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ق���ال رئيس جلن���ة زكاة 
الف���ردوس التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي سعود 
املطيري انه انطالقا من قوله 
تعالى )فأما اليتيم فال تقهر( 
النبي ژ »أنا وكافل  وقول 
اليتيم في اجلنة كهاتني« كانت 
هذه االنطالقة ملشروع كفالة 
الذين  الكويت  األيتام داخل 
حرموا آباءهم وحرموا العطف 
واحلنان األبوي لذلك وجب 
علينا الوق���وف الى جانبهم 
واحل���رص عل���ى مداراتهم، 
وكفالة ما يلزم ويتطلب من 

أساسيات لهم، حتى نشعرهم بالنقص، وليكونوا شمعة مضيئة 
تني���ر معالم اخلير في بلدنا بلد اخلير، واحلمد هلل متت كفالة 
م���ا يقارب من 58 يتيما والعدد في ازدياد، ونحن نحرص على 
كفالة من ليس عنده���م كفالة في إحدى اللجان األخرى، حتى 
تعم الفائدة لغيرهم، ومن هنا ندعو كل من ليست له كفالة في 
إحدى اللجان، الى إحضار ما يلزم، حتى تقوم اللجنة بكفالتهم 
والوصول بهم الى درجة عالية من التفوق واالزدهار، وما كان 
هذا إال بفضل اهلل ثم بفضل أهل اخلير الذين حرصوا على دعم 

هذا املشروع ماديا ومعنويا.
وقال املطي���ري ان اهلل تعالى فضلنا عل��ى س���ائ�ر األم��م 
والشرائ��ع وجعلنا اخوة في الدين، يعطف الكبير على الصغي��ر 
ويرح���م الصغير الكبير، كما ق���ال ژ »املؤمن أخو املؤم��ن«، 
وقال ژ »املؤمن للمؤمن كالبني��ان يش�����د بعض��ه بعض��ا«، 
ومن هذا الب���اب العظي��م والفض��ل الكبي��ر، قامت جلنة زكاة 
الفردوس مبشروع كفالة األسر شهريا داخل الكويت، مما يعود 
عليها بالفائدة واخلير الكثير، حيث ان أكثر األسر انقطعت بها 
السبل، بس���بب الظروف التي عصفت بهم مثل األرامل الالتي 
توف���ي أزواجه��ن وأوالدهن صغ���ار، وكذلك املطلقات وبعض 
األسر التي ليس له��ا دخل شهري سوى مساعدات أهل اخلير 
من احملسني��ن واحملسن��ات، وحي��ث انه��م ال يسأل��ون الن��اس 
إحلافا ويتعفف��ون، ك��ان لزام��ا علين��ا ان نتع��رف عليه��م ومن��د 
يد العون له��م، وقد الق��ى هذا املش���روع إقباال من احملسني��ن 
الذي��ن رحبوا به واستجابوا ل��ه، ومتت كفالة بعض هذه األسر 
ش���هريا، وحيث تس���عى اللجنة الى كفالة 100 أسرة شهريا، 
لنشاهد الفرحة والس���رور على وجوههم وهلل احلمد من قبل 

ومن بعد.
وأكد ان جلنة زكاة الفردوس حرصت على متابعة األس���ر 
املتعففة وعمل كشوف لهم والتواصل مع احملسنني الذين ملسنا 

تعاطفهم معنا في هذا املشروع وكفالتهم لهذه األسر.

سعود املطيري

سفارتنا في بلجيكا أقامت مأدبة إفطار في المركز اإلسالمي الثقافي
بروكسل � كونا: أقامت سفارتنا في بلجيكا 
وللعام الرابع على التوالي مأدبة إفطار في املركز 

اإلسالمي الثقافي في بروكسل.
وقالت السفارة ان مأدبة اإلفطار هذه تأتي 
بدعم من مؤسسة بيت الزكاة الكويتية، وذلك 

ضم����ن تنظيمها ومس����اهمتها ألعمال الرعاية 
االجتماعية واخليرية حول العالم.

وأعرب القائم باألعمال في السفارة عبداهلل 
الشطي عن شكره وتقديره لهذه اخلطوة النبيلة 
لبيت الزكاة في ش����هر الصيام للسنة الرابعة 

على التوالي.
وأشاد بأهمية الدور الذي يلعبه بيت الزكاة 
في مصلحة املسلمني واإلسالم حول العالم، الفتا 
الى ان هذه األعمال النبيلة واخليرة ليست جديدة 

على الكويت واملؤسسات اخليرية الكويتية.

