــــؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكنــــدري أن هناك إجراءات اتخذت مــــع بعض جمعيات 
النفع العام اخليرية فيما يخص جمع التبرعات، الفتا إلى 
أن اللجنة املشــــكلة فيما بني الوزارة وتلك اجلهات تقوم 
برصد أي مخالفات ومن ثم تقوم الوزارة باتخاذ اإلجراءات 
القانونية، مشيرا إلى أنها جهات قليلة جدا قياسا بحجم 

التبرعات التي مت جمعها على مدى األيام املاضية.
  وأضاف الكندري لدى حضوره الغبقة الرمضانية السنوية 
للنادي العلمي مســــاء أمــــس األول: إن هناك جلنة للعمل 
اخليري جتمع ما بني الــــوزارة واللجان اخليرية، ملتابعة 
العملية وان أي مخالفات ســــيتم رصدهــــا ويتخذ بحقها 
اإلجراءات مبعرفة جمعيات النفع العام اخليرية، مؤكدا أن 

هناك بالفعل إجراءات اتخذت فور رصد املخالفة.
  وحول تطورات الوضع فيما يخص إلغاء نظام الكفيل 
قال وكيل الشــــؤون إن اخلطوة األولى إليجاد بديل لنظام 
الكفيل متثلت في قرار إلغاء شــــرط موافقة الكفيل بعد ٣ 

ســــنوات من إقامة الوافد أو انتهــــاء العقد، وهناك توجه 
إليجاد آلية للتسهيل على من يعمل حلسابه اخلاص، من 
خالل إعطائه اإلقامة دون وجود كفيل، الفتا إلى أن مشروع 
قانون العمل احلالي ال يوجد فيه شــــيء اسمه كفيل وإمنا 
عامل وصاحب عمل. وأوضح أن هذا النظام كان معموال به 
منذ ٤٠ سنة حيث كان يأخذ اإلقامة دون كفيل كل من كان 
يعمل حلســــابه اخلاص، وأعتقد أن كل املشاكل املوجودة 
اآلن في سوق العمل هي نتيجة للعاملني حلسابهم اخلاص، 
مضيفًا أنه بعد أن فتحت الوزارة باب التحويل دون شرط 
الكفيل ملسنا أن األعداد املتقدمة قليلة جدا، الفتا إلى أن هذا 
النظام سيساعد كثيرا في سجل الكويت في مجال حقوق 
اإلنسان. وحول قلة نسبة العاملني حلسابهم اخلاص قال 
الكندري، بالعكس هي نسبة ال بأس بها ومتثل ثلث العاملني 

في الكويت من املقيمني.
  وتقدم الكندري بالشــــكر للقائمني على النادي العلمي 
على هذه العادة الســــنوية التي يحرص على تنظيمها في 
الشهر الفضيل، الفتا إلى أنها فرصة لاللتقاء باالخوة في 

النادي وباقي الزمالء. وأكد وكيل الشؤون أهمية إنشاء فرع 
للنادي في كل محافظة الستيعاب عدد األبناء، خاصة بعد 
اإلجنازات املميزة التي ملســــناها من شباب النادي العلمي 
الذين استطاعوا خوض املنافسات الدولية وحصلوا على 
الكثير من اجلوائز الختراعاتهم املميزة، لذا فان األمر في 
غاية األهمية لزيادة الدعم املقدم للنادي. وأكد أن عمليات 
التوسعة للنادي وإنشاء أفرع أخرى تتطلب زيادة امليزانية 
املخصصــــة للنادي من قبل وزارة الشــــؤون وهي اجلهة 
املعنية بذلك بالدرجة األولــــى، مؤكدا أن إجنازات النادي 
العلمي التي حققها على مدار السنوات املاضية جتعلنا أمام 
مسؤولياتنا أن ندعم النادي للتوسع وتخصيص مزيد من 

األراضي إلنشاء أفرع أخرى.
  وأكد أن هنــــاك إجراءات وأمنيات لتحقيق هذا املطلب، 
الفتا إلى أنه يتمنــــى أن يرى للنادي العلمي أفرعا أخرى 
في جميع محافظات الكويت، وأيضا من واقع املســــؤولية 
ســــندعم هذا التوجه ونطلب تخصيــــص أراٍض جديدة، 

ونطلب دعما ماليا أكبر.  

