
المحلية االحد
27  يونيو 2010

2

أعلنت األمانة العامة لألوقاف 
عن أس���ماء الفائزين بجائزة 
الكويت للتط���وع وذلك بعد 
انتهاء جهود حتكيم املشاركات 
التي تقدمت للتنافس للفوز 
باجلائزة والت���ي يقوم على 
تنفيذها مشروع وقف الوقت 
لرعاية العمل التطوعي باألمانة 
والتي أس���فرت عن اقتسام 4 
مؤسسات وجهات أهلية و3 
أفراد مستقلني ومدرسة ثانوية 

جلوائز املسابقة.
وأكدت األمني العام باإلنابة 
لألمانة العامة لألوقاف إميان 

احلميدان انتهاء جهود التحكيم ملسابقة جائزة 
الكويت للتطوع واإلجراءات الفنية املصاحبة 
لها وحتديد الفائزين في اجلوائز املالية احملددة، 
حيث كانت اجلائزة قد أعلن عنها في الصحافة 
اليومية ووس���ائل اإلعالم في الربع األخير من 

العام 2009.
وأض��افت ان عددا م���ن جمعي�����ات النفع 
العام واملؤسسات واجلهات األهلي����ة والرسمية 
وشركات القطاع اخلاص باإلض����افة الى عدد 
كبير من األفراد وخاصة من شريح��ة الشب����اب 
وطلبة وطالبات امل���دارس واملؤسسات التعليمية 
األخ����رى قد شاركوا في التنافس على اجلوائز 
املقدمة من األمانة لهذه املس����ابقة، حيث أسفرت 
نتائج التحكيم للمس������ابقة والتي قامت بها 
جلن���ة االختيار جل����ائزة الكويت للتطوع عن 
الفائزين بجوائز املس���ابقة وذلك على النح��و 

التالي:
أوال: الفائ���زون عن املج���ال األول: التنمية 
املجتمعية ورعاية الكيانات املجتمعية والشرائح 

االجتماعية:
� مؤسسات وجهات: اقتسم اجلائزة والبالغة 

قيمتها 3000 دينار كل من:
فريق عبير 2 لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 

والتابع ملركز العمل التطوعي.
جلنة التعريف باإلس���الم � مش���روع جلنة 

الرحمة للخدمات الطبية.
اقتس���م  أفراد وجماعات: 
اجلائزة والبالغة قيمتها 2000 

دينار كل من:
مشعل جاسم البدر � متكني 
ورعاي���ة ذوي االحتياج���ات 

اخلاصة.
سمية محمد امليمني � متكني 
الشباب واملرأة في جهود العمل 

التطوعي.
ثانيا: الفائزون عن املجال 
الثان���ي: اجله���ود التوعوية 
واخلدمات املجتمعية واملبادرات 

االجتماعية:
� مؤسسات وجهات: اقتسم اجلائزة والبالغة 

قيمتها 3000 دينار كل من:
جمعي���ة صندوق إعانة املرضى � أنش���طة 
مختلفة لدعم الشرائح احملتاجة للرعاية الصحية 

والعالج.
فريق الغوص )سنيار( لرعاية البيئة والتابع 

ملركز العمل التطوعي.
� أفراد وجماعات: اقتسم اجلائزة والبالغة 

قيمتها 2000 دينار كل من:
د.خالد أحمد الصالح � جهود مكافحة أمراض 

السرطان والتوعية الصحية.
فريق الطالبات التطوع���ي بثانوية رزينة 

للبنات � جهود طالبية مجتمعية تطوعية.
ثالث���ا: فئ���ة ال���رواد ف���ي مج���ال العمل 

التطوعي:
سيتم تكرمي عدد من رواد العمل التطوعي في 
املجتمع الكويتي عن املجالني األول والثاني ملا 
قدموه من جهود تطوعية ووطنية تنموية نهضت 
باملجتمع وشرائحه االجتماعية وبحاجات األفراد 
بشكل أو بآخر وكان لها األثر البالغ في تأكيد 
وتأصيل الهوية التطوعية واخليرية للمجتمع 
الكويتي الذي جبل أفراده على حب اخلير والعمل 
التطوع���ي وتلبية احتياج���ات األفراد والبنى 
التحتية للمجتمع، وميثلون نبراسا يحتذى به 

من قبل الشرائح االجتماعية واألفراد.

