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الشيخ عبداهلل السالم ومخلد العازمي يكرمان أحد املتفوقنيالبغلي يقدم شهادة تقدير إلى العم يوسف احلجيمحمد الكندري وإبراهيم البغلي يكرمان د.يوسف الزلزلة

جانب من التكرمي البغلي والكندري مع الفائزين باجلائزة في عامها الثالث

عبدالعزيز العدساني

يش����ارك ديوان احملاسبة في 
أعمال االجتماع الثامن لرؤس����اء 
دواوين املراقبة واحملاسبة بدول 
مجل����س التعاون وال����ذي يعقد 
مبسقط في سلطنة عمان في 24 
اجلاري ويستمر يومني مبشاركة 
رؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة 
في الدول األعضاء الست، وبحضور 
التعاون  الع����ام ملجل����س  األمني 

عبدالرحمن العطية.
ويترأس وفد ديوان احملاسبة 
الدي����وان عبدالعزي����ز  رئي����س 
العدساني وعضوية كل من الوكيل 
املساعد للرقابة على اجلهات امللحقة 
الهولي،  والش����ركات عبدالعزيز 
الدولية  املنظم����ات  ادارة  ومدير 
فيصل االنص����اري، ومدير ادارة 
الوزارات واالدارات  الرقابة على 
احلكومية »القطاع الثالث« عصام 
املق����رر ان يبحث  الرومي. ومن 
االجتماع الثامن لرؤساء دواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية � 
بناء على ما رفعته جلنة الوكالء 
املنعقد في  التاس����ع  باجتماعهم 

ب����ني األجهزة  التبادل  مج����االت 
النظراء«،  الرقابي����ة »مراجع����ة 
واملشاركة بعضوية جلنة الرقابة 
املالية واالدارية املكلفة مبراجعة 
حس����ابات األمانة العامة ملجلس 
التعاون، وما يستجد من أعمال. 
وستقوم األمانة العامة بالتعاون 
مع جلنة الوكالء بتقدمي تقريرها 
عن متابعة القرارات والتوصيات 
ال����ى رؤس����اء دواوي����ن املراقبة 
واحملاسبة بدول مجلس التعاون، 
متضمنا ما مت اجنازه خالل الفترة 
الالحقة لالجتماع السابع لرؤساء 
الدواوين، وما عقد من اجتماعات 
ملختلف اللجان، وما مت تنفيذه من 
دورات تدريبي����ة ومتابعة لباقي 
القرارات، كما يتضمن نسخة من 
محضر اجتماع جلنة الوكالء الذي 
عقد في مايو 2009 مبقر االمانة 
العامة، ومحض����ر اجتماع جلنة 
الوكالء التاسع الذي عقد في اكتوبر 
2009 في مدينة مسقط بسلطنة 
عمان، وذلك للتحضير الجتماع 
رؤس����اء الدواوين الثامن وإعداد 

مشروع جدول اعماله.

الفت����رة م����ن 4 و5 اجل����اري في 
� عددا من املوضوعات  مس����قط 
املهمة وهي كالتالي: تقرير األمانة 
العامة، الدليل االسترشادي لقياس 
التأثيرات املالية لتوصيات دواوين 
احملاس����بة والرقابة املالية بدول 
مجل����س التع����اون اخلليج����ي، 
اس����تراتيجية اتصال وتواصل 
بني األجه����زة الرقابية واألطراف 
املقترح عن  التصور  اخلارجية، 

العدساني يشارك في االجتماع الثامن لرؤساء 
الصانع: إدارة الجمعيات الخيرية مهمتها دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون

رفع التقارير والتوصيات وتنفيذ القرارات
بشرى شعبان

أكد مراقب ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات احمد الصانع 
ان صالحيات االدارة في التعامل 
مع مخالف���ات العمل اخليري 
محددة تنته���ي برفع التقرير 
النهائي بعد تنفيذ كل مشروع 
والتوصيات خالل فترة زمنية 

