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الفوزان نقاًل عن الفهد: أنجزوا مدنًا ومنشآت رياضية داخل المدن الجديدة

حمد العنزي
كشف مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان أنه 
بن����اء على تعليمات وتوجيهات تلقاها من نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفهد بض����رورة تنفيذ واجناز املدن واملنش����آت الرياضية داخل 
املدن االسكانية اجلديدة التي تنوي املؤسسة تنفيذها في اطار خطتها 
االسكانية املقبلة، جرى تشكيل جلنة متخصصة من قياديي املؤسسة 
العامة للرعاية الس����كنية والهيئة العامة للش����باب والرياضة، متهيدا 
لدعوة مستش����ار عاملي لتقييم تلك املدن واملنش����آت الرياضية ومراكز 
الش����باب وحتديدها وهي فترة تس����بق عملية التنفيذ ومن ثم تطرح 
كمناقصة عامة نهائية جاهزة للتنفيذ، الفتا الى ان فكرة انش����اء املدن 
الرياضية تأتي والول مرة في عمر املؤسسة، الحتواء شريحة الشباب 
وتوفي����ر االجواء الصحية املالئمة لهم بعيدا عن اي متغيرات خارجية 

قد تواجههم مستقبال.
 D حديث الفوزان جاء خالل توقيعه على بيانات عقد مناقصة قطاعي
� E في مدينة صباح االحمد والذي جرى صباح امس في مبنى املؤسسة 

بحض����ور رئيس مجل����س االدارة والعضو املنتدب لش����ركة املجموعة 
املش����تركة عبدالرحمن املعروف وهي الشركة املنفذة للمشروع، وعدد 
م����ن قياديي املؤسس����ة العامة للرعاية الس����كنية، وأوضح الفوزان ان 
املش����روع يتضمن انش����اء واجناز وصيانة الطرق ومواقف السيارات 
وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وحتديد القسائم لعدد 2131 
قسيمة بالضاحية D، وكذلك لعدد 1950 قسيمة بالضاحية E، ومحطات 
ومحوالت الكهرباء الفرعية بالضاحية مبشروع مدينة صباح االحمد، 
الفتا الى ان الكلفة االجمالية للمشروع 32.985.000 دينار ومدة تنفيذ 

العقد تصل ل� 750 يوما.
واضاف الفوزان ان مدينة صباح االحمد ال ش����ك انها من املش����اريع 
املهمة في خطة املؤسسة نظرا النها حتمل اسم شخصية عزيزة علينا 

جميعا وهي رمز البالد حفظه اهلل صاحب السمو االمير املفدى.
وأش����ار الى ان املش����روع مكون من عدة اجزاء وهي احلدود 9 آالف 
قسيمة، حيث تضم املدينة قطاعات جتارية واستثمارية ومناطق مهمة 
تخدم ساكني املدينة، مؤكدا ان املدينة متكاملة اخلدمات حيث يوجد بها 
جميع املرافق احليوية وكذلك األراضي غير السكنية التي سيتم بيعها 

للقطاع اخلاص بعد اجناز بنيتها التحتية.
وأوضح ان الشركة التي مت توقيع العقد معها سجلها ناصع باالجنازات 
وسبق ان تسلمت مشاريع لدى املؤسسة وأجنزتها بالصورة املطلوبة، 
الفتا الى ان هذا القطاع يعد األخير من القسائم، بينما لم يتبق اال قطاع 
وحيد عبارة عن 2200 بيت سيتم طرحها كمناقصة الشهر املقبل بإذن 

اهلل.
وأثنى الفوزان على جميع املسؤولني في »السكنية« ووزارات اخلدمات 
األخرى حيث لهم دور كبير في تهيئة املش����روع حتى املرحلة احلالية 
وهي التنفيذ، كما أثنى على جميع وسائل االعالم التي تابعت املشروع 
بعناية منذ التخطيط والتصميم الى املراحل النهائية، متأمال ان تنتهي 
مرحلة التنفيذ حس����ب الوقت احملدد بالعقود املبرمة، وس����يتم تسليم 

القسائم مبجرد االنتهاء من اعمال البنية التحتية للمدينة.
من جانبه قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة املجموعة 
املشتركة املنفذة للمشروع عبدالرحمن املعروف ان هذا املشروع يعكس 
جدية احلكومة في طرح املزيد من املش����اريع حلل املش����كلة االسكانية 
وتوفير مس����اكن للمواطن����ني تواكب روح العصر، مش����يرا الى ان هذا 

املشروع ليس االول الذي تفوز به الشركة من مشاريع املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية.