العويهان يناشد رئيس الوزراء اإلبقاء على األدراج األمامية لقسائم السكن الخاص
ناش����د عضو املجلس البلدي السابق فالح العويهان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد إعطاء تعليماته الى اللجنة املكلفة 
بإزالة التعديات على أمالك الدولة بالتراجع عن قرارها املتعلق بإزالة 
الساللم واملظالت التي تعلوها في قسائم السكن اخلاص، مبينا ان هذه 
الساللم تعتبر املدخل الوحيد والرئيسي لتلك القسائم وإزالتها ستلحق 
ضررا بالغا باملواطنني. وقال العويهان ان جلنة إزالة التعديات التابعة 
ملجلس الوزراء وصلت الى أبعد مدى في حربها ضد املخالفات القائمة 

بالشكل الذي لم تعد معه قادرة على التمييز بني ما هو حق للدولة وما 
هو حق للمواطن، مستغربا في هذا الصدد حملة اإلنذارات التي وزعتها 
في األيام املاضية على أصحاب قس����ائم السكن اخلاص ممن حتتوي 
قسائمهم على أدراج أمامية )وليست جانبية( ومطالبتهم بإزالة هذه 
األدراج مع املظالت التي تعلوها في مدة محددة، األمر الذي من شأنه 
ان يخل����ق معضلة في كيفية الدخول واخلروج من املنزل باعتبار ان 

هذه الساللم هي املدخل الرئيسي ورمبا الوحيد لها.

»اتجاهات« عن وزير الشؤون: أنجز قانوني العمل والمعاقين وحاصر تجار اإلقامات
سجاالت الفتة مع اي نائب.

3 � االستجواب: لم يوجه للوزير 
اي استجواب لكنه تلقى تهديدات 
باملساءلة السياسية من غير نائب 
الس����يما دليهي الهاجري بس����بب 

موضوع الرياضة.
4 � األسئلة: تلقى الوزير العفاسي 
124 سؤاال أجاب عن 106 منها متثل 
ما نسبته 85% وتضعه في صدارة 

الوزراء.
5 � التشريع: هذا امللف يضع الوزير 
في صدارة الوزراء أصحاب اإلجنازات، 
فقد اس����تطاع ان ينجز تش����ريعي 
املعاقني والعم����ل في القطاع األهلي 
في عه����ده وتفعيلهما على األرض، 
وهما القانونان اللذان راوحا مكانهما 
لس����نوات طويلة في جلان مجلس 
األمة، كما استطاع ان يقطع شوطا 
كبيرا مع اللجان البرملانية املختصة 
ف����ي قوانني اجلمعي����ات التعاونية 
واملساعدات العامة واحلضانة العائلية 
واخلاصة ومكافحة االجتار بالبشر 
ومن املتوقع إقرارها في بداية دور 

االنعقاد املقبل.

التحديات واألولويات:

بالرغم من إجنازات الوزير املهمة 
واإلستراتيجية والتي لم تشهدها 
وزارة الش����ؤون طوال الس����نوات 
األخيرة، فاليزال أمامه طريق طويل 
يتمثل في متابعة ما بدأ به، ومعاجلة 
االخت����الل في التركيبة الس����كانية 
وإنشاء هيئة عامة للعمالة الوافدة 

والعمالة املنزلية.

7 � ب����دء فتح ملفات التجاوزات 
في دور الرعاية االجتماعية تنفيذا 
لوع����ده في بداي����ة توليه احلقيبة 
واليزال هذا امللف محل متابعة من 
الوزير بشكل مباشر وأجرى جملة 

من اإلصالحات.

التعاون مع البرلمان:

في أول سنة برملان حقق الوزير 
العفاسي الكثير على صعيد التعاون 
مع النواب، وهو ما أكسبه عالقات 
وطيدة وفي هذا الس����ياق جاء أداء 

الوزير كالتالي:
1 � اجتماعات اللجان: خالل أول 
سنة أصبح الوزير ضيفا دائما على 
اجتماعات اللجان الصحية وحقوق 
اإلنسان والشباب والرياضة وكان 
أكثر ال����وزراء حرصا على حضور 
اجتماعات اللجان وحقق الكثير من 

