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لعدم إمكانية التطبيق في الوقت الحالي

العفاسي: طلبنا من مجلس الوزراء تأجيل تنفيذ قرار 
العمل بنسب العمالة الوطنية في »الخاص« لمدة عام

بشرى شعبان
كشف وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي عن قيام الوزارة برفع مذكرة 
الى مجلس الوزراء تطلب فيها تأجيل تنفيذ 
النسب اجلديدة للعمالة الوطنية في القطاع 

االهلي ملدة عام كامل.
وقال في تصريح صحافي امس ان طلب 
التأجيل جاء نتيجة ع���دم امكانية تطبيق 
النسب في الوقت احلالي فنيا وذلك لالنتهاء 
من اع���داد البرامج اخلاصة باملهن، موضحا 
ان البرامج العاملة تستطيع تلبية النسب 
لقطاعات العمل وليس املهن احملددة وتطوير 
البرامج سيأخذ وقتا لالعداد ولهذا كان االقتراح 
بتمديد العمل باقرار ايقاف التطبيق ملدة سنة 
ليتسنى للوزارة اتخاذ االجراءات الالزمة فنيا 
للتطبيق، وعن اطالق العمل في برنامج ميكنة 
وزارة الشؤون اوضح د.العفاسي ان ادارات 
العمل تعمل حاليا وفق برنامجني البرنامج 
القدمي الذي كانت تعمل به والبرنامج اجلديد 

وفق برنامج امليكنة كمرحلة جتريبية.
واضاف ان التركيز س���يكون على قطاع 

املساعدات االجتماعية حيث نأمل ان يتم العمل 
في برنامج امليكنة في اسرع وقت النه يوفر 
الكثير من العناء على املستفيدين من هذه 
املساعدات، ويساعد الوزارة في عملية الرقابة 
البرنامج وباالخص  والتدقيق تلقائيا عبر 
انه يربط »الش���ؤون« بجميع املؤسس���ات 
احلكومية املعنية باملس���اعدات االجتماعية 
ويساعد على ايقاف اي خلل الن اي تعديل 
باوضاع املستفيد يظهر بشكل مباشر على 

جهاز الكمبيوتر.
ونفى الوزير وج���ود اي نقص في عدد 
العاملني في برنامج امليكنة وقال ان موظفي 
االدارات انفسهم هم من سيتولون تطبيقه 
وان التأخير في العمل بالبرنامج عائد لالمور 

الفنية وليس الى عدد العاملني.
وعن ايقاف صدور اذونات وتصاريح العمل 
اجلديدة نهاية العام احلالي قال د.العفاسي 
هذا امر روتيني سنوي يجري العمل به في 
االدارات، وبالنس���بة لتصاريح العمل فهي 
متوقفة باستثناء القطاعات التي مت استثناؤها 

في القرار الوزاري.

أكد أن الحضانة العائلية تحرص على تسخير الجهود لراحة األبناء

الوردان: تطبيق البصمة الوراثية مشروع 
مستقبلي نتطلع لتحقيقه بدار األطفال

يومية كالغسيل واعداد الطعام كأي 
أم تعيش يوما طبيعيا مع أطفالها 
مع االستعانة مبساعدة لها. وأضاف 
شروط اختيار األمهات أن تكون 
كل منهن كويتية أو من اجلنسية 
اخلليجي����ة وأن يكون عمرها 50 
سنة فما فوق كما يفضل أن تكون 
متفرغة للعمل االنساني بحيث ال 
يؤثر عمله����ا في حياتها اخلاصة 
موضح����ا أن معظم املتقدمات من 

صاحبات الرسالة السامية.
واش����ار الى ان مشروعا اخر 
وهو مش����روع »صديق االسرة« 
وفكرته تقوم على السماح لالسر 
الكويتية باستضافة احد ابناء ادارة 
العائلية بصفة دورية  احلضانة 
مبنزل العائلة لقضاء فترة زمنية 
محددة متفق عليها مسبقا بهدف 
تنميته والترويح عنه من خالل 