واضاف ان فوز الشركة يعكس ايضا حرصها على ان يكون لها دور 
في عملية التنمية ومشاريع االعمار والتطوير التي تطرحها الدولة، قائال 
ان الشركة تتمتع بخبرة واسعة وكبيرة اكتسبتها على مدى اكثر من 40 
عاما من تاريخ تأسيسها حيث اصبحت شركة كويتية مساهمة مقفلة 
ومدرجة في س����وق األوراق املالية وتعمل في مجال املقاوالت واجنزت 

العشرات من املشاريع احلكومية حققت فيها جناحا مشهودا.
وأعرب املعروف عن ثقته بقدرة الشركة مبا متلكه من كوادر هندسية 
واستشارية وفنيني على اجناز املشروع باملواصفات واجلودة العالية 
مبا يليق مبقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل 
ورعاه الذي حتمل املدينة السكنية اسمه، مؤكدا ان االوضاع االقتصادية 
وأوضاع السوق الكويتي تبشر مبستقبل واعد خاصة بعد الكشف عن 
خطة التنمية التي تشتمل على طرح مشاريع كبيرة ومتنوعة بتكاليف 
تتج����اوز قيمتها 30 مليار دينار، معربا عن تفاؤله باملرحلة املقبلة مبا 

حتمله من مشاريع تعتزم احلكومة طرحها على القطاع اخلاص.

خالل توقيعه على بيانات عقد مناقصة قطاعي E وD في مدينة صباح األحمد السكنية

تشكيل لجنة من »الرعاية السكنية« و»هيئة الشباب« تمهيداً لدعوة مستشار عالمي لتقييم المدن والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب قبل طرحها 
32.98 ملي�ون دينار إلنجاز 2131 قس�يمة بالضاحي�ة D و1950 بالضاحية E باإلضافة لمحوالت ومحطات كهرب�اء فرعية خالل 750 يومًا

خريطة توضح قطاعات مدينة صباح األحمد السكنية )محمد ماهر(تبادل العقود بني الفوزان واملعروف  م.علي الفوزان وم.عبدالرحمن املعروف يوقعان عقد مناقصة قطاعي D وE في مدينة صباح األحمد

 العمار: فريق توحيد النظم المحاسبية بين الجمعيات الخيرية
محلي 100% وال مشاركة أجنبية في إدارته ويصدر خالل أسبوعين

أكد أن الجمعيات الخيرية تدرك أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي واألهلي من أجل مراجعة ومراقبة ومتابعة حساباتها

الهيئات التطوعية ال ترتبط بش�بكة معلومات واعتم�دت على االجتهادات الفردية والجهود الش�خصية المفضية في األخي�ر لمحاوالت صادقة 
الجمعيات الخيرية تفتقد التوزيع الصحيح لإلمكانات المتاحة والقدرة على التنس�يق والمواءمة بين المجتمعات المستفيدة وتهدر  طاقاتها بغير طائل

ناصر العمار

مفاهيم كانت خاطئة لدى البعض 
وشاع نوع من الطمأنينة عندما 
أكدت الوزارة ان العمل لن يخرج 

عن هذا النطاق.
وأفاد العمار بان هذه اخلطوة 
س���بقتها خطوات عملية حينما 
ارسلت وزارة الشؤون ثالثة وفود 
في فترات زمنية متفرقة لالطالع 
على جتارب ال���دول األخرى في 

هذا املجال.
وقال العمار ان الوزارة ملست 
تعاونا مح���دودا من اجلمعيات 
اخليرية من خالل اللجنة املشتركة، 
ونأمل أن يكون اجناز هذه اللجنة 
الوزارة  متوافقا مع طموح���ات 
وأهمها االنتهاء من ملف احلسابات 
واالس���تعانة مبكات���ب لتدقيق 
حس���ابات اجلمعي���ات اخليرية 
بعد ان يتم توحيد انظمتها، وقد 
تكون هذه اخلطوة خالف ما كان 
عليه الوضع في الس���ابق عندما 
متت االستعانة مبكاتب لتدقيق 
حس���ابات اجلمعيات اخليرية، 
فكان الع���بء ثقيال مما ادى إلى 
عزوف العديد من املكاتب املختصة 
نظرا جلسامة السجالت احلسابية 
وحجم املوارد املالية واملصارف 