اإلجنازات في هذه االجتماعات.
2 � املداخالت: يظهر الوزير في 
رده على مالحظ����ات النواب أثناء 
مناقشة تشريعات تخص وزارته مثل 
القطاع األهلي واملعاقني  العمل في 
والرياضة ولم يدخ����ل الوزير في 

النحو التالي:

الوعود

1- مواجهة جتاوزات اجلمعيات 
التعاونية: حقق الوزير العفاس����ي 
تقدما ملموس����ا في هذا امللف حيث 
الح����ق مجال����س االدارات باحل����ل 
واحالة اعضائه����ا للنيابة وجلان 
التحقي����ق ومنها جمعي����ة صباح 
الناصر التعاونية والتي عجز عن 
حلها الوزراء املتعاقبون على وزارة 
الشؤون طوال الفترة املاضية رغم 
جتاوزاتها غير ان الوزير العفاسي 
حل مجلس ادارتها رغم ان اعضاءها 
املنتخبني من قبيلة مطير التي ينتمي 
اليها، كما حل مجالس ادارات جمعيات 
الصليبية واجلهراء والرحاب وهي 
مرتبطة بالوزير مناطقيا وجغرافيا، 
غير ان الوزير لم يرضخ للضغوط 
التي مورست عليه وأحال مجالس 
ه����ذه اإلدارات للتحقي����ق والنيابة 

العامة.
2 � مش����كلة الرياض����ة: رغ����م 
تعقيداتها وتشابكها وصراع الكبار 
فيها إال ان الوزير العفاسي حاصرها 

واس����تطاع ان يضعها على طريق 
تطبيق القوانني الرياضية.

3 � إلغاء نظام الكفيل: بدء الوزير 
تنفيذ الوعد بجملة إجراءات وقرارات 
فعالة في سبيل إلغاء نظام الكفيل 
تدريجيا خالل الفترة املقبلة وأقر في 
عهده السماح للعامل بالتحويل بعد 

3 سنوات دون الرجوع للكفيل.
4 � مكافحة جتار اإلقامات: دشن 
في عه����ده وبعد تس����لمه احلقيبة 
بأش����هر نظام امليكنة الذي حاصر 
من خالله جتار اإلقامات واكتشف 
الوهمية وأحال  عشرات الشركات 

بعضها للنيابة.
5 � االجتار بالبشر: رفع العفاسي 
اسم الكويت من قائمة الدول التي 
تتاجر بالبش����ر من س����جل حقوق 
اإلنس����ان ونال إش����ادة رس����مية 

وشعبية.
6 � مشاكل العمالة اآلسيوية: رفع 
مستوى رواتب العمالة اآلسيوية في 
شركات النظافة من 40 دينارا الى 60 
دينارا، كما أصدر قرارا وزاريا مينع 
العمل بعد الساعة ال� 12 ظهرا للعمال 

بسبب درجات احلرارة املرتفعة.

اجلمعيات التعاونية واملساعدات 
العامة ومكافحة االجتار بالبشر 

واحلضانات العائلية واخلاصة.
اثبتت  اصدر سلسلة قرارات 
جناحها وكرست نهجا جديدا في 
وزارة الشؤون حاسب املتجاوزين 
في اجلمعيات التعاونية مبسطرة 
الوافدة  العمالة  القانون، انصف 
وحاصر جت����ار االقام����ات اطلق 
نظام امليكنة واس����قط معه مئات 
الشركات الوهمية، لم يجد صعوبة 
في بناء عالقة متميزة مع النواب 
بسبب صرامته وجديته ووضوحه 

وصراحته في العمل السياسي.
حقق اجن����ازا دوليا في ملف 
حقوق االنسان ورفع اسم الكويت 
من سجل االجتار بالبشر، نال اشادة 
خاصة من القيادة السياسية على 
براعته في ادارة هذا امللف الشائك 
امام »حقوق  بالنس����بة للكويت 

االنسان الدولية في جنيڤ«.
كشف حساب العفاسي مفعم 
باالجن���ازات وامام���ه حتديدات 
حتتاج الى مواصلة العمل مبشرط 
اجلراح الستئصالها وذلك على 

يواص����ل مرك����ز اجتاه����ات 
للدراسات والبحوث الذي يرأسه 
خالد املضاحكة نشر تقريره عن 
اداء احلكومة وال����وزراء في اول 
سنة التي انقضت مع نهاية مايو 
املاضي حيث يستعرض التقرير 
اخفاقات واجنازات كل وزير مع 
بيان مس����توى تعامله وتعاونه 
مع مجلس االمة على الصعيدين 
الرقابي والتشريعي فضال عن بيان 
التحديات واولويات كل وزارة خالل 