الدمج مع بعض افراد املجتمع.
وافاد بان املشروع حاليا متوقف 
ملزيد من الدراسة على الرغم من 
انه مت اس����تقبال ع����دد كبير من 
الطلبات املقدمة من اسر كويتية 
ترغب باستضافة االطفال من ابناء 

ادارة احلضانة العائلية.
واوضح ان مش����روع تطبيق 
البصمة الوراثية مشروع مستقبلي 
نتطلع لتحقيقه والهدف منه انشاء 
قاعدة بيانات لكل طفل يدخل دار 
االطفال مشيرا الى انه يفيد ولن 
يضر وذلك لكي نتمكن من معرفة 
كافة التفاصيل عن الطفل املجهول 
الهوي����ة. واك����د ان هناك 70% من 
االطفال ل����دى دار االطفال نتيجة 
عمالة وافدة داعيا الى وضع حد 
لذلك من خالل ايجاد قانون البعاد 
الطفل مع امه في حالة اعترافها بهذا 
االبن مشيرا الى ان وجود الطفل مع 

امه افضل من وجوده هنا.
وقال انه ف����ي االونة االخيرة 
لوحظ ان هناك اطفاال كبار السن 
يتخلى عنه����م آباؤهم مؤكدا هنا 
الوراثية  البصم����ة  اهمية وجود 
مش����يرا ال����ى ان ه����ذه الفكرة لم 
نفكر فيها اال عن����د اجتماعنا مع 
املختصني في ادارة االدلة اجلنائية 
في وزارة الداخلية ومت رفع توصية 
الى الوزير القرارها. واشاد بدور 
القطاع اخل����اص واهل اخلير في 
الكويت في تق����دمي العون البناء 
ان  العائلي����ة موضحة  احلضانة 
جهودهم ساهمت في توفير الكثير 
اليها  الت����ي نحتاج  من اخلدمات 
الى جانب ما يقدم من قبل وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.

االم او مرضها املزمن او غيابها عن 
اسرتها او دخول احدهما السجن 

او كليهما.
واوضح ان رعاية الطفل تقف 
عند 21 سنة وهي السن الفيصل 
حي����ث تنته����ي قانوني����ا رعاية 
املؤسسات لهذا االبن أو حتى من 
قبل األس����ر القائمة بالتبني لكن 
من الناحية االنسانية واالرتباط 
العاطف����ي نق����وم بتوجيه هؤالء 
االبناء وصرف مساعدة لهم وهناك 
العديد من ابنائنا يعيشون احلياة 
الطبيعية كما ه����ي احلال مع أي 
مواطن النهم يعتبرون مواطنني 
لهم كافة احلقوق والواجبات في 

بلدهم.
وحول مشاريع ادارة احلضانة 
اشار الى مشروع »ابواليتيم« الذي 
مضى عليه ثالث سنوات موضحا 
انه حقق جناحا متميزا وهو يقوم 
على اساس اختيار بعض العناصر 
املؤهلة من املجتمع احمللي من ذوي 
الفكر الناضج والس����يرة الطيبة 
واملسلك احلسن ليكونوا مبثابة 
اآلباء لبعض ابناء ادارة احلضانة 
العائلية في سن البلوغ واملراهقة 
واالس����هام بدور فعال في عملية 

التنشئة االجتماعية.
وتط����رق الى مش����روع )االم 
البديلة( موضحا انه ظهر مسمى 
البديلة كوظيف����ة اجتماعية  األم 
جديدة احتلت مكانها داخل بعض 
دور رعاية األيتام في السعودية 
لتكون بديال عن األم احلقيقية التي 

حرم منها أطفال الدار.
وقال ان الهدف األساس����ي من 
مش����روع األم البديلة هو حتقيق 
االستقرار لألبناء داخل دور األطفال 
الن االم سوف متكث خمسة ايام 
في االسبوع مع االبناء وتتابعهم 
سلوكيا ودراس����يا باالضافة الى 
تنظيف املنزل وما يصاحبه من مهام 

