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وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري وإميان عريقات يتوسطان عددا من احلضور وممثلني عن دول مجلس التعاون ووزارة الداخلية

بدر املطر

ناصر العمار

لتستطيع القيام بدورها في خدمة المجتمع

المطر الستقطاع 5% من أموال الخصخصة 
لدعم جمعيات النفع العام والمجتمع المدني

»صنع يدي« المعرض األول لذوي اإلعاقة
تستعد مجموعة ش���باب اخلير التطوعية 
القامة املعرض االنتاجي االول لذوي االحتياجات 
اخلاصة حتت شعار »صنع يدي« برعاية كرمية 
من النائب ناج���ي عبدالهادي وذلك في مجمع 
البس���تان غد اخلميس 20 اجلاري وملدة ثالث 
ايام، علما أن ه���ذا املعرض لن يكون له هدف 
ربحي حيث ستخصص الطاوالت لالشخاص 
من ذوي االعافة ومن يس���تطيع مس���اعدتهم 

باالضافة للجهات املعنية دون مقابل وسيعود 
ريع تلك املبيعات لنفس االش���خاص العاملني 
عليها من معاقني ومساعديهم وذلك حتت اشراف 

املجموعة.
سيشارك في املعرض عدد كبير من االشخاص 
ذوي االعاقة باالضافة الى املجلس االعلى لشؤون 
املعاقني ومركز عبير 2 والفنان التشكيلي ناجي 

احلاي وعدد من مدارس التربية اخلاصة.

العمار: »تعاونية« مدينة سعد العبداهلل
أصدرت كتاباً عن مسيرة األمير الوالد الراحل

»الهالل األحمر« تدعو إلى دعم مشروع 
»بلسم« للمساعدات اإلنسانية

دعت جمعية الهالل األحمر إلى دعم مش���روع 
»بلسم« للمساعدات اإلنسانية وذلك ملا يقوم به من 
مساعدات لألسر احملتاجة التي تنتظر مساهمات 
اآلخرين. وقالت اجلمعية في بيان صحافي أمس 
ان مشروع بلسم جنح في مساعدة األسر احملتاجة 
وصرف األدوية للمحتاجني داخل الكويت إضافة 
الى املس���اهمة في توزيع األضاحي داخل الكويت 
وخارجها، مؤكدة أهمية دعم هذا املشروع اإلنساني 
النبيل. وأضافت ان املش���روع س���اهم في كسوة 
األسر احملتاجة وشراء هدايا لكبار السن واملعاقني 
واألطفال في املستش���فيات العامة ودور الرعاية 
داخل الكويت كما ساهم بالتبرع بالعمالت املعدنية 

التي يصعب تداولها ملنظمة اليونيسيف العاملية 
لرعاية الطفولة. وأوضحت ان »بلس���م« هو اسم 
املشروع اإلنساني املش���ترك الذي تتبناه كل من 
مؤسسة اخلطوط الكويتية وجمعية الهالل األحمر 
الكويتي التي دعت مؤسسات الطيران األخرى إلى 
احلذو حذو مؤسس���ة اخلطوط الكويتية في دعم 

هذا املشروع االجتماعي. 
وأشارت الى ان فكرة املشروع ترتكز على توفير 
مغلفات للتبرع ف���ي طائرات »الكويتية« وجميع 
اخلطوط بحيث يضع فيها املسافر ما تبقى معه من 
عمالت أجنبية أو محلية معدنية أو ورقية والتي 

ال يستخدمها عادة في البلد املتجه اليه

دعا رئيس جمعية السالمة 
املرورية بدر املطر الى ضرورة 
استقطاع 5% من أي عملية بيع 
القطاع  لشركات ومؤسس���ات 
العام ضمن قانون اخلصخصة 
الى دعم وجمعيات  وتوجيهها 
النفع العام ومؤسسات املجتمع 
النقابية  املدن���ي واالحت���ادات 
لتستطيع تلك املؤسسات القيام 
بدورها املن���وط بها في خدمة 

املجتمع.
وأك���د املطر ف���ي تصريح 
صحافي ان هذه االموال ال تسلم 
الى اجلمعيات، ولكن  مباشرة 
يتم انشاء صندوق خاص بها 
تشرف عليه وزارة الشؤون وهي 
صاحبة احلق في دعم جمعيات 
النفع العام ومؤسسات املجتمع 
املدني املختلفة من خالله، وكذلك 
االشراف على أوجه االنفاق، وهو 

