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وكيل الشؤون: جمع التبرعات في المساجد عن طريق 
االستقطاعات البنكية وسنتعامل بشدة مع المخالفين

جمعية اإلصالح استقبلت المهنئين بالشهر الكريم

محمد راتب
الش����ؤون  أكد وكي����ل وزارة 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
ان الوزارة لن تتراجع عن قرارها 
فيم����ا يخ����ص جم����ع التبرعات 
وتنظيمها، مشيرا الى انها استمرت 
في العمل بنظام العام املاضي، في 
حني اعلنت »االوقاف« وقف جمع 

التبرعات في املساجد.
جاء ذلك في تصريح للصحافيني 
ادل����ى ب����ه الكندري خ����ال حفل 
االس����تقبال الذي نظمته جمعية 
االصاح االجتماعي ملهنئيها بشهر 

رمضان مساء امس.
الكندري ان هناك جلنة  وقال 
مشكلة بني الوزارة وجمعيات النفع 
العام املسموح لها بجمع التبرعات 
جتتمع كل عام لتحديد نظام عملها، 
واضاف نحن طبقنا النظام السابق 
اال ان »االوقاف« منعت التبرعات 
في تعميم على املس����اجد باعتبار 
ان مجلس الوزراء نص على هذا 

القرار في العام 2001.
وبني انه بعد التنس����يق عدنا 
الى نظام العام املاضي الذي يسمح 
بجمع التبرعات في املساجد بنظام 

االستقطاعات البنكية، اما التبرع 
النقدي فهو محظور كما في السابق، 
مش����يرا الى انه البد من حصول 
بعض االنتهاكات والتي ستتعامل 
معها فورا اللجنة التي ستمر على 
الوزارة  ان  الى  املس����اجد. ولفت 
تعاملت مع املخالفات بشدة حيث 
اغلقت بع����ض املبرات التي كانت 
العام  النقدية  التبرعات  تستقبل 

املاضي.

باجلداول التي حددت وقت ومكان 
العمل لكل جمعيات النفع العام.

املواطن����ني  العتيق����ي  ودع����ا 
واملقيمني ال����ى التبرع ملتضرري 
فيضانات باكستان، والتي تسببت 
في تشريد اكثر من 20 مليون مسلم 
با مأوى وبا طعام أو كساء، الفتا 
الى ضرورة التبرع للمحاصرين 
في غزة. وكش����ف عن تنس����يق 
ب����ني اجلمعية ووزارة الش����ؤون 

الت����زام معظم  ال����ى  واش����ار 
اجلمعيات بالقرارات املنظمة جلمع 
التبرعات، اال ان هناك جلنة مشتركة 

اتفقت على معاقبة املخالفني.
من جانبه اعلن امني سر جمعية 
االصاح عبداهلل العتيقي عن توزيع 
اجلمعية وصوالت االستقطاعات 
على مساجد حولي، مشيرا الى ان 
العمل مستمر لتوزيعها على باقي 
املس����اجد، مؤكدا التزام اجلمعية 

للحص����ول على تراخيص حلملة 
اغاثة باكستان،  كبيرة تستهدف 
مؤكدا في الوقت ذاته التعاون مع 
وزارة اخلارجية لذات السبب. وهنأ 
العتيقي صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء والشعب الكويتي بحلول 
ش����هر رمضان املبارك، مؤكدا ان 
اجلمعية اعتادت استقبال املهنئني 

في بداية رمضان.