اكد مدير ادارة احلضانة العائلية 
الش����ؤون االجتماعية  في وزارة 
االدارة  ان  الوردان  والعمل د.فهد 
ال تألو جهدا في تسخير مختلف 
اجله����ود لراحة األبن����اء وتوفير 
جو أسري لهم من خالل البرامج 
واألنش����طة التي تساهم بصورة 
فاعلة في دمجه����م مع مجتمعهم 

اخلارجي.
وق����ال الوردان ل����� »كونا« ان 
االدارة تعم����ل عل����ى تقدمي اوجه 
الرعاية الشاملة اجتماعيا ونفسيا 
وصحي����ا وتعليمي����ا وترويحيا 
وديني����ا جلميع االبناء الش����باع 
احتياجاتهم وتنشئتهم مواطنني 
صاحلني متمتعني مبظاهر الصحة 
النفسية قادرين على العطاء وبناء 

املستقبل.
واكد حرص االدارة على تقدمي 
مجموعة من البرامج املختلفة عن 
طريق اجلهاز الفني املتكامل بكل دار 
تابعة لها وذلك في اطار اخلدمات 

التي تقدمها ملنتسبيها.
واوضح ان الرؤية املستقبلية 
ل����الدارة تقوم عل����ى دعم جهود 
احلكومة في املجال االجتماعي عن 
طريق املش����اركة الشعبية ومنح 
الفرصة للقطاع االهلي للمشاركة 
في العم����ل التطوعي مع احلاالت 
التي ترعاها ادارة احلضانة العائلية 
بهدف االرتقاء مبستوى اخلدمات 
املقدمة. وقال انه يتبع االدارة عدة 
دور هي دار الطفولة التي تأسست 
عام 1961 وتختص برعاية االطفال 
الوالدين واطفال االسر  مجهولي 
املتصدعة اضافة الى بيوت ضيافة 
الفتيان الذين اكملوا ال� 10 سنوات 
من العمر واالبناء الذين لم يتمكنوا 
التكيف مع اسرهم احلاضنة  من 
وابناء االس����ر املتصدعة وعددها 

ستة بيوت.
االبناء  وحول ش����روط قبول 
مجهولي الوالدين وابناء االس����ر 
املتصدعة ذكر انه بالنسبة لالبناء 
مجهولي الوالدي����ن فالبد اال يقل 
العمر عن سبعة ايام وال يزيد عن 
سبع سنوات ويكون االبن محوال 
من احدى اجلهات احلكومية سواء 
من مستش����فى او مخفر ويكون 

مجهول الوالدين.
وعن قبول ابناء االسر املتصدعة 
انهم يقيمون في  الوردان  اوضح 
الدار بصفة مؤقتة وفقا للشروط 
التالية ان يك����ون كويتيا ويثبت 
البحث االجتماعي عجز اسرته عن 
رعايته بسبب وفاة الوالدين او وفاة 

د.فهد الوردان

خالل مؤتمر صحافي حول ظاهرة العنف األسري في المجتمع

القطان: بدء البحث الميداني حول العنف األسري أول أكتوبر
56.6٪ من النس�اء في الدول النامية يعانين من االضرابات النفس�ية بسبب العنف األسري

االستمارة على عينة من حوالي 
60 أس���رة وإجراء التعديالت 
املناس���بة عليه���ا واعتمادها 
النهائية، باإلضافة  بصورتها 
إلى حتديد حجم عينة البحث 
من حوالي 1500 أسرة كويتية 
متثل إلى ح���د كبير املجتمع 
الكويت���ي من بينها 300 حالة 
تعاني منازعات أسرية فعليا 
من خالل ادارة االستش���ارات 