بشرى شعبان
كش����ف مدير ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات في وزارة الشؤون 
ورئيس مجلس ادارة جمعية مدينة 
التعاونية ناصر  العبداهلل  سعد 
العم����ار انه في الذك����رى الثانية 
لرحيل االمير الوالد سمو الشيخ 
سعد العبداهلل - طيب اهلل ثراه 
- أردنا ف����ي اجلمعية التعاونية 
للمدينة التي حتمل اسم املغفور 
له ان نقدم لقاطني مدينة س����عد 
العبداهلل كتب وفاء بحق انسان 
الكوي����ت اكثر مما  أعطى لوطنه 
أخ����ذ، ضحى بالغال����ي والنفيس 
لهذا الوطن، متمنيا ان يكون هذا 
الكتاب ملس����ة وفاء لالمير الوالد 

الكرمي وسيرته احلميدة.
وبني العمار ان الكتاب يحتوي 
على 17 بابا يبدأ بالسيرة الذاتية 
لس����موه - رحمه اهلل - ونشأته 

ما سيحقق نقلة نوعية في عمل 
تلك املؤسسات في الكويت.

الى ان مؤسس���ات  ولف���ت 
املجتمع املدني في الدول املتقدمة 
حتظى بدعم كبي���ر من الدولة 
للقي���ام بدوره���ا االيجابي في 

وتعليمه وعمله في دائرة الشرطة 
وفي املجلس التأسيس����ي مرحلة 
توليه لوزارة الدفاع، وهناك باب 
يختص بأعماله حتت عنوان رجل 
املواقف الصعبة وحملات مشرفة من 
تاريخ الشيخ سعد وباب يختص 

خدمة املجتمع عبر اعداد االبحاث 
التوعوية  املختلفة والبرام���ج 
واملؤمترات والندوات وغيرها 
من االمور التي تساهم في تقدم 
الدولة، مشددا على ان مؤسسات 
املجتمع املدني ومنها جمعيات 
النفع الع���ام حتصل على دعم 
زهيد ال ميكنها من القيام بدور 

فاعل في املجتمع الكويتي.
وخت���م املط���ر تصريحاته 
بالتأكيد عل���ى ان الكويت على 
مدى تاريخه���ا تولي جمعيات 
النفع العام ومؤسسات املجتمع 
املدني أولوية خاصة، اال ان هذه 
املكانة ال ميكن ان تؤتي ثمارها 
من دون دعم قوي يأتي من خالل 
خصم نسبة ال� 5% من خصخصة 
القطاع العام لتعود أموال الشعب 
بالنفع عليه مرة اخرى من خالل 

مؤسسات املجتمع املدني.

بفترة توليه لرئاسة الوزراء ووالية 
العهد.

باالضاف����ة ال����ى ب����اب خاص 
باملؤمتر الش����عبي الذي عقده في 
جدة ثم باب يتضمن كلمات سموه 
بعد حتري����ر الكويت وآخر حتت 
عنوان »فكر صائب ورؤى نافذة«. 
وخصصنا جزءا من الكتاب الظهار 
مدى اميانه العميق بالدميوقراطية 
الى  التعبي����ر، باالضافة  وحرية 
تواصله احلميم مع جميع اطياف 
املجتمع وأه����م املوضوعات التي 
شغلت مجلس الوزراء أثناء توليه 
املسؤولية، واخلتام كان مع نعي 
الديوان األميري لسموه طيب اهلل 
ثراه، الى جانب دعاء للمغفور له 
بإذن اهلل تعالى. واكد العمار: أردنا 
في هذا الكتاب ان نسلط الضوء 
على صفحات من تاريخ املغفور له 

األمير الوالد الناصع البياض.

