
محلياتالثالثاء  30  مارس  2010   18

د.محمد العفاسي مكرما د.وليد الطبطبائي

الشيخ ثامر جابر األحمد يتسلم درع التكرمي درع تكرميية لعبدالعزيز الشايع تسلمها خالد الشايع تكرمي جنيب عبداهلل املال يتسلمه عبداهلل املال

)أنور الكندري(د.محمد العفاسي يقدم درعا لعبدالعزيز الغنام بحضور د.وليد الطبطبائيالشيخ فهد سالم العلي يتسلم التكرمي نيابة عن والده سمو الشيخ سالم العلي د.محمد العفاسي مكرما عبدالعزيز البابطني

وزير الشؤون: العمل الخيري الكويتي ركن أساسي في المنظومة العالمية
ليلى الشافعي

أكد وزير الش���ؤون االجتماعية والعم���ل الفريق د.محمد 
العفاس���ي ان العمل اخليري باب من أبواب البر واإلحس���ان، 
وهو جزء من عمل املس���لم، والنصوص الشرعية دعت اليه 
واملسارعة فيه بل جاء األمر بالدعوة الى العمل اخليري واحلث 
عليه لقوله تعالى )يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا اخلير لعلكم تفلحون( وقال )فاستبقوا اخليرات( 
وقال في حفل ملتقى العمل اخليري اإلنساني الكويتي الثاني 
الذي أقامته مبرة األعمال اخليرية حتت ش���عار »نحو متنية 
العمل التطوعي الكويتي« ويستمر 3 ايام، والذي أقيم حتت 
رعايت���ه وبحضور ثلة من رجال العمل اخليري بالكويت في 
مقر الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، انه ليشرفني ان أجتمع 
مع رواد وقيادات العمل اخليري وانه لتغمرني السعادة وأنا 
أجتمع معكم في هذا اليوم الذي تتحد فيه املش���اعر واأليادي 
دعما وإبرازا ألوجه العمل اخليري الكويتي وس���ط حضور 
كوكب���ة من أبناء العمل اخليري ونخب���ة من علماء ومفكري 
الكويت الذين شاركوا في رسم اللوحة املشرقة للكويت محليا 

وإقليميا وعامليا.
وزاد: اننا في ه���ذه الليلة املباركة نتذكر أصحاب األيادي 
البيضاء الداعمني للعم���ل اخليري الذين هم أصل هذا العمل 

وسر قيامه والداعم احلقيقي لبقائه واستمراره.
وأضاف: إن باذل اخلير ال ينتظر املكافأة من الناس بل يتحرى 
الث���واب من اهلل تعالى )وجنة عرضها الس���موات واألرض( 
ولكن نرى انه من الواجب علينا نس���بة املعروف ألهله وأن 
نش���د على أيدي أهل الفضل ونشكرهم، فمن ال يشكر الناس 

ال يشكر اهلل.
وأضاف: إن املتابع للعمل اخليري في الكويت ليقف وقفة 
إجالل وتقدير للعاملني في هذا القطاع اإلنساني النبيل جلهودهم 
الرائدة واملبدعة التي انطلقت بالعمل اخليري في شتى امليادين 
احمللية واخلارجية لتجسد معاني التكافل والتعاون بني أبناء 
املسلمني ولتبرز وجه الكويت املشرق في مجاالت اخلير والعطاء 
حتى أصبح العمل اخليري الكويتي من أهم ما تصدره الكويت 
في املجال اإلنس���اني والتنموي وركنا اساسيا في املنظومة 

اخليرية العاملية، وختم د.العفاس���ي بقوله: ال يسعني إال أن 
أشكر اهلل على ان يسر هذا اللقاء املبارك وان يكون رافدا من 
رواف���د العمل اخليري في بلدن���ا الكويت حتت مظلة القيادة 