االسرية بوزارة العدل.
كم���ا مت وض���ع معايي���ر 
اختي���ار الباحث���ني امليدانيني 
ذكورا وإناثا من ذوي اخلبرة 
البحوث  الس���ابقة في إجراء 
االجتماعية باملجتمع الكويتي 
)27 باحثا ميدانيا و3 مشرفني 

ميدانيني(.
واع���داد دلي���ل ارش���ادي 
التعريف  للباحثني تضم���ن: 
بظاهرة العنف األسري � أسباب 
العنف األسري  وصور وآثار 
� أه���داف الدراس���ة احلالية � 
محتويات اس���تمارة البحث � 

نصائح وتوجيهات.
والتوصل إلى اعتماد تعريف 
اجرائي للعنف األسري: »يقصد 
بالعنف األس���ري االستخدام 
للق���وة بقصد إحلاق  املتعمد 
األذى باآلخري���ن داخل نطاق 
األسرة سواء باالعتداء اللفظي 
أو اجلسدي أو املادي مما يسبب 
او  او نفس���ية  أضرارا بدنية 

اجتماعية«.
واوضح ان اجلدول الزمني 
الجناز بقية البحث في املرحلة 
القادمة حتى نهاية العام 2009 
يتضمن استيفاء االستمارات 
وجمع املعلومات من االس���رة 
ابت���داء من  البحث(  )عين���ة 
2009/10/1 ومراجعتها وادخال 
بياناتها آلي���ا والتعامل معها 

احصائيا.
وحتليل البيانات وتفسيرها 
وكتابة التقرير النهائي للبحث 
النتائج املستخلصة  متضمنا 
والتوصيات واعتمادها وطباعة 
التقرير وتوزيعه على اجلهات 
البحث  ذات الصلة مبوضوع 

.)2009/12/31 � 11/15(

وأشكال العنف األسري.
4 � الوق���وف عل���ى آث���ار 
العنف األس���ري على االسرة 

واملجتمع.
5 � الوقوف على اجتاهات 

االفراد نحو العنف األسري.
6 � الوقوف على املقترحات 
والتوصي���ات للحد من حجم 

الظاهرة وسلبياتها.
إلى جانب ذلك قامت اللجنة 
خالل الفت���رة من 2008/12/17 
وحت���ى نهاية يوني���و 2009 

بإجناز األعمال التالية:
وضع خطة البحث من حيث 
أهميته وأهداف���ه وإجراءاته 
ومحتوياته، باالضافة الى حصر 
الدراسات السابقة عن العنف 
األسري واملراجع ذات الصلة، 
وجم���ع بيان���ات وإحصاءات 
عن العنف باملجتمع الكويتي 
وتطوره في الس���نوات ال� 15 
الداخلية  املاضية من وزارتي 
والع���دل، واحلص���ول عل���ى 
املواثي���ق العربي���ة والدولية 
املناهضة للعنف بصفة عامة 
والعنف األس���ري املوجه ضد 
النس���اء واألطف���ال بجمي���ع 
صوره، وتصميم اس���تمارة 
امليداني والتي تغطي  البحث 
اهداف البحث للوقوف على آراء 
واجتاهات األسر الكويتية حول 
العنف  مظاهر واسباب وآثار 
االس���ري، وتطبيق وجتربة 

املنزل  الدراسي والهروب من 
او املدرسة واالنحراف السلوكي 
وضعف الثقة بالنفس وامليل 
للعدوان، ويرى عالم االجتماع 
األميرك���ي David Gil ان اآلباء 
الذين يسيئون معاملة ابنائهم 
خضعوا في طفولتهم ملثل هذه 
املعاملة اذن هو منط سلوكي 