محددة.
وقال في تصريح صحافي 
عقب اجتماع جلن���ة متابعة 
العمل اخليري ان اللجنة عقدت 
اجتماعها الدوري السابع عشر 
وكان على جدول اعمالها العديد 

من القضايا منها االطالع على ملخص زيارة وفد وزارة الش���ؤون 
الى اندونيسيا وبانكوك، واملالحظات التي سجلها الوفد خالل هذه 
الزيارة على املش���اريع اخليرية التي تنفذها اجلمعيات اخليرية 

الكويتية في الدولتني.
واضاف ان اللجنة استمعت الى ممثل قطاع العمل بشأن تقرير 
العمالة اخل���اص في مبرة الرحمة والى ع���رض من ممثل وزارة 

الداخلية بشأن مبرة لبيك.
وعن صالحيات االدارة في معاقبة املخالفني لنظام العمل اخليري، 
أوضح الصانع ان االدارة جت���ري تقييما للعمل وأداء اجلمعيات 
اخليرية واللجان وترفع تقريرا ش���امال حول كل ما يتعلق بأداء 
جه���ات العمل اخليري واملخالفات الت���ي مت رصدها من قبل فرق 
العمل وتوصي باتخاذ االجراءات ملنع تكرار املخالفات، باالضافة 
الى توصيات ترف���ع بالعقوبات املفترض تطبيقها على املخالفني 
وهنا ينتهي دورها وبعد االعتماد من قبل املسؤولني تنفذ القرارات 

الصادرة بهذا الشأن فهي جهة اشرافية تنفيذية.
وأش���اد الصانع بالعمل اخليري، مؤكدا ان الوزارة تهدف الى 
تنقية هذا العمل من أي ش���ائبة اذا وجدت ال وضع العقبات أمام 

اجلهات العاملة.
ومتنى على جميع العاملني في مجال العمل اخليري احترام القانون 

والعمل وفق الضوابط احملددة ملصلحتهم ومصلحة الكويت.

أكد أن الوزارة تهدف إلى نهضة العمل الخيري

بشرى شعبان
اكد وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكندري حرص وزارة الش����ؤون 
على دعم مؤسسات املجتمع املدني 
وعمله����ا على حتقيق الش����راكة 
االجتماعية املتكاملة بني اجلهات 
احلكومية وهيئات املجتمع، جاء 
ذل����ك خالل احلفل ال����ذي نظمته 
جائزة البغلي لالبن البار للسنة 
الثالثة على التوالي برعاية وزير 
الشؤون، وقال الكندري انه شرف 
لي ان انوب عن وزير الش����ؤون 
في هذه املناس����بة الكرمية التي 
جاءت عرفان����ا البنائنا البررة ملا 
قدموه من مودة واخالص وحب 
البائهم، وعم����ال بقول املولى عز 
وجل )وقضى ربك اال تعبدوا إال 

اياه وبالوالدين احسانا(.
الى اهتمام  الكندري  واش����ار 
الدولة املستمر بكبار السن سواء 

كانوا افرادا او مجموعات فهي ال 
تدخر جهدا اال وقدمته لهم من خالل 
توفير الرعاية الش����املة الطبية 
والنفسية والدينية واالجتماعية 
والتوسع في تقدمي هذه اخلدمات 

لتصل الى املسن في منزله.
وكش����ف الكندري عن توسع 
وزارة الشؤون في تقدمي اخلدمة 
اقامة املسن وحرصه على  داخل 
بقائه وس����ط بيئت����ه الطبيعية، 
مشيرا الى انها تقدم خدمات الرعاية 
املنزلية ملا يزيد على 2500 مسن 
في حني ان عدد املس����نني في دار 

االيواء ال يزيد على 40 مسنا.
واكد ان الكويت الدولة السباقة 
ضم����ن املجموع����ة العربية التي 
وضعت قانون����ا متكامال لرعاية 
املسن، وهذا مدعاة فخر واعتزاز، 
وختم كالمه بتوجيه الشكر البن 
الكويت البار ابراهيم البغلي لهذه 