الذكرى الـ 63 الستقالل الهند
في الذكرى الثالثة والستني الستقالل 
الهند، اتق���دم بتهنئتي احلارة واطيب 
امنياتي الى جميع اعضاء اجلالية الهندية 
في الكويت، واتوجه بالش���كر اجلزيل 
الصدقائنا الكويتيني االعزاء المنياتهم 

الطيبة.
في هذا اليوم التاريخي، نعرب عن 
الذين قاتلوا  تقديرنا واجاللنا الولئك 
بشجاعة واقدام واخالص من اجل حرية 
الهند، كما اننا نتذكر بامتنان بالغ احلماة 
الشجعان حلدودنا وكذلك ابناء بالدنا 
الذين قاموا وعبر الس���نني بالتضحية 
بأرواحهم من اجل سالمة وامن امتنا، 
اننا نعيد تكريس انفسنا من اجل بناء 
الهند بلدا حديثا نابضا باحليوية ومن 
اجل خدمة شعبنا والقضية الكبرى اال 

وهي االنسانية.
ففي فترة ما يزيد على س���تة عقود 

بقليل منذ استقاللها، ضمنت الهند مكانة متميزة ومحترمة 
في املجتمع الدولي، والهند وبفضل كونها اكبر دميوقراطية 
واكثرها تنوعا في العالم واملدعومة باعالم حر وقضاء مستقل 
ونزيه، وهي ملتزمة بالتسامح والوئام واملساواة والعدالة، 
وسيادة القانون، ومما يبعث على االرتياح العميق رؤية بلد 
يبلغ عدد س���كانه ما يزيد عن مليار نس���مة، ويتميز بتعدد 
لغاته ودياناته واعراقه وتنوعه الثقافي، ميضي قدما بعزم 

وثقة كبلد واحد.
وتبرز الهند كواحدة بني دول قليلة تشهد منوا ملموسا، 
حيث يتم جني االرباح، لديها واحدة من السياس���ات االكثر 
حتررا وشفافية حول االستثمار االجنبي املباشر بني االقتصادات 
الناشئة، وهناك العديد من الدراسات احلديثة التي تعتبر الهند 
واحدة من اجلهات االكثر جاذبية لالستثمار االجنبي املباشر 
في العالم، وحسب تصنيف منظمة االونكتاد في تقريرها حول 
االس���تثمار العاملي لعام 2010 تأتي الهند من بني اكثر الدول 
الواعدة لالس���تثمار محليا خالل االعوام 2010 � 2012، وكذلك 
كثالث اعلى اقتصاد لالس���تثمار االجنبي املباشر في االعوام 
2010 � 2012، وكذلك ترحب الهند مبحافظ االستثمار في االسهم 
في الشركات الهندية من قبل مستثمرين مؤسساتيني مؤهلني، 
واجراءات الدخول امليسرة خلقت مناخا مواتيا للمستثمرين 
االجانب لالس���تثمار ف���ي الهند من خ���الل تخفيف اجراءات 
الدخول، وقد حان الوقت لالستكشاف بجدية االستثمار في 

البنية التحتية والطاقة والقطاعات االخرى في الهند.
وعلى صعيد السياسة اخلارجية، ستواصل الهند متابعة 
مصاحلها الوطنية املتن���ورة، واحملافظة على احلكم الذاتي 
االستراتيجي واالستقالل في حرية صنع القرار، االمر الذي 
كان الس���مة املميزة لها، وتتلخص اهم اولوياتنا ضمان جو 
من الس���الم واالمن حيث ميكن للتحول االقتصادي السريع 
للهند ان ميضي قدما، وستعمل الهند مع دول اخرى ملعاجلة 
القضايا ذات االهتمام املشترك، مثل االرهاب الدولي واالزمة 
االقتصادي���ة العاملية والتغير املناخ���ي وامن الطاقة واالمن 
الغذائي واصالح املؤسسات املتعددة االطراف لتعكس احلقائق 
املعاص���رة، لقد كانت الهند دائما في الطليعة في الكفاح ضد 
االره���اب وادانت على الدوام بصورة قاطعة جميع اش���كال 

ومظاهر هذا الشر.
وللهند اواصر عالقات صداقة طويلة االمد مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي، الذي يعتبر اكبر شركاء الهند التجاريني، 
واملصدر الرئيسي الحتياجات الهند من الطاقة، وموطنا الكثر 

من خمسة ماليني ونصف املليون من املواطنني الهنود.
ان عالق���ات الصداقة الوثيقة بني الهن���د والكويت يرجع 
تاريخها الى قرون عديدة مضت، وروابطنا املتعددة االوجه 
مت توطيدها عن طريق االختالط الدائم لشعبينا وحضارتينا، 
انها تتعدى الروابط التاريخية والثقافية لتش���مل املصالح 
السياس���ية والتجارية واالقتصادية املهمة، ان الكويت تعد 
شريكا مهما في سعي الهند لتأمني الطاقة حيث تقوم بتزويد 
الهند بنسبة 10 الى 11% من متطلبات االستيراد السنوية للهند 
م���ن النفط اخلام، وتتجاوز التجارة بني الهند والكويت 10.5 
مليارات دوالر سنويا، حتى في مجاالت التجارة غير النفطية 

كانت الهند على الدوام بني الش���ركاء 
التجاريني الرئيسيني للكويت.