ينتقل عبر األجيال.
واضاف الصالح ان وزارة 
الش���ؤون تفاعلت مع ظاهرة 
العن���ف األس���ري انطالقا من 
حرصها عل���ى احملافظة على 
وحدة األسرة ومتاسكها ودعما 
لقيامها بوظائفها احليوية في 
تنش���ئة االبناء وتوفير مناخ 
مالئم حلياة افرادها في مودة 
ورحمة وتعاط���ف وتراحم، 
ل���ذا كان قرار تش���كيل جلنة 
من ممثلني ع���ن الوزارة وكل 
الداخلية والعدل  من وزارتي 
واملجلس األعل���ى للتخطيط 
والتنمي���ة واإلدارة املركزية 
لالحصاء ورابط االجتماعيني 
بتاريخ )2008/11/30( تتولى 
دراسة ظاهرة العنف األسري 

بهدف:
1 � الوقوف على حجم العنف 

األسري باملجتمع الكويتي.
� الوقوف على أس���باب   2
العن���ف األس���ري باملجتمع 

الكويتي.
3 � الوق���وف عل���ى صور 

ال يخرج عن كونه االستخدام 
للق���وة بقصد احلاق  املعتمد 
األذى باآلخري���ن داخل نطاق 
األسرة سواء باالعتداء اللفظي 
او النفس���ي او اجلس���دي او 
املادي او اجلنس���ي مما ينجم 
عنه اضرار بدنية او نفس���ية 

او اجتماعية.
واشار الصالح الى ان العنف 
األسري ينتشر في بقاع كثيرة 
من العالم حيث يعاني %56.6 
من النساء في الدول النامية من 
النفسية بسبب  االضطرابات 
العنف األس���ري وان 40% من 
النساء في تلك الدول تعرضن 
للضرب داخل األسرة من خالل 
دراسة أجرتها جامعة هارفارد 
عام 1995، ويتعرض اكثر من 
مليون لاليذاء البدني او االهمال 
من جانب األسرة في الواليات 
املتحدة وميوت نحو 200 ألف 
طفل س���نويا بسبب ذلك، كما 
تتعرض 1.8 مليون زوجة في 
أميركا للضرب من بني 47 مليون 

متزوج في السنة األولى.
آث��ار س���لب��ية  وهن����اك 
للع��نف األس���ري تتمثل في 
البدنية واخلالفات  االصابات 
الزوجي���ة واخل���وف والقلق 
والضغ���ط النفس���ي والهجر 
او الط���الق ب���ني الزوجني اما 
بالنسبة لالبناء فنجد االصابات 
التحصيل  اجلس���مية وتأخر 

بشرى شعبان
اعلنت الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط والتطوير االداري 
الش���ؤون عواطف  في وزارة 
القطان عن بدء العمل بالبحث 
العنف األسري  امليداني حول 

اول اكتوبر.
وقال���ت خ���الل مؤمت���ر 
صحافي عقدته امس بحضور 
اعض���اء جلنة بح���ث ظاهرة 
العنف األس���ري في املجتمع 
الكويتي منى الصقر من ادارة 
االستشارات األسرية بوزارة 
العدل والعميد يحيى الصالح 
م���ن وزارة الداخلية وممثلني 
عن املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمي���ة واإلدارة املركزية 
لالحص���اء، ان ظاهرة العنف 
األس���ري موجودة في جميع 
املجتمعات البشرية لكن بنسب 
متفاوتة وان اجراء الدراسة جاء 
بعد قيام وزارة الشؤون بإجراء 
استبيان حول الظاهرة ولعدم 
وجود دراسة أو بحث ميداني 
حول الظاه���رة، والهدف منها 
هي قياس النواحي الس���لبية 

وااليجابية.
وأكدت ان االستمارة املعتمدة 
في البحث ال حتمل اي اسم او 
رقم يدل على صاحب املعلومات 
القيام  وهي س���رية ويتولى 
بها 27 باحث���ا ميدانيا وثالثة 