الش����راكة االجتماعية في تنمية 
العمل االجتماعي ويدعو لالرتقاء 
بالقيم واالخالقيات التي دعت اليها 
الشريعة االسالمية والتي تعتبر 
من مكارم االخالق، وان رعايتنا 
جلائزة االب����ن البار اقل ما ميكن 
ان نقدمه لوطننا الغالي خصوصا 
بعدما وجدناه من دعم وتشجيع 
على كل االصعدة واملس����تويات 
احمللية والدولية مما يؤكد اهمية 

هذه اجلائزة ودورها االيجابي.
وان جناح اجلائ����زة لم يكن 
ليتحق����ق ل����وال اهلل ث����م الدعم 
الالمح����دود الذي قدمت����ه وزارة 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
بتوجيه����ات كرمية م����ن الوزير 
د.محمد العفاسي ووكيل الوزارة 
محم����د الكندري والن النش����اط 
االجتماعي يساهم في بناء وطن 
ونهضة اجي����ال واحلرص عليه 

اللفتة الكرمية في رعايته للسنة 
الثالثة على التوالي لكبار السن 
وابنائهم البررة، متمنيا له النجاح 

الدائم في عمل اخلير.
ابراهيم  والقى راعي اجلائزة 
البغل����ي كلمة القاها باالنابة عنه 
ابنه رائد البغل����ي، قال فيها انها 
مناس����بة غالية ان يتجدد اللقاء 
الذي من خالله نفخر ونعتز بتكرمي 
نخبة من ابن����اء الكويت البررة، 
الذين قدم����وا الكثير من االعمال 
التي كان لها اكبر االثر في تنمية 
املجتمع، كما اننا نتشرف اليوم 
خالل هذا احلفل بتكرمي كوكبة من 
االبناء والبنات الذين سطروا اروع 
االمثلة ف����ي البر والعطاء وكانوا 
مثاال للص����دق والوفاء، فكان من 

واجبنا تسميتهم االبن البار.
ان جائزة البغلي لالبن البار، 
مش����روع اجتماعي يجس����د دور 

يعتبر من الواجبات املؤكدة فاننا 
نتشرف بان نعلن استمراريتنا 
برعاية هذه اجلائزة، وجندد الثقة 
بالعاملني عليها خصوصا بعدما 
شهدناه منهم من جهود ال تنكر.

ثم القى كلمة املكرمني م.جاسم 
قب����ازرد، قال فيها: لقد واجهتني 
صعوبة في حتضير هذا اخلطاب 
لسبب بس����يط وهو كيف يجرؤ 
املرء على تزكية نفسه اذ ان ذلك 
مبنزلة مدح للنفس، وهذا ال يتفق 
والدوافع االساس����ية التي كانت 
توجه قدرات الزمالء في مسيرتهم 
احلياتية نحو النجاح، حيث ان 
تل����ك القدرات الذاتي����ة التي كان 
للرعي����ل االول طيب اهلل ثراهم 
اكبر االثر في وضع اسس للعمل 
الوطني ليس فقط ملصلحة االفراد 
انفسهم بل تشمل املصلحة العامة 
للمجتمع احمليط به����م والدولة 

بشكل عام.
واضاف: من خالل هذا التكرمي 
نرجو ان يستثمر اجليل املعاصر 
محصلة م����ا اجنزناه من توفيق 
له ليكون حافزا ودافعا ملموسا 
نابعا من واق����ع احلياة ليتفاعل 
معه اولئك الذين لديهم طموحات 
تتفق وما كنا نطمح اليه، وذلك 
ليعم العمل البناء اخلير بعيدا عن 
االناني����ة او ايقاع الضرر بالغير 
او التعدي على حقوق عباد اهلل 
وملزيد من االزدهار والنمو النفسهم 
واملجتمع، والكويت اوال واخيرا، 
والقى مشرف عام اجلائزة ناصر 
اخلالدي كلمة ش����كر فيها راعي 
اجلائ����زة والعاملني فيها، والقى 
سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي 

قصيدة بعنوان »أمي«.