ان تبادل الزيارات رفيعة املستوى 
متثل فرصة للتأكيد مجددا على الصداقات 
وتستكشف مجاالت تعاون جديدة، ان 
الزيارة التي قام بها الى الهند في العام 
2006 صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد اعطت زخم���ا جديدا لعالقاتنا 
الثنائية، والزيارة الرسمية الى الكويت 
في ابري���ل 2009 التي ق���ام بها محمد 
الهند  انصاري نائب رئيس جمهورية 
اكدت من جديد مدى عمق اواصر الصداقة 
التقليدية الوثيقة بني بلدينا، وفي اكتوبر 
2009 ق���ام كل من وزير الدولة الهندي 
للسياحة ووزير الصحة لوالية كيراال 
بزيارة الكويت من اجل احتفال لترويج 
السياحة الهندية وبتركيز خاص على 
السياحة الصحية، وقد اعقب ذلك عقد 
»مهرجان الهند في الكويت« في نوفمبر 2009، والذي قام خالله 
130 فنانا مشاركا من الهند بتقدمي حملة من تراث الهند الثقافي 
الغني واملتنوع. وقد عقدت في الكويت اجتماعات ملجموعات 
العمل بني احلكومات حول الهيدروكربون والعمل والتوظيف 
وتطوير االيدي العاملة في ديس���مبر 2009 وفي يناير 2010 
عل���ى التوالي، والزيارة الى الكويت يومي 3 و4 فبراير 2010 
التي قام بها وفد رفيع املس���توى يرأسه س.م.كريشنا وزير 
الشؤون اخلارجية حلكومة الهند عملت على تعزيز عالقاتنا 
بشكل اكبر، لقد كانت الزيارة االولى للوزير الى اخلليج منذ 
ان تسلم مهام منصبه كوزير للشؤون اخلارجية، واكدت من 
جديد على ان عالقاتنا مثالية وتتسم باحلميمية واالحترام 

والتفاهم املتبادلني.
ان وج���ود 600000 مواطن هندي ف���ي الكويت هو مكون 
حيوي لعالق���ات الصداقة فيما بيننا، انهم يش���كلون اكبر 
جالي���ة مغتربة مقيمة هنا في الكويت، وهم صورة مصغرة 
للتنوع الغني للهند، وهم ومن خالل العمل اجلاد واالنضباط 
واملوهبة واحترام القانون يكسبون الرزق في الكويت النفسهم 
والفراد عائالتهم، بينما يس���اهمون كذلك في تنمية وازدهار 
ه���ذا البلد املضياف، اننا في غاية االمتنان للرعاية التي يتم 
تقدميها الى اجلالية الهندية من قبل صاحب الس���مو االمير 

الشيخ صباح االحمد.
لقد قامت السفارة باالستعانة مبراكز خارجية لتقدمي خدمات 
جوازات السفر والتأشيرات في العام املاضي، وقد ثبتت جدوى 
املواعيد اجلدي���دة املالئمة ومواقع هذه املراكز، ومنذ اكتوبر 
2009 قمنا كذلك باالحتفاظ باجراء البيت املفتوح القنصلي 
والذي يقوم من خالله مسؤولون قنصليون رفيعو املستوى 
بالتواجد طيلة ايام العمل من دون اي موعد مسبق من اجل 
مناقشة اي مور قنصلية، اننا نقوم وباستمرار بتعزيز ودعم 
الرعاية املتوافرة للهند في الكويت، ان »مركز رعاية العمال 
الهنود« والذي مت تأسيسه من قبل السفارة في سبتمبر 2009 
يش���تمل على آلية تسوية املش���كالت العمالية وخط هاتفي 
مباش���ر لتلقي شكاوى العمالة املنزلية الهندية والذي يعمل 
طيلة ساعات اليوم خالل ايام االسبوع جميعها )24 ساعة × 
7 ايام(، ومس���كن مجاني وتسهيالت اخرى للعمالة املنزلية 
الذين يواجهون مشكالت، وعمل منظم لنظام تصديق عقود 
العمل وعيادة قانونية لتقدمي استش���ارات قانونية مجانية، 
ومكتب للمساعدة الرشاد جميع املواطنني الهنود حول الهجرة 
والتوظيف والشؤون القانونية وغيرها من االمور، وستواصل 
السفارة رفع مستوى خدماتها وتكييف نفسها مع االحتياجات 

املتغيرة من اجل تقدمي مستويات كفاءة عالية.
وفي هذه املناسبة السعيدة الستقالل الهند، وبينما نلزم 
انفسنا من جديد بخدمة وطننا االم احلبيب، اود ان اعبر عن 
تهان���ي القلبية واطيب امنيات���ي بالصحة اجليدة واالزدهار 
لكل مواطن هندي في الكويت، وبهذه املناسبة السعيدة التي 
ال تنس���ى اود ان اعرب عن اطي���ب امنياتي بالصحة اجليدة 
واالزدهار لصاحب السمو االمير ولسمو ولي العهد ولسمو 
رئيس مجلس الوزراء وكذلك لشعب الكويت الصديق، عاشت 

الصداقة الهندية � الكويتية الى االبد.

بقلم: سفير الهند أجاي ملهوترا

لجنة الفردوس تكفل
58 يتيمًا داخل الكويت