احلكيمة لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد.
وبدوره قال النائب العام للمبرة هاش���م الهاشمي ان هذا 
اللقاء يتجدد في امللتقى الثاني للعمل اخليري الكويتي، ملتقى 
واحد يجمعنا نحن اهل العمل اخليري، ملتقى يجمع الراعي 
والضيف واهل الدار واليهم أوجه رسالتي، الرسالة األولى الى 
راعي احلفل، بالنيابة عني وعن إخواني العاملني في القطاع 
اخليري نتوجه بالشكر اجلزيل لوزير الشؤون على رعايتكم 
الكرمية لهذا امللتقى الذي يجمع املؤسسات اخليرية الكويتية 

ولدعمكم املتواصل للعمل اخليري داخل الكويت وخارجه.
وأضاف ان وزارة الش���ؤون االجتماعية حتمل املسؤولية 
الكب���رى في رعاية العمل اخليري والدفع به وتطويره، واننا 
من خالل هذا امللتقى نطالب بوضع خطة مس���تقبلية لتنمية 
العمل اخليري من خالل جلان مشتركة بني الوزارة واملؤسسات 
اخليرية تقوم هذه اللجان بوض���ع خارطة الطريق لتطوير 
العم���ل اخليري واالرتقاء به، كما اننا تابعنا اخلطة املقترحة 
من وزير الش���ؤون بإعادة هيكلة وزارة الشؤون االجتماعية 
وتفكيكها الى هيئات، وندعو الى فصل القطاع اخليري ونرى 
ان ه���ذه اخلطوة خطوة في الطري���ق الصحيح نحو تطوير 

العمل اخليري وتنميته.
بعده قام رئيس املبرة د.وليد الطبطبائي ووزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد العفاس���ي بتكرمي رجال العمل 

اخليري الداعمني للجمعيات اخليرية وعددهم 17 مكرما.

خالل ملتقى العمل الخيري اإلنساني الكويتي الثاني

إياد اخلرافي يتسلم التكرمي نيابة عن جاسم اخلرافي

الطبطبائي: 35 ألف جمعية نفع عام في إسرائيل وفي الكويت 200 جمعية فقط
تعليقا على قانون املعاقني اجلديد، قال د.وليد الطبطبائي: 
الكويت سباقة في القوانني احلضارية ومن ضمنها القانون 
االنساني اخلاص باملعاقني، وهو ثمرة جهد كبير وليس في 
مجلسنا فقط، بل في مجالس سابقة ساهمت في موضوع 
ايجاد قانون يس���د النقص في احتياج���ات املعاقني، وانا 
ش���خصيا كنت أمس االول في سوق املباركية في جتربة 
»جرب الكرسي« التي أطلقت للسنة الرابعة على التوالي، 
وكانت دعوة صاحلة لتسهيل حركة املعاقني داخل االسواق 
واندم���اج املجتمع معهم، وذلك ملعرف���ة الصعوبات التي 
تواجه املعاقني من خالل جتولهم في االس���واق واالماكن 
العامة وشعرت بان مشكلة املعاقني ليست مشكلة مادية، 
ب��ل حتت��اج الى تس���هيل البيئة املناس���بة إلدماجهم في 
املجتمع، ونأمل وج��ود قان��ون يل��زم اجلهات احلكومية 

واملؤسسات إليجاد تسهيالت للمعاقني من دورات للمياه 
ومن طرق سالكة من املم��رات املناسب��ة، كم��ا نأم��ل م��ن 
القان��ون ال��ذي سيطب��ق شهر يونيو املقبل ان يسهم في 

تسهيل معيشة املعاقي��ن وادماجهم في املجتمع.
وأشار الى ان قانون املعاقني االخير قد خفض سنوات 
الرعاية السكانية 10 سنوات ومنحهم 10 آالف دينار اضافية 
في حال اخذ القرض االسكاني، االمر الذي يثبت دعم مجلس 

االمة لشؤون املعاقني.
وحول تصنيف العمل اخلي���ري الكويتي قال النائب 
د.وليد الطبطبائي: العالم كله يعرف جلنة مسلمي افريقيا 
وهناك جلان تركت بصمات كبيرة، فهذا املبنى الذي نحن 
فيه اآلن هو مقر الهيئة اخليرية االس���المية العاملية وهو 
مؤسس���ة رائدة في العالم االسالمي، والعمل اخليري في 

الكوي���ت ليس كبيرا ولكنه فعال وله آثاره وبصماته في 
العالم كله.