الكندري: الكويت سّباقة في االهتمام بكبار السن
مت متفوقي المنطقة تعاونية السالمية كرَّ

فاطمة السعيد
الس���املية  احتفلت جمعية 
الطلبة  التعاوني���ة بتك���رمي 
املراحل  املتفوقني في جمي���ع 
الدراس���ية اضافة الى عدد من 
التربويني الذين كان لهم دور 
كبير في ه���ذا التفوق، وبهذه 
املناسبة اقامت اجلمعية حفال 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، وقد ناب عنه 
في احلضور الش���يخ عبداهلل 
السالم، وقال: في هذه املناسبة 
يسعدني ويشرفني ان احضر 
نيابة عن راع���ي احلفل نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ محمد الصباح 
لتكرمي اخلريجني الذين هم فعال 
فخر الكويت ومستقبلها وعلينا 

ان ندعمهم.
واضاف: ان الدعم لهؤالء يجب 
اال يكون بال حدود ألنهم زخر لنا 
وعليهم مسؤولية كبيرة عندما 
يتخرجون ويتسلمون مناصب 
قيادية، ووجه الشيخ عبداهلل 
السالم حديثه للمتفوقني قائال: 
شكرا على مجهودكم ودوركم 

قادم في بناء املجتمع.
من جهته، حت���دث رئيس 
مجل���س ادارة اجلمعية عادل 
البراهي���م، حيث رحب براعي 
احلفل واحلضور الكرمي وقال في 
كلمته: يحضرني في هذا املقام 
اآلية الكرمية التي وصف فيها 
رب العاملني اهل العلم، حيث قال 
)يرف���ع اهلل الذين آمنوا منكم 
العلم درجات(،  والذين اوتوا 
الذي  القرآن فحس���ب  وليس 

ورد فيه العلم وفضله، بل جند 
السنة النبوية ايضا، فقد ورد 
عن الرس���ول ژ انه قال »من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل اهلل له طريقا الى اجلنة(، 

صدق رسول اهلل ژ.
البراهي���م: جدير  واضاف 
بالذكر ان نذك���ر دوما بالدور 
املهم الذي يقوم به التربويون 
والقائم���ون عل���ى احلرك���ة 
التعليمية، حيث ان لهم الفضل 
بعد اهلل سبحانه وتعالى فيما 
وصل اليه ابناءنا الطلبة هذه 

الليلة.
وفي ختام كلمته، قال رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية: ال يسعنا 
اال ان نتوجه بخالص الدعاء ان 
ميتع اهلل صاحب السمو االمير 
القائد وولي عهده االمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء مبوفور 

الصحة والعافية، وان يحفظ 
وطنن���ا الغالي من كل مكروه، 
وان يدمي علي���ه نعمتي االمن 
واالم���ان، كما ال يفوتني ايضا 
ان اكرر عظيم شكري وتقديري 
الوزراء  لنائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح وللش���يخ عبداهلل 
الس���ال��م، والش���كر موصول 
للمستش�����ار حسني احلريتي 
والنائب مخل��د العازمي عضوي 
مجلس االم���ة وعضو املجلس 
البلدي محم���د الهدية وجميع 

احلضور.
ثم كانت كلمة املتفوقني التي 
القاها الطالب عبداهلل محمود 
والتي تعهد فيها بأن يس���تمر 
مع اخوانه في التفوق ليتجدد 
معهم هذا اللقاء سنويا وحتقيق 

ما فيه مصلحة الكويت.