مشرفني ميدانيني.
العميد يحيى  واستعرض 
الصالح تقرير اجنازات جلنة 

بحث ظاهرة العنف.
العنف األس���ري  ان  وقال 
ظاهرة تاريخية وعاملية شهدتها 
جميع املجتمعات االنس���انية 
النامي���ة واملتقدمة وليس���ت 
وقفا على مجتمع دون غيره، 
وذلك نتيجة عوامل اجتماعية 
واقتصادية وسياسية ونفسية 
وأخالقي���ة تؤثر س���لبا على 
أمناط السلوك والتعامل الذي 
تغلب عليه القسوة والتسلط 
ويتوارى التسامح والرفق في 

التعامل مع افراد األسرة.
ال���ى جان���ب وج���ود عدة 
تعريفات للعنف األسري لكن 

الصقر: إدارة االستشارات تلعب دورًا في محاولة احتواء الخالفات الزوجية
دعت إلى تكاتف الجهود لمواجهة جميع أشكال العنف داخل المجتمع

واضافت ان رسالة االدارة 
تكمن في وضع البرامج العامة 
الكفيل����ة بالنهوض باألس����رة 
املناسبة لها  وتقدمي اخلدمات 
في جميع املجاالت االجتماعية 
والنفسية والتربوية والصحية 
والقانونية والسعي نحو تنمية 
األس����رة وتعزيز دور األفراد 

فيها.
وتعمل اللجنة وفقا للقرار 
الص����ادر من وزارة الش����ؤون 
االجتماعي����ة عل����ى تصمي����م 
استمارة جمع البيانات امليدانية 
واعتماده����ا واختيار الباحثني 
امليدانيني وفريق تفريغ البيانات 
وتدريبهم وحتديد جدول زمني 
للبحث اضافة الى اعداد التقرير 
النهائي للبحث متضمنا النتائج 

والتوصيات.
وتتشكل اللجنة من ممثلني 
عن وزارة الشؤون االجتماعية 
الداخلي���ة  والعم���ل ووزارة 
ووزارة العدل واملجلس االعلى 
للتخطيط اضافة الى جمعيات 

نفع عام.

االستبيان والدراسة في املجتمع 
الكويتي.

وذكرت ان ادارة االستشارات 
تلعب دورا في محاولة احتواء 
الزوجية ومحاولة  اخلالفات 
حلها واعادة املياه الى مجاريها 
عبر مقابلة الزوجني واالستماع 
اليهما ومساعدتهما على تفهم 
أين اخللل في زواجهما ومن 
ثم تقدمي االستشارة املناسبة 
التي من شأنها املساعدة على 
تصنيف هوة اخلالف وتوجيه 
العالقة الزوجية في املس���ار 

املالئم لها.
وقالت الصقر ان رؤية ادارة 
االستشارات تتمثل في السعي 
نحو حتقيق قدر مناسب من 
التكي���ف والتوافق األس���ري 
ودرجة عالية من االستقرار في 
األسرة وتهيئة بيئة اجتماعية 
نفسية صحية مالئمة تسهم 
بدرجة مباشرة في بناء املجتمع 
معتمدة في ذلك كله على هوية 
املجتمع الكويتي املستمدة من 

التراث العربي واالسالمي.

مخفر الشرطة او االستشارات 
االسرية في وزارة العدل عندما 
تس���تفحل االمور وتصل الى 

الطالق.
وقال���ت الصقر ان العنف 
األسري يعتبر احدى املشكالت 
املقلق���ة ف���ي  االجتماعي���ة 
املجتمعات الشرقية والغربية 
على حد السواء ويجب التعامل 
معه باعتباره جزءا من ظاهرة 
أعم وأشمل من حدود األسرة 
وعالقاتها مؤكدة اهمية عمل 

متماسكا ومترابطا ومتعاونا 
ومحافظا على معتقداته الدينية 
التي جبل  وعاداته وتقاليده 
عليها وتوارثه���ا االبناء من 

ابائهم واجدادهم.
واضافت الصق���ر ان من 
التي تراجع  ضمن احل���االت 
ادارة االستش���ارات ح���االت 
العنف  العنف االسري سواء 
البدني او اجلنسي او املادي، 
مؤكدة اهمية تكاتف اجلهود 