 مخالفات جمع التبرعات قليلة والوزارة تتخذ إجراءات فورية بحق غير الملتزمين بالقانون

 أكد أن إنجازات النادي العلمي تدفعنا إلى زيادة دعمه وطلب تخصيص أراض جديدة إلنشاء فرع له في كل محافظة

 عبداهللا املراد

 إياد اخلرافي وم.مجبل املطوع وعدد من احلضور في غبقة النادي العلمي وكيل الشؤون محمد الكندري متحدثاً إلى الصحافيني

 المراد: عملية السالم في الشرق األوسط 
  في مقدمة اهتمامات الجمعية العامة لألمم المتحدة

 مراكز إسالمية يابانية تشيد بدعم الكويت للمسلمين
 طوكيوـ  كونا: أشادت املراكز اإلسالمية الرئيسية 
في اليابان بدور الكويت التاريخي لدعم املسلمني في 
جميع أنحاء العالم بصفة عامة واليابان بصفة خاصة. 
جاء ذلك في حفل إفطار أقامه ســــفيرنا لدى اليابان 
عبدالرحمن العتيبي امس االول لرؤساء وأعضاء تلك 
املراكز وهي املركز العربي اإلسالمي واملركز اإلسالمي 
في اليابان وجمعية مسلمي اليابان وجمعية الوقف 
اإلسالمي. وقالت السفارة الكويتية في بيان ان رئيس 
املركز اإلســــالمي في اليابان د.صالح السامرائي ذكر 

خالل احلفل الذي حضره عدد من الشخصيات العربية 
واإلسالمية ان «أول دعم في الستينيات تلقاه املركز 
كان من الكويت ومتت اإلشارة الى ذلك في إصدارات 
املركز» مشيدا بعطاء الكويت حكومة وشعبا في هذا 
املجال. من جهته أكد السفير العتيبي أن «الكويت لم 
ولن تألو جهدا في دعم املسلمني إدراكا منها لرسالة 
اإلســــالم اخلالدة في احترام وقبول اآلخرين بغض 
النظر عن معتقداتهم ودياناتهم أيضا وأن توجهات 

القيادة السياسية دائما تصب في هذا املجال».

 نيويورك ـ كونا: قال مندوبنا 
الدائم في االمم املتحدة الســــفير 
عبــــداهللا املــــراد ان مجموعة من 
القضايــــا التي تهم العالم العربي 
في مقدمتها النزاع الفلســــطيني 
ـ االســــرائيلي وعملية السالم في 
الشرق االوســــط يجب ان تكون 
محل اهتمام اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة.
  واضاف السفير املراد في كلمة 
ألقاها خالل مأدبة افطار اقامها مساء 
امس االول على شــــرف الرئيس 
الـ ٦٤ للجمعية  املنتخب للدورة 
العامــــة وزيــــر اخلارجية الليبي 
السابق د.علي التريكي الذي يتولى 
منصبه اجلديد يوم الثالثاء املقبل 
ان العالــــم العربي يأمل ان يكون 
النزاع الفلســــطيني ـ االسرائيلي 
وعملية السالم في الشرق االوسط 
وهي قضايا تخص االمن والسلم 

العامليــــني في مقدمــــة اهتمامات 
اجلمعية العامة وهي قضايا التزال 
على جدول اعمال اجلمعية العامة 
ومجلس االمــــن الدولي منذ اكثر 

من ٦٠ عاما.
  واشار الى ان من القضايا التي 
تهم العالم العربي ايضا االوضاع 

في افريقيا سواء في الصومال أو 
الســــودان أو الكونغو اضافة الى 
مواضيــــع التنمية والفقر وتغير 
املناخ ومشــــاكل املــــرأة وحقوق 
اإلنسان وكذلك ما يخص التوزيع 
العادل في تناول القضايا الدولية 
وتعزيــــز دور اجلمعيــــة العامة 

واصالح مجلس األمن.
  مــــن جانبه شــــكر د.التريكي 
السفير املراد على مبادرته مؤكدا 
الصداقــــة القويــــة التــــي تربطه 
باملسؤولني في الكويت منذ بداية 
عهده الطويل باألمم املتحدة وعلى 
رأسهم صاحب السمو االمير الشيخ 
صبــــاح االحمد منذ أن كان وزيرا 

للخارجية.
  وثمن د.التريكي في اخلتام دور 
الكويت الريادي وما قامت به من 
العربية  وساطات حلل اخلالفات 

والتقريب بني الشعوب. 

 أقام مأدبة إفطار على شرف رئيسها المنتخب