التابعة لها.
واضاف العم���ار: بعد انتهاء 
فريق العمل م���ن توحيد النظم 
احملاسبية وحتديد املعايير التي 
مبوجبها س���يتم تقييم اداء هذه 
العمليات احملاسبية، سيكون األمر 
أبسط مما هو عليه في السابق، 
املكاتب  وعندما يت���م تكلي���ف 
املتخصصة باحلسابات ستكون 
التدقيق مبسطة وسهلة  عملية 
وميسرة لوجود نظام محاسبي 

موحد للجميع.
العم���ار أن يصدر  وتوق���ع 
الش���ؤون االجتماعي���ة  وزي���ر 
العفاسي خالل  والعمل د.محمد 
اسبوعني قرار تشكيل فريق العمل 
املكلف بتوحيد النظم احملاسبية 
بني اجلمعي���ات اخليرية، مجددا 
تطميناته بأن هذا الفريق سيكون 
محليا 100% ومشكال من عناصر 
س���الف ذكرها، ولن تشارك أي 
جه���ات أجنبي���ة بالتدقيق على 
احلسابات، والتعاون مع اجلهات 
اخلارجية س���يقتصر فقط على 

في 2001/10/7.
العديد من  واوضح ان هناك 
القرار  الوزارية ومنها  القرارات 
101/1995 واملتعلق بتنظيم جمع 
املال وجم���ع التبرعات وقال: ان 
الكويتية  اجلمعيات اخليري���ة 
قدمت منوذجا ملس���اعدة فقراء 
العالم فاختطت لنفسها جغرافية 
عاملية حتدد موقعها العاملي في 
مساعدة الدول فامتدت مساعدتها 
الى اقصاها وقدمت  من اقصاها 
ماليني الدوالرات لبناء املشاريع 
التنموية وانتش���ال الفقراء من 
مستنقعات الفقر املدقع كما حتول 
عمل ه���ذه اجلمعيات من قيامها 
بسد افواه جائعة واكساء اجساد 
عارية الى القيام بتنفيذ مشاريع 
تنموي���ة رائدة قوامها العمل مع 
الفئات واملجتمع املعدم الى بلوغ 
مرحلة االكتفاء الذاتي لهذه الفئة 
ومساعدتها على استكمال مراحل 
حياته���ا بأمان اجتماعي مطمئن 
باالضافة الى مساهمتها في دفع 

عجلة التنمية لبلدانها.
وتاب���ع لق���د بلغ ع���دد هذه 
اع���داد هذا  اجلمعي���ات حت���ى 
التقرير عش���ر جمعيات خيرية 
تتبعها اكثر من 140 جلنة عاملة 
وفعالة في مجال البر والنفع العام 
وهي منتشرة في جميع مناطق 

الكويت.

خارطة معلوماتية

وعن اخلارط���ة املعلوماتية 
للجمعيات األهلية اخليرية في 
الكوي���ت، قال العم���ار: منذ بدأ 
العمل بالقانون رق���م 1962/24 
واملتعل���ق باالندي���ة وجمعيات 
النفع العام أش���هرت العديد من 
اجلمعيات اخليري���ة بالكويت، 
وق���د عملت هذه اجلمعيات على 
حتقيق اهدافها التي تركز في مجال 
مس���اعدة الفقراء ومد يد العون 
للمحتاجني بيد ان���ه يالحظ ان 
هذه اجلمعيات ال ترتبط بعضها 
ببعض بشبكة معلومات واعتمدت 
في نقلها وتداولها للمعلومة وفق 
االجته���ادات الفردي���ة واجلهود 
الشخصية التي أفضت في النهاية 
حملاوالت صادقة ولكنها غير قادرة 
على االستجابة ملتطلبات الواقع 

املهيب من الطلبات امللحة إلنقاذ 
العال���م الفقير، لذلك كانت هناك 
محاوالت لبناء شبكة معلومات 
لتبادل اخلبرات واملعلومات امللحة 
في مثل هذه احلاالت. وعليه تبادر 

الينا تساؤالت مهمة هي:
القائمون على  كيف استطاع 
ه���ذه اجلمعيات حتقيق النجاح 
في الوصول ألهدافهم االنسانية، 
الس���يما انه���ا امت���دت الى دول 