لعالج هذه الظاهرة.
واعتب���رت ان املجتم���ع 
لم يصل ال���ى ظاهرة العنف 
االسري بل اعتبرتها مشكلة 
فردية حتتاج الى حل من كال 
الطرفني، مشيرة الى ان الدراسة 
التي تقوم بها اللجنة ستفتح 
ابوابا كثي���رة اذا كانت هناك 

فعال ظاهرة عنف اسري.
ودعت الى انش���اء جهات 
متخصص���ة لع���الج العنف 
االسري أسوة بالدول املجاورة 
الكوي���ت موضحة ان  لدولة 
الى  الش���خص يلجأ دائم���ا 

 اكدت جلنة بحث ظاهرة 
العنف االس���ري في املجتمع 
الكويتي امس اهمية احملافظة 
على وحدة االسرة ومتاسكها 
ودعمه���ا للقي���ام بوظائفها 
احليوية في تنش���ئة االبناء 
وتوفير من���اخ مالئم حلياة 
افراده���ا في م���ودة ورحمة 

وتعاطف وتراحم.
وش���ددت عض���و اللجنة 
وممثلة وزارة العدل فيها منى 
الصقر في تصريح ل� »كونا« 
على ضرورة صلة الرحم بني 
اف���راد العائلة والت���ي تتأكد 
من خاللها وحدة املجتمعات 
ومتاس���كها ومتتلئ النفوس 
بالشعور بالراحة واالطمئنان، 
مش���يرة الى ان التكنولوجيا 
احلديثة والتطورات الهائلة في 
العالم اثرت سلبا على احلياة 

االسرية.
وقالت انه على الرغم من 
بع���ض التأثيرات الس���لبية 
اال  الكويتية  عل���ى االس���رة 
ان املجتم���ع الكويتي اليزال 

منى الصقر

بيت الزكاة أصدر تقريره السنوي: 28.590.348 
إجمالي اإلنفاق المحلي و9.594.827 اإلنفاق الخارجي 

أصدر بيت الزكاة مؤخرا تقريره السنوي 
للع����ام 2008، وال����ذي ضم إجن����ازات البيت 
ومشاريعه داخل الكويت وخارجها خالل العام 
املنصرم، كما عرض اجلوائز الثالث التي حصل 
عليها في عام 2008 وهي جائزة جابر للجودة، 
وجائزة البحرين للعمل اإلنس����اني، واملركز 

األول ملؤشرات اإلصالح.
وفي هذا الص����دد بني مدير إدارة العالقات 
العام����ة واإلعالم د.خالد الش����طي أن التقرير 
السنوي لبيت الزكاة ضم في طياته البيانات 
املالية للبيت والتي خضعت بدورها للتدقيق 
من قبل ش����ركة »جرانت نورثتون« العاملية 
حيث مت اعتماده����ا واتفاقها مع لوائح ونظم 

بيت الزكاة.
وفيما يخص اي����رادات البيت خالل العام 

2008 اكد د.الشطي ان اجمالي ايرادات البيت قد 
بلغ 40.499.422 دينارا منها الزكاة واخليرات، 
معونة الدولة، مشروع كافل اليتيم، الصدقة 
اجلارية، اما بالنس����بة لإلنف����اق احمللي فقد 
عرض التقرير إجن����ازات بيت الزكاة في هذا 
اجلانب والتي شملت املساعدات االجتماعية، 
األس����ر املتعففة، الصندوق اخليري للرعاية 
الفطر،  العينية، زكاة  الصحية، املس����اعدات 
االضاحي، ماء السبيل والسقيا املتنقلة ووالئم 
اإلفطار باالضافة الى دعم الهيئات واملؤسسات 
احلكومي����ة واألهلية وقد بلغ اجمالي االنفاق 