ناب عن وزير الشؤون في حفل توزيع جائزة البغلي لالبن البار لـ 15 فائزًا

المسلم: مجموعة الـ 26 لهم الحق في إبداء آرائهم ونتخوف مما يروجه اإلعالم الفاسد
اإلضرابـات العمالية أحد مؤشـرات سـوء األداء الحكومـي والحكومة ال تحتـرم وزراءها بعدم تنفيـذ قراراتهم

أسامة أبوالسعود
وصف النائب د.فيصل املسلم اإلضرابات العمالية التي 
تش����هدها الكويت في اآلونة األخيرة س����واء التي تنظمها 
املنظم����ات النقابية أو من قبل العمال����ة الوافدة بأنها أحد 
مؤش����رات سوء االداء احلكومي، بدليل مطالبات املنظمات 
النقابية وفقا للقرارات الدولية التي صادقت عليها احلكومة 
ووفقا لألدوات الدستورية من خالل رفع تلك الكوادر الى 

ديوان اخلدمة املدنية، إال أنها ترفض.
وبني املس����لم خالل لقاء تضامني مع كادر اإلداريني في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عقد مساء امس 

األول في مقر االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أن 
احلكومة تدفع الوزراء للرفض وأخشى أن يكون ذلك عمدا 
إلثارة اإلضرابات العمالية حتى يس����تغل سياسيا ليكون 
عنوان����ا للبلد وتهمل عناوين أخرى، مؤكدا أن احلكومة ال 
حتترم وزراءها من خالل عدم تنفيذ قرارات الوزراء، محمال 
اياها في الوقت نفسه املسؤولية الكاملة عن أي أضرار في 

مؤسسات الدولة نتيجة االضرابات العمالية.
وعن مجموعة ال� 26، قال النائب املسلم ان املجموعة اخوة 
أفاضل لهم تاريخ ولهم أداء ونحترم شخوصهم ولهم احلق 
في إبداء آرائهم، خصوصا بعدما تبني أنهم ال يتحدثون باسم 

شعب الكويت بل باسمائهم تعبيرا عن وجهة نظرهم، ولكن 
أنا أعلق على أفكارهم، متخوفا من قيام بعض التيارات أو 
ما يروجه اإلعالم الفاسد الستغالل مثل هذا التوجه للتنفير 
من مجلس األمة والتمهيد الجراءات غير دستورية، مؤكدا 

أن مجلس األمة هو من ميثل الشعب الكويتي.
وفي س����ياق آخر كشف النائب املس����لم عن قيام جلنة 
التحقيق في املنشآت التربوية برفع توصية تقضي بوقف 
وكيل وزارة التربية املساعد لقطاع املنشآت التربوية عن 
العمل وإحالت����ه إلى مجلس اخلدمة املدنية للتحقيق معه 

في عقود الصيانة.

وشدد املسلم على ضرورة قيام وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود بالوقوف أمام املش����اكل 
الكثيرة في قطاع االنشاءات ومعاجلتها، داعيا إياها لعدم 

محاباة بعض النواب على حساب مصلحة البلد.
وكشف املسلم عن قيام أحد املديرين وسبعة موظفني 
في الش����ؤون القانونية بتقدمي اس����تقاالتهم غدا )اليوم( 
بسبب تدخل احد كبار القياديني الذين يسعون للسيطرة 
على قطاع الشؤون القانونية في وزارة التربية من خالل 
فبركة تقاري����ر اللجنة التي اثبتت وجود خس����ائر تقدر 

مبئات األلوف.

أحمد الصانع

د.فيصل املسلم

الصندوق الكويتي يشارك في اجتماعات إعادة إعمار غزة
يش����ارك الصندوق الكويتي للتنمية في انشطة 
االجتماع الثاني للجنة التنس����يقية لبرنامج دول 
مجلس التعاون العادة اعمار غزة والتي ستعقد في 
مقر البنك االسالمي بجدة في السادس والعشرين من 

اكتوبر اجلاري. وم��ن املقرر ان يبحث االجتماع عدة 
بنود من بينها جدول االعم��ال والبرنام��ج االنتقال��ي 
لتأهي��ل قطاع غزة لعام 2009 والذي يتضمن بحث 

املشاريع املقترحة وآلية تنفيذ املشاريع.

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلتي الكندري والبدر الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

يو�سف علي حممد الكندري
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة

)أحمد باكير(