العالم؟
كيف اس���تطاعت اجلمعيات 
اخليري���ة احملافظ���ة على متانة 
وص���دق العالق���ات بينها وبني 
املتبرعني واحملسنني الكرام وتنمية 
هذه العالقات حتى باتت ركيزة 
أساس���ية لتحقيق اهدافهم على 

املستويني احمللي والدولي؟
كيف ترس���م هذه اجلمعيات 
خططها املستقبلية في ظل غياب 

املعلومات؟
مل���اذا ال يت���م التع���اون بني 
اجلمعيات اخليرية بعضها لبعض 
لبل���وغ اقصى ق���در من حتقيق 

االهداف؟
هل هن���اك رؤى أو توقعات 
التي  تقودنا لتذليل الصعوبات 
تواجه املعلومات، وقال: لالجابة 
عن ه���ذه التس���اؤالت علينا أن 
نذك���ر أوال اجلوان���ب االيجابية 
التي عملت اجلمعيات اخليرية 
على حتقيقها والعمل مبوجبها 
وتنميتها واستثمارتها مبا يفيد 
الى مصارفها  التبرعات  توجيه 

الشرعية وهي:
العمل على بناء وتش���ييد   �
مش���اريع عمالقة في العديد من 
بلدان العالم دون ان تكون هناك 
قاع���دة بيانات أو معلومات وان 
العمل قائم على حتديد احلاجة 
واالولويات من خالل مالمس���ة 
الواق���ع والتعاي���ش مؤقتا معه 
ومن ث���م اتخاذ قرار املس���اعدة 

وبناء املشروع.
� اعتمدت املس���اعدات املقدمة 
للعديد س���واء ه���ذا املجتمع أو 
ذاك ف���ي هذه الدولة أو تلك على 
نصرة املسلم ألخيه املسلم، هذا 
باالضافة الى مس���اهمة االنسان 
املس���لم للمحتاجني دون النظر 

للعرق واللون والديانة.

� اعتمد القائم���ون على هذه 
اجلمعي���ات في تق���دمي دعمهم 
الالمح���دود من خ���الل ما متليه 
عليهم ضمائرهم ومسؤولياتهم 
وما يش���عرون به من احساس 
جتاه املتلقي واملعسر واملنكوب 
والواجب الشرعي لديننا االسالمي 
احلنيف واقتداء برسولنا الكرمي 

ژ.
� ان العمل التطوعي االنساني 
وتقدمي الدعم بأنواعه يترجم لدى 
املس���ؤولني على هذه اجلمعيات 
البع���د اخليري الذي نش���أ مع 
نشأة وتكوين االنسان الكويتي 
املسلم منذ اللحظات االولى، وانه 
احدى لبنات التكوين النفس���ي 
واالجتماعي لدى شخصية االنسان 
الكويتي وكل من يعيش على ارض 

الكويت.
الذي  الش���ريف  التناف���س   �
أوجدته الفرص العديدة ملؤسسات 
الكويتي، فهناك  العمل اخليري 
مؤسسات عديدة للعمل اخليري 

منها:
أ � مؤسسات أهلية خيرية.

ب � مؤسسات شبه حكومية 
خيرية.

ت � مؤسس���ات حكومي���ة 
خيرية.

ث � افراد وعائالت وأسر تعمل 
في املجال اخليري.

ج � مبرات خيرية.
� حتقيق االس���تثمار االمثل 
جلملة التبرعات املقدمة وايصاله 
الى مصارفها الشرعية وفق رغبات 

املتبرعني أنفسهم.
� حتقيق العديد من االجنازات 
على جميع املستويات االجتماعية 
ومد جسور العمل املشترك الذي 
هو احد املقومات االساس���ية في 
تقوي���ة هذه العالق���ة بني املانح 
واملتلقي ويؤثر ايجابا في تنمية 

العالقات بني شعبي البلدين.
� حتمل اعباء واملس���ؤوليات 
الش���رعية لزك���وات ورغب���ات 
الى محتاجيها  املتبرعني ونقلها 
وفق آلية عمل محكمة ومنظمة، 
لكنها ل���م تصل الى املس���توى 

املطلوب.
� املس���اهمة في رسم صورة 
الكويت���ي وكل م���ن  املتب���رع 

يعيش عل���ى ارض الكويت في 
صورها احلقيقية وانعكاس ذلك 
بالش���كل الذي يليق وحجم هذه 

التبرعات.
� دعاء الفقراء واحملتاجني الى 
الباري ع���ز وجل ان يدمي اخلير 
ويجزل العطاء، وان يوفق كل من 

ساهم في رفع املعاناة عنهم.
وعن املعوقات املتعلقة باجلانب 
املتأثر بنق���ص املعلومات املهمة 
في تأدية عمل هذه املؤسس���ات 
التطوعية اخليرية، قال العمار:

� عدم املعرفة بثقافة املجتمع 
املتلقي.