نوري الداود

تكريم الفائزين اليوم في مسابقة
محمد عبدالمحسن الخرافي للتميز واإلبداع

برعاية رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي، يحتفل مركز 
اخلرافي للتميز واإلبداع التربوي 
في جمعية املعلمني مساء اليوم 
الفائزين في مس���ابقة  بتكرمي 
جائزة محمد عبداحملسن اخلرافي 
للتميز واإلبداع التربوي العام 

للعام احلالي.
وفي نسختها الرابعة 2010، 
حيث سيقام حفل في متام الساعة 
السابعة والنصف على مسرح 
كلية التربية األساسية للبنات 
مبنطقة الشامية بحضور راعي 
املسابقة جاسم اخلرافي وعدد 
من القيادات التربوية واإلدارات 

املدرسية والفائزين.
وكان أمني عام املركز نوري 
الداود قد سبق أن أعلن نتائج 
املسابقة بفوز روضة قرطبة من 
منطقة العاصمة باملركز  األول 
في مس���ابقة »اإلدارة املدرسية 
املتميزة« على مستوى مرحلة 

رياض األطف���ال وجاءت ثانية 
روضة اإلحسان من منطقة حولي 
التعليمية والثالثة روضة القمر 
من منطقة مبارك الكبير، فيما 
فازت مدرسة مرمي بنت عبدامللك 
الصال���ح االبتدائية للبنات من 
منطق���ة العاصم���ة التعليمية 
باملرك���ز األول على مس���توى 

املدارس االبتدائية، وجاءت ثانية 
مدرسة زينب بنت العوام للبنات 

من منطقة مبارك الكبير.
ان���ه على  الداود  وأض���اف 
مس���توى م���دارس املرحل���ة 
املتوس���طة حقق���ت مدرس���ة 
أم حكي���م للبنات م���ن منطقة 
األحم���دي املركز األول وجاءت 
ثانية مدرسة صفية من منطقة 
ف���ازت ثانوية  العاصمة، فيما 
عبداهلل اجلابر الصباح للبنني 
من منطقة العاصمة باملركز األول 
على مستوى املدارس الثانوية 
وجاءت ثانوية لبنى بنت احلارث 
للبنات من منطقة األحم��دي في 
الثان��ي. وأشار الى ان  املرك��ز 
إجمالي عدد املشاركات في جائزة 
العام احلالي بلغت 162 مشاركة 
من بينها 36 في مسابقة املعلم 
املتميز و45 في مسابقة اإلدارة 
املدرسية املتميزة و81 في مسابقة 

املشروع التربوي املتميز.

الخرافي: االستفادة من خبرات المهندسين 
العالمية لدعم برنامج الحكومة التنموي

بحث والسفير السويسري االستعدادات لعقد مؤتمر الطاقة في جنيڤ

م.عادل اخلرافي خالل لقائه بالسفير السويسري

اكد الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات 
الهندسية م.عادل اخلرافي ان هيئة املكتب لالحتاد 
في الكويت تعمل على توطيد العالقات بني املهندسني 
الكويتيني وزمالئهم في العالم، وامكانية االستفادة 
من اخلبرات الدولية خلدمة خطط التنمية التي بدأت 
احلكومة في تنفيذها متهيدا جلعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا عامليا.
جاء ذلك في ختام استقبال سفير سويسرا لدى 
الكويت وقطر والبحرين ميشال جوتريه امس في 
 WFEO مقر هيئة مكتب االحتاد وبحضور مدير هيئة
بالكويت املهندسة شيماء بدر البشر، وذلك في اطار 
االستعدادات التي يقوم بها االحتاد لعقد مؤمتري 

الطاقة بجنيڤ واالرجنتني.
وقد تناول اللقاء استعراضا للجهود التي يقوم بها 
املهندسون السويسريون لعقد مؤمتر الطاقة الثالث 
الذي سيعقد في العاصمة السويسرية جنيڤ، كما 
اطلع اخلرافي السفير السويسري على نتائج زيارته 
مؤخرا الى العاصمة االرجنتينية حيث اطلع ميدانيا 
على جهود الزمالء املهندسني في االرجنتني وجهود 
WFEO استعدادا لعقد مؤمتر الطاقة البديلة الثاني 

الذي سيعقد في العاصمة االرجنتينية بيونس ايرس 
في اكتوبر املقبل، مشيرا الى انه قد قام بعقد عدد من 
اللقاءات مع املسؤولني في مكتب الرئيسة االرجنتينية 
لتسهيل مهمة اعضاء االحتاد من مختلف دول العالم 
وتأمني مزيد من الدعم للمهندس����ني السويسريني 