وردا على سؤال حول التوجه لتوسيع العمل اخليري 
اج��اب بأن��ه يفت��رض ان تك��ون هن��اك دعوة للتفرغ للعمل 
التطوع��ي ونح��ن م��ن خ���الل البرملان وجهنا الى وزير 
الشؤون االجتماعية الدع��وة الفتت��اح جمعيات فالكويت 
فيها اآلن نح��و 200 جمعي��ة والعدد قليل فاسرائيل وحدها 
لديها 35 الف جمعية خيرية رغم ان حجمها قريب من حجم 
الكويت ومع ذلك لديها 35 الف جمعية نفع عام ونحن في 

الكويت التراخيص مغلقة امامنا.
وأمتنى فتح باب التراخيص والس���ماح ملن يرغب في 
العم���ل التطوعي وفق االطر القانونية وبش���روط وزارة 

الشؤون االجتماعية.

تكويت الوظائف
بالقطاع الخاص  ضرورة البد منها

صرح وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
للصحافيني عقب االحتفال بقوله: رجال الكويت دائما أياديهم بيضاء 

متتد الى بقاع العالم وفي كل بلد بصمة لهم وألعمالهم اخليرية. 
ورد الوزي����ر عما ي����دور حول القانون اجلديد الذي صدر بش����أن 
اجلمعيات التعاونية وحل كثير من مجالس التعاونيات بان مجلس 
اجلمعية يتكون من خمس����ة اعضاء، كما يجوز تعيني اعضاء آخرين 
ال يتج����اوز عددهم ثلث االعضاء املنتخبني ومتديد مدة العضوية في 
املجلس الى 3 س����نوات يسقط بعدها املجلس بالكامل ويعاد انتخاب 
غيرهم، وقد واجه القانون رفضا وانتقادا ش����ديدين من قبل رؤساء 

اجلمعيات التعاونية.
وحول قرار نسب العمالة وما قد يسببه من اشكالية لدى الشركات، 
قال: ليس هناك أي اشكالية، فنحن دائما نحرص على نسب العمالة 
حتى جند فرص عمل للكويتيني واآلن املتابع للمسجلني الكويتيني في 
ديوان اخلدمة املدنية يجد أنه قد مضى عليهم وقت طويل في انتظار 
فرص العمل، ففي القطاع العام أصبحت الفرص ضئيلة جدا، وأصبح 
هن����اك تضخم في امليزانية العامة للدول����ة، فالبد للقطاع اخلاص أن 
يساهم، وان يشارك في هذه اجلزئية، واكد ان نسب العمالة هي أساس 
توحد املهن على أس����اس اذا ذهب الكويتي للقطاع اخلاص فال يكون 
من الوظائف العادية غير املجزية، بل حسب تخصصاتهم وخبراتهم 
املهنية حتى جند لهم فرص عمل مناسبة. لذا أرى ان تكويت القطاع 

اخلاص أصبح ضرورة في املستقبل.

الداعمون للعمل الخيري المكرمون في الملتقى
سمو الشيخ سالم العلي الصباح ناب عنه الشيخ فهد سالم العلي الصباح.

 الشيخ فهد سالم العلي الصباح.
 علي محمد ثنيان الغامن.

 عبدالعزيز أحمد الغنام.
 عبدالعزيز سعود البابطني.
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 بدر شيخان الفارسي ناب عنه احمد بدر شيخان الفارسي.
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 ناصر محمد اخلرافي.