� عدم القدرة على فهم الواقع 
الدميوغرافية  ولطبيعته سواء 
الس���يكولوجية للمجتم���ع  أو 

املتلقي.
� ان االعتم���اد عل���ى النظ���ر 
الى الوج���ه وحتديد املطلوب أو 
تشخيص االحتياج يؤدي دائما أو 
غالبا الى تشخيص غير صحيح 
وغير واقعي ومن ثم فش���ل اداء 

املهمة.
� س���وء توزي���ع االمكانيات 
املتاحة على الرغ���م من الوفرة 

فيها وتراكم املؤن واالدوات.
� عدم القدرة على احداث ذلك 
التنسيق واملوائمة بني املجتمعات 
املستفيدة يؤثر في ذلك على تلقي 
املجتمع للمس���اعدات وضمانها 
وزيادتها عند احلاجة وفي املقابل 
تتعالى الويالت والصراخ وطلبات 
االس���تغاثة دون العل���م بها من 

اجلانب اآلخر من الفقراء.
� اح���داث نوع م���ن التضخم 
النوعي الناجم عن سوء التوزيع، 
مما ي���ؤدي الى ه���در كبير في 
املخ���زون دون االس���تفادة منه 
وحتويل���ه ال���ى احملتاجني، مما 
القائمني على املساعدات  يضطر 
الى القيام بإعداد املواد الغذائية 
واتالفها بع���د ان يثبت لهم عدم 
صالحيتها لالستخدام اآلدمي أو 

انتهاء فترة العمل االغاثي.
� وبع���د ع���رض املعوق���ات 
نستطيع اآلن ان ندرك ولو بشكل 
التي  الرئيسية  الواجبات  يسير 
تساعدنا على تخطي هذه العقبات 
التشخيص الصحيح حتما  ألن 

سيقودنا الى العالج الناجح.

منظم ومحكم كي نحقق االستفادة 
من هذه املقومات البشرية الذاتية 
التي ميكن اس���تثمارها ملشاريع 

اجنع.
وزاد: نحن اليوم نعيش حلظات 
مع احدى املنظمات الدولية املعنية 
باالنسان ومساعدته خاصة في ظل 
األزمات والكوارث ومشاركتنا تأتي 
التنسيق  إلمياننا االكيد بأهمية 
والتعاون املشترك املنظم كي نحقق 
مطالب كثيرة لتحقيق السعادة 
البشرية كما هو واجب علينا القيام 
بتكرار اللقاءات بيننا علنا ننجح 
في تذلي���ل الصعوبات وتواصل 

جسور العمل املشترك.

جمعيات النفع العام

وتط���رق العم���ار ال���ى دور 
جمعيات النفع العام ذات الطابع 
اخلي���ري من العم���ل التطوعي 
ملساعدة املتضررين واحملتاجني 
والفقراء سواء في داخل الكويت 

أو خارجها.
مشيرا الى ان هذه اجلمعيات 
تعم���ل مبقتضى أح���كام قانون 
العام  النفع  األندية وجمعي���ات 
الكويت���ي 1962/24 وتعتمد هذه 
التمويل على  ف���ي  اجلمعي���ات 
التبرعات واملساعدات املالية التي 
يقدمها املتبرعون واحملس���نون 
امل���ال والتبرعات  ويحكم جمع 
ف���ي الكويت قان���ون جمع املال 
للمنفعة العامة الكويتي الصادر 
في عام 1959 باالضافة الى قرارات 
مجلس ال���وزراء وخاصة القرار 
رقم 876 املتخذ في اجتماعه رقم 
36 البن���ود ثانيا وثالثا الصادر 

بشرى شعبان
أعلن مدي���ر إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار ان 
اللجنة املشتركة للعمل اخليري 
عقدت اجتماعها الدوري بحضور 
ممثلني م���ن اجلمعيات اخليرية 
واجلهات الرس���مية، وناقش���ت 
موضوع تشكيل فريق عمل الرساء 
االستراتيجيات والضوابط املالية 
الكفيلة بتوحيد النظم احملاسبية 
بني جه���ات العمل اخليري يضم 
إل���ى ممثلني ع���ن إدارة  اضافة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات ثالثة 
ممثلني، عن جمعيات إحياء التراث 
واإلصالح االجتماعي وبش���ائر 
اخلير، أما اجلهات الرسمية األخرى 
فه���ي وزارة اخلارجية والهيئة 