لضمان عقد مؤمترهم في العام املقبل.
وشدد اخلرافي على دعم االحتاد جلهود الزمالء 
في جنيڤ لتوفير جميع السبل الجناح مؤمترهم 
وذلك من خالل مكتب WFEO في الكويت، مشيرا الى 
ان مؤمتري الطاقة املقبلني هما استكمال لسلسلة 
املؤمترات التي اقر االحتاد اقامتها وبدأت في الكويت 
خالل نوفمبر املاضي وبرعاية سامية من صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وذكر م.عادل انه ومن خالل االحتاد يحرص على 
تطوير العالقات الهندس����ية واملهنية بني الكويت 
وجميع مهندس����ي العالم لالس����تفادة من اخلبرات 
الهندسية العاملية والعمل على تطوير الكثير منها 
محليا لدعم خطة التنمية وبرنامج العمل احلك���ومي 
الذي انطلق���ت مسيرته متهيدا جلع���ل الكوي���ت 

مركزا مالي���ا وجتاري���ا عاملي��ا.

افتتح نيابة عن العفاسي ورشة عمل إدارة شؤون العمالة المتعاقدة المؤقتة بدول الخليج

الكندري: الكويت ال تتردد في تعديل التشريعات 
لحفظ حقوق العمالة الوافدة وضمان حياة كريمة لهم

بشرى الزين
كان الهدف هو دعم التوجه احلكومي في الكويت وباقي 
دول مجلس التعاون اخلليجي وتعزيز قدرات هذه الدول 
على تطوير سياس���تها فيما يختص بالعمالة املتعاقدة 
املؤقتة في ورش���ة العمل اإلقليمية حول هذا املوضوع 
والتي افتتحت صباح امس في بيت األمم املتحدة بتنظيم 
من املنظمة الدولية للهجرة في الكويت وسفارة هولندا 

والتي تستمر يومني.
وفي كلمة ألقاها وكيل وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكندري أكد ان شؤون العمالة الوافدة من 
أهم األمور والقضايا التي توليها الكويت اهتماما كبيرا 
على جميع املستويات، نظرا لدورها احليوي واملهم في 
تنمية مجتمعنا والنه���وض به في املجالني االقتصادي 

واالجتماعي.
وأشار الكندري الى انه من مظاهر هذا االهتمام إصدار 
التشريعات القانونية التي حتفظ حقوقهم وحتقق لهم 
احلياة الكرمية، موضحا ان الكويت ال تتردد في تعديل 
تلك التشريعات اذا ما كانت هناك حاجة لذلك، لتواكب 
التطورات التي تش���هدها الب���الد، مذكرا بصدور قانون 
العمل اجلديد رقم 2010/6 الذي أضاف امتيازات جديدة 

للعمالة لم تكن في القانون السابق.
ولفت الى ان الدولة تعم���ل على اتخاذ وتطبيق كل 
األساليب التي من شأنها تبسيط وتسهيل إجراءات إقامتهم 
من خالل توس���يع إدارات العمل وفتح مراكز خدمة في 
أماكن متعددة، مؤكدا حرص اجلهات املعنية الدائم على 
معاجلة السلبيات واملمارسات التي قد تشوب العالقة بني 
العامل وصاحب العمل مبا يحقق العدالة بني الطرفني.

شؤون العمالة

وفي ختام كلمته، أعرب الكندري عن الترحيب بأي 
توصيات يتوصل اليها القائمون على ورشة العمل، وذلك 
من اجل النهوض وتطوير كل األمور التي تتعلق بإدارة 

شؤون العمالة الوافدة املؤقتة لدول اخلليج العربية.
من جهتها، أكدت القائم باألعمال بالوكالة في املنظمة 
الدولية للهجرة في الكويت إميان عريقات ان املكتب ومن 
خالل اتباعه لسياس���ة املقر الرئيسي في جنيڤ يشدد 
على دعم توجه احلكوم���ة الكويتية في تعزيز قدراتها 
وتأهيل كوادرها ويضع بني يديها كل اخلبرات الدولية 
الالزمة لتحقيق ما تصبو اليه من تطوير لسياستها فيما 

يتعلق بالعمالة املتعاقدة املؤقتة والعمل معا للوصول 
الى آلية محددة.

وأضافت عريقات ان تلك اجلهود ستؤدي الى تخطي 
العقبات ومواجهة التحديات للوصول الى اآللية األفضل، 
موضحة ان الهدف من تطوير هذه السياسات هو حتسني 
أوضاع العمالة املتعاقدة املؤقتة مبا يتناسب مع املصلحة 
املشتركة لكل من العمالة ورب العمل، ما يعكس الفائدة 

التي ستعم بالتالي على الدولة واملجتمع.