احمللي 28.590.348 دينارا.
وفيما يتعلق مبشاريع االنفاق اخلارجي 
اوضح د.الشطي ان مجموع االنفاق اخلارجي 
قد بلغ 9.594.827 دينارا فيما بلغت نس����بته 

من االنفاق العام 25% مت توزيعها على كل من 
املشاريع اخليرية، مشروع طالب العلم، دعم 
الهيئات اإلسالمية، والئم اإلفطار، األضاحي، 
كفالة اليتي����م، وأن هذه املش����اريع اخليرية 
املتنوعة التي ينفذها بيت الزكاة هي تبرعات 
مشروطة من احملسنني الكرام الذين يقدمون 
هذه التبرعات للبيت لتنفيذها وقد بلغ عدد 
الدول التي نفذ فيها البيت مشاريعه 38 دولة 
بالتعاون مع 78 هيئة رس����مية ومعتمدة في 
هذه الدول بالتنسيق مع سفارات الكويت وذلك 
باستخدام انظمة املعلومات املعتمدة وشبكة 
االنترنت، باالضافة ال����ى الزيارات امليدانية، 
مضيفا الى ان التقرير السنوي قد اشتمل ايضا 
على شرح للخدمات وقنوات التحصيل التابعة 

د.خالد الشطيلبيت الزكاة وتفاصيل كل منها.

)فريال حماد(عواطف القطان ومنى الصقر والعميد يحيى الصالح خالل املؤمتر الصحافي

جائزة سالم العلي للمعلوماتية تبدأ موسمها 5 أكتوبر المقبل
 اعلن مجلس امناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية عن انطالق انش����طة اجلائزة 
ملوسم )2009 / 2010( بعقدها مؤمترها الصحافي االول 
في 5 اكتوبر املقبل ف����ي مقر وكالة االنباء الكويتية 

)كونا(.
واضاف املجلس في بيان صحافي امس ان اجلائزة 
ستقام حتت الرعاية السامية لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وحضوره الكرمي حلفل تكرمي 
الفائزين، مش����يرا الى ان اجلائ����زة تقوم على رؤية 
وهي بناء مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور يبرز 
وجه الكويت احلضاري على مستوى الدولة والوطن 

العربي والعالم.
واوضح ان املس����ابقة التي بدأت عام 2001 تهدف 
الى تنمية القدرات البشرية وتساعد على تكثيف دور 
مؤسسات املجتمع في مجال املعلوماتية وتعد االولى 

من نوعها على مستوى الكويت والوطن العربي.
واشار الى ان اجلائزة ستدخل هذه السنة عامها 
التاس����ع على التوالي على مستوى الكويت وعامها 
الثالث على املس����توى العربي، مبينا ان قيمتها تعد 

االعلى بني مثيالتها.
وق����ال ان اجلائزة تعتمد على معايير محددة في 
آلية التحكيم تتس����م باملوضوعي����ة والدقة العلمية 
والشمولية مبا يضمن حتقيق اكبر قدر من العدالة 
اذ شارك في حتكيم وتقييم جائزة الكويت وجائزة 
الوطن العربي العام املاضي نحو 134 محكما مختصا 
من مؤسس����ات علمية مثل معه����د الكويت لالبحاث 
العلمية وجامعة الكويت والهيئ����ة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
واشار الى ان اجلائزة حملت على عاتقها مسؤولية 
تنمية القدرات البش����رية وترسيخ دور املؤسسات 
احلكومية واملدنية في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتص����االت اضافة الى حتقيقها طموحها في رؤية 
مجتم����ع معلوماتي متكامل ومتط����ور واذا كان هذا 
الطموح عاليا فان تضاف����ر املهارات واجلهود كفيل 

باملضي قدما نحو اجناز هذا الطموح.
واضاف ان اجلائزة تنقس����م الى ثالث مسابقات 
رئيسية هي جوائز املعلوماتية واملشاريع التنموية 

واملعلومات الرقمية.