اخليرية االسالمية العاملية.
ولفت العمار إلى أن االجتماع 
ناقش اختصاصات فريق العمل 
والت���ي منه���ا وض���ع اخلطط 
والدراسات الالزمة لتعزيز قدرات 
املسؤولني عن مراجعة حسابات 
اجلمعيات اخليري���ة واتخاذ ما 

يلزم بشأنها.
وقال العمار ان املشاركني في 
االجتماع اتفقوا على ان يكون فريق 
العمل مختصا بوضع الضوابط 
واالسس لتوحيد النظم احملاسبية 
ل���كل اجلمعي���ات اخليرية، كما 
اتفقوا على ان اجلمعيات اخليرية 
الكويتية تدرك متاما أهمية العمل 
املشترك بني القطاعني احلكومي 
واالهلي من اجل مراجعة ومراقبة 

ومتابعة حساباتها.
واعتبر العمار ان هذه اخلطوة 
تعد من اخلطوات غير املسبوقة 
في العم���ل املش���ترك، وتعاون 
اجلمعيات في هذا اجلانب يشكل 
بعدا جديدا في رغبتها تقدمي كل 
ما لديها من حسابات بعدما كان 
هناك فهم خاطئ عندما أشير في 
اجتماعات س���ابقة إلى ان املنهج 
العلمي املراد استخدامه لتطوير 
هذه االسس هو أن يكون منهجا 
علمي���ا محليا، أم���ا التعاون مع 
اجلهات اخلارجية فيقتصر على 
تبادل اخلب���رات واالطالع على 

التجارب السابقة.
وتابع العمار: بعد تفهم ممثلي 
هذه اجلهات لهذا الدور مت تصحيح 

تبادل اخلبرات.

ورقة عمل للكويت

من جهة اخرى، عرض مدير 
إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
ناصر العمار ورقة عمل الكويت 
خالل مشاركته بصفته الشخصية 
في حلقة العم���ل اإلقليمية التي 
نظمها مكتب االمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية )اوتشا( التابع 
ملنظمة االمم املتحدة في سلطنة 
عمان نهاية يناير املاضي والتي 
عقدت حول »ادارة املعلومات من 
اجل عمل انساني افضل« وحتت 
ش���عار »معا ملواجه���ة األزمات 
العمار  والط���وارئ« واس���تهل 
الورقة باالشارة الى ما تقوم به 
مؤسس���ات العمل التطوعي في 
الكويت م���ن دور بارز ومهم في 
مساعدة املجتمع واحملتاجني كما 
انها تسهم مس���اهمة فاعلة في 
املساعدة ومد يد العون ملؤسسات 
العمل الرسمية بهدف حتقيق نوع 

من املشاركة االجتماعية.
واض���اف العمار ع���رف اهل 
الكويت منذ القدم العمل التطوعي 
بدءا من القيام مبد يد العون من 
امليسور الى املعس���ر مؤكدا انه 
مثال رائ���ع قدمه الكويتيون في 
التكافل االجتماعي فقدموا بذلك 
املال ملس���اعدة احملت���اج ومد يد 
العون ف���ي مجاالت اكثر تعقيدا 
الكويتي  عندما تعرض املجتمع 
للعديد من الك���وارث الطبيعية 
واالمراض ولعل سنة الهدامة التي 
تكرر فيها نزول االمطار اكثر من 
مرتني � مما ادى الى هدم العديد 
من منازل الكويتيني وشرد اآلالف 
بع���د ان قضى على حياة الكثير 
� تعتبر السنة التي جتلت فيها 
مواقف كاف���ة الكويتيني وقدموا 
صورة واح���دة تعبر عن معنى 
الفزع���ة واحلمي���ة تالها مرض 
اجل���دري الذي انتش���ر واصاب 
اآلالف من س���كان الكويت ومات 
الشيوخ واالطفال بأعداد مخيفة 
واليوم جند ان هذا التكافل يقوم 
وفق منظومة مؤسسية حتكمها 
قوان���ني وقرارات تنظ���م اعماله 
وتنظم نش���اطه بيد ان احلاجة 
اكثر من ماس���ة الى ايجاد عمل 