قرارات جريئة

وأشادت عريقات بالقرارات اجلريئة والواعدة لوزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بدءا من 
تصريحاته بالعمل على إلغاء نظام الكفيل تدريجيا مرورا 
بتعدي���ل قانون العمل في القطاع األهلي، وكذلك إصدار 
قانون يعنى بالعمالة املنزلية والذي سيصحح الكثير 
من األوضاع املغلوطة بهذا الشأن، اضافة الى تصريحاته 
عن قرب استصدار قانون مكافحة اإلجتار بالبشر والذي 

سيأتي في سياق سن وتطوير الكثير من القوانني.
وتابعت »ان هذه األمور كافة تصب مباشرة في مصلحة 
الكويت وتستحق االشادة والتشجيع حيث ان سياسة 
املنظمة الدولية للهجرة هي رصد اإليجابيات مهما صغر 
حجمه���ا وخلق واقع ننطلق منه نحو تطويرها لتكون 
مش���اريع على األرض قابلة للحياة وتؤس���س لقاعدة 
سياسات ناجعة على املدى الطويل مشيرة الى ان دول 
مجلس التعاون اخلليجي دول مستقبلة وحاضنة للعمالة 
من جميع دول العالم حيث تشكل العمالة املتعاقدة في 

بعض األحيان ما يزيد على 65% من اجمالي السكان.
وبدوره قال سفير هولندا تون بون اوخني »ان العمالة 
الوافدة الى دول مجلس التعاون اخلليجي ما هي إال نتاج 
عدة عوامل متداخلة وذات طبيعة متنوعة منها: موارد 
الطاقة العامة والقوة املالية املتزايدة واملوقع االستراتيجي 
العام ما يجعل هذه املنطقة نقطة محورية استراتيجية 

للسياسة واالقتصاد العامليني«.
واذ أعرب اوخني عن تقديره لاللتزام الراسخ للحكومة 
الكويتية على احملافظة على حقوق االنس���ان في اطار 
الهجرة الدولية اش���اد مببادرتها العامة لتعزيز حماية 

حقوق العاملني ومكافحة اإلجتار بالبشر.
واض���اف »ان تقييم الوضع الراه���ن لتنقل العمالة 
في املنطق���ة ومع األخذ باحلس���بان التفاعل القائم بني 

مختلف األطراف املعنية كالسلطات احلكومية، الشركات 
واملوظفني املهاجرين من ش���أنه ان يكون له تأثير كبير 
على الطريقة التي سيعالج بها صناع السياسة حتديات 
سوق العمل فيما يتعلق مبكامن التقدم في هذه املنطقة، 
مبينا ان التحديات تتمثل في التفاعل بني حقوق اإلنسان 
وسياسات سوق العمالة والتي هي في هذه احلالة توفر 
فرقا وال تشكل تهديدا ألسواق العمالة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي. واوضح ان الغاية من ورشة العمل هي 
املشاركة وبحث اجلوانب الفنية احمليطة بتنقل العمالة 
اضافة الى تعزيز قدرات املسؤولني احلكوميني املختصني 
واملجتمع املدني الكويتي الناشئ الذين يساهمون بفاعلية 
حلماية العمال الوافدين وتسعى أيضا لتشجيع احلوار 
وتبادل املعلومات ب���ني دول مجلس التعاون اخلليجي 

على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

فضاء اقتصادي

وم���ن جانبه قال املمثل اإلقليم���ي للمنظمة الدولية 
للهجرة محمد شهيد احلق ان تنقل العمالة الوافدة ليس 
ظاهرة اقتصادية بل اجتماعية وثقافية عرفت من قبل دول 
أوروبا واستقبالها للمهاجرين بحثا عن عمل ومساهمة 

في تطوير اقتصاد هذه الدول.
واشار الى ان نحو مليار شخص يقومون بالتنقل عبر 
العالم ويقبلون على أسواق عمل متعددة ويقومون بأدوار 
اقتصادية واجتماعية مهمة. وذكر شهيد احلق ان دول 
مجلس التعاون اخلليجي تشكل فضاء اقتصاديا مميزا 
للهندسة املدنية واالقتصاد العاملي ما يستدعي اهتماما 