املرحلة املقبلة.
ويتناول تقرير مركز اجتاهات 
بشكل مختصر قائمة وعود الوزراء 
في مستهل تكليفهم بالعمل الوزاري 
مع بيان مدى اخفاقهم وجناحهم 
في اجناز تلك الوعود، وهو مؤشر 
يعكس مدى كفاءة وقدرة الوزير 
على تنفي����ذ اجن����دة عمله ومن 
ثم قدرت����ه على مواجهة حتديات 
واولويات املرحلة االمنائية املقبلة، 
التقرير  املركز في ه����ذا  ويرصد 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي القادم من قلب 
وزارة الدفاع بعقلية رجل القانون 
وعدالة القاضي وانضباط العسكر، 
وضع نفس����ه في اول سنة خبرة 
بالعمل الوزاري في مقدمة الوزراء 

اصحاب االجنازات.
حقق العفاسي ثورة تشريعية 
في وزارة الشؤون حيث وقف بقوة 
الصدار قانوني العمل االهلي اجلديد 
واملعاقني، ويسعى اآلن بالتعاون مع 
اللجان البرملانية الجناز تشريعات 

حل مجالس جمعيات صباح الناصر والصليبية والجهراء والرحاب ولم يخضع للضغوط

خالد املضاحكة د.محمد العفاسي

4 مؤسسات أهلية و3 أفراد و»ثانوية« 
يقتسمون جوائز جائزة الكويت للتطوع

العجمي: الملتقى اإلعالمي الكويتي ـ السوري 
للتعريف بالنشاطات السياسية واالقتصادية لبالدنا

دمشق – كونا: قال عضو جمعية الصحافيني 
املنسق العام للملتقى االعالمي الكويتي � السوري 
األول منصور العجمي امس ان الهدف من اقامة 
امللتقى في دمش���ق في الرابع من الشهر املقبل 
هو إظهار الوجه احلضاري املشرق للكويت في 
اخلارج من خالل التعريف بأوجه النش���اطات 
السياسية واالقتصادية والثقافية واالعالمية 

والبرملانية وإبراز دور كل منها.
وقال العجم���ي عقب لقائ���ه رئيس احتاد 
الصحافيني الس���وريني الياس م���راد ان فكرة 
إقامة امللتقى الذي تنظمه جمعية الصحافيني 
الكويتية واحتاد الصحافيني السوريني تهدف الى 
خلق التواصل بني النخب السياسية واإلعالمية 
والثقافية واالقتصادية في الكويت وسورية مبا 
يعزز العالقة بني البلدين والشعبني الشقيقني 

في املجاالت كافة.
وأكد أن من ش���أن ه���ذه اخلطوة االيجابية 
تطوير العمل االعالمي املشترك بني جمعية احتاد 
الصحافيني الكويتي����ة واالحتادات الصحافية 
في الوط���ن العربي مثم���نا اجله���ود احلثيثة 
التي يبذله���ا املعني��ون في س���ورية إلجناح 

امللتقى.
وأش���ار الى أن امللتقى سيتضمن 4 ندوات 

سياسية واقتصادية وثقافية وإعالمية.
ويشارك في الندوة السياسية رئيس جلنة 
الصداقة البرملانية الكويتية � السورية النائب 
د.يوسف الزلزلة ونائب رئيس اللجنة النائب 
محمد احلويلة والنائبة د.معصومة املبارك التي 
ستتناول جتربة املرأة الكويتية في االنتخابات 

النيابية والعمل البرملاني.

أمانة األوقاف أعلنت الفائزين

جدول التحديات
التشريعاألسئلةحضور اللجانالوعودالتحديات

2 املعاقني العمل املجابةاملقدمةحضور ممتازغير منفذةاملنفذة6
االهلي
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إميان احلميدان

نال إشـادة القيادة السياسـية برفع اسم 
الكويت مـن قائمـة الدول التـي تتاجر بالبشـر 

تلقى 124 سـؤااًل وأجاب عـن 106 منها 
الـوزراء صـدارة  فـي  وضعتـه   %85 بنسـبة 