خاصا بوسائل االنتاج التي تشمل العمالة.
وأكد على تطوير البرامج والقوانني املتعلقة بالعمالة 
املتعاق���دة املؤقتة مع جميع الش���ركاء في دول اخلليج 

العربية وضبط حركة تنقلها.
كما أعرب املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي د.آدم عبداملولى عن اعتزازه 
بالشراكة التي متتد ألكثر من 4 عقود مع الكويت واملنظمة، 
مشيدا باجلهود الصادقة لتصحيح ورفع مستوى معيشة 
العمالة املتعاقدة مؤكدا على ان األمم املتحدة تسخر جميع 
االمكانيات واخلبرات لتعزي���ز وبناء القدرات وتطوير 
القطاع احلكومي وتنمية القطاع اخلاص ملواجهة التحديات 
التي تواجه الدول املضيفة مبا ينعكس بدوره على الدول 

املصدرة للعمالة.

الـ »كي نت« قريباً لدى الجمعيات الخيرية الملتزمة بالقوانين

الصانع: دراسة إلغاء المشروع 
السابع لجمع التبرعات النقدية

بشرى شعبان
أكد مراق����ب ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات احمد الصانع ان 
ما تقوم به بعض اجلهات اخليرية 
من توزيع أكياس جلمع املالبس 
على املساكن يعد مخالفة واضحة 

لقانون تنظيم العمل اخليري.
وأوض����ح ف����ي تصري����ح ل� 
»األنباء« ان هذه التبرعات التي 
الى  جتمع باألكي����اس ال تذهب 
جهات العمل اخليري بل الى بعض 
التجار والشركات اخلاصة الذين 
يتفقون مع بعض اجلهات العاملة 
في مجال العمل اخليري للجمع 
بأس����مائها مقابل اعطائها مبلغا 
زهيدا من امل����ال ويحصلون هم 
على اضعاف مضاعفة من األموال 
نذير بيع ما يتم جمعه في األكياس 

املوزعة على املساكن.
وكش����ف الصان����ع عن رصد 
مخالفني للعمل اخليري يقومون 
بارسال مسجات عبر التلفونات 
النقالة حتث املواطنني لش����راء 
كتب قرآن كرمي وطباعتها بحجة 
ال����دول والبلدان  توزيعها على 
باألخص في منطقة شرق آسيا.

وبني ان وزارة الداخلية بعد 
االتصال بها قامت فورا باستدعاء 
هؤالء األشخاص وحققت معهم 
وتبني انهم يعملون بشكل منفرد 

وال يتبعون أي جهة خيرية.
ومتنى الصانع على املتبرعني 
م����ن املواطن����ني واملقيمني عدم 
االنصي����اع ملثل هذه الرس����ائل 
او االتص����االت التليفونية التي 
تستجديهم التبرع حتى لو ادعى 
املتصل����ون انهم يتبع����ون الى 
اجلمعي����ات او املبرات اخليرية 
ألن مثل هذه األعمال تسيء الى 

العمل اخليري.
وأكد الصانع ان الوزارة تتجه 
الى الغاء املشروع السابع جلمع 
النقدية وحصر جمع  التبرعات 
التبرعات خالل ش����هر رمضان 
باالس����تقطاعات البنكية وداخل 
املقرات العائدة للجمعيات اخليرية 

فقط.
وأهاب باملواطن����ني الى عدم 
القيام بجمع التبرعات أو التبرع 
بأي شكل من االشكال اال بعد التأكد 
من حصولهم على س����ند قبض 
بقيمة املبلغ املس����تقطع ممهور 
بخت����م اجلهة الت����ي يتبرع لها 
ويحمل شعار ادارة  اجلمعيات 

اخليرية.
ال� »كي  وعن اعتماد جه����از 
نت«في جم����ع التبرعات اوضح 
انه سيدخل حيز التنفيذ في وقت 
قريب ولكن يقتصر على اجلهات 
املص����رح لها جم����ع التبرعات، 
ول����م تس����جل أي مخالفة على 
ملفه����ا وهي ملتزم����ة بالقوانني 
والقرارات الوزارية املنظمة للعمل 

اخليري.

أحمد الصانع

  عريقات: نشيد بالقرارات الجريئة للكويت التي تصحح األوضاع المغلوطة بشأن العمالة المتعاقدة المؤقتة


