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سفارتنا في دكار وزعت أكثر
من ألف طرد غذائي على المحتاجين

بتبرع كرمي من بيت التمويل وبواسطة بيت الزكاة 
قامت س����فارتنا في دكار عاصمة الصومال بتوزيع 
أكثر من ألف طرد غذائي حتتوي على املواد األساسية 

لشهر رمضان املبارك مبا فيها األرز والسكر.
وقالت السفارة في بيان لها ان نحو ثالث بلديات 
وخمس جلان خيرية سنغالية وعدد آخر من األفراد 

استفادوا من هذه املبادرة اخليرية.
وأشار البيان الى ان املستفيدين تقدموا بدورهم 

بالشكر والثناء لأليادي البيضاء الكويتية في هذا 
الش����هر الكرمي. وصرح س����فيرنا ف����ي دكار د.حمد 
بورحمة بأن السفارة تتلقى في شهر رمضان على 
األخص طلبات كثيرة للدعم مشيدا باستجابة وزارة 
اخلارجية لتأمني تبرعات اجلهات اخليرية الكويتية 
حسب النظم املتبعة. وقد أشرف السكرتير الثالث 
في الس����فارة نايف غازي العتيبي على توزيع تلك 

املواد الغذائية.

بتبرع من بيت التمويل وبواسطة بيت الزكاة

جانب من املساعدات 

مندني: مساعدة النساء الالئي عليهن
ضبط وإحضار لرفع شبح السجن عنهن

جمعية التكافل نظّمت مشروع فرحة رمضان

لجنة السكر بالجهراء نظمت
يوماً مفتوحاً للمهتدين الجدد

عدم الدخول في السجن هذا الى 
جانب مساعدة االخوة املستشارين 
في احملافظات، واشاد مندني بالدور 
الكبير الذي يقوم به بيت الزكاة في 
املساعدة العمال جمعية التكافل منذ 
انشائها وحتى الوقت احلالي من 
خالل صندوق السجناء املشترك 
والذي يضم في عضويته اجلهات 
احلكومية ذات الصلة، ووجه الشكر 
لرئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي بدر املخيزمي على تفهمه 
العمال اجلمعية وتبرعه السخي 
ومشاركة بيت التمويل في صندوق 
السجناء املشترك، ولفت د.مندني 
الى ان اجلمعية قامت منذ بداية شهر 
رمضان بتوزيع مساعدات مالية 
ومواد متوينية على بعض اس����ر 
السجناء ودعا التجار واحملسنني 
الى مد يد العون للسجناء واسرهم 
وكذلك لالخوات الالئي عليهن ضبط 
واحضار خالل هذا الشهر الكرمي 
الفرحة والسرور عليهن  الدخال 
ولم ش����مل االس����ر في هذه االيام 
املباركة من خالل تبرعاتهم السخية 
وملن يريد االستفس����ار عن اعمال 
اجلمعية التواصل من خالل االرقام 
أو 94064061  التالية 94064060 

أو 24834414.

او الضبط واالحضار وخصوصا 
انهن جواهر يجب احلفاظ عليهن 

وابعادهن عن مواطن اخلطر.
وأكد د.مندني أن مشروع فرحة 
رمضان لم يالق هذا النجاح الذي 
حققه خالل تسع سنوات متتالية 
اال بعد تضافر اجلهود وخصوصا 
م����ن وزارة العدل وعلى رأس����ها 
املستشار علي الضبيبي ملا يقوم 
به من تسهيالت ملساعدة االخوة 
سجناء القضايا املالية وفي الوقت 
نفسه حفظ حقوق الدائنني وكذلك 
مس����اعدة االخوات الالتي عليهن 
ضبط واحضار حتى يحفظن من 

أعلن رئي����س جمعية التكافل 
د.مس����اعد مندني عن اس����تمرار 
اجلمعية خالل هذا الشهر الفضيل 
في  استكمال مشروع فرحة رمضان 
التاسع والذي جاء حتت شعار »هم 
أهلنا« ملس����اعدة سجناء القضايا 
املالية ويس����اهم في لم ش����ملهم 
مع اس����رهم فيما تبقى من الشهر 
الفضيل واضاف مندني في تصريح 
صحافي ان مشروع فرحة رمضان 
يسعى كذلك ملساعدة النساء الالئي 
عليهن ضب����ط وإحضار من أجل 
رفع شبح السجن عنهن وجميع 
اإلجراءات القانونية املترتبة على 
الضبط واالحض����ار الفتا الى ان 
نسبة كبيرة من النساء يقعن في 
مشاكل مالية ومديونيات بسبب 
ام����ا جهلهن بالقانون او تس����لط 
بعض األهل وع����دم االكتراث مبا 
يع����ود على هذه امل����رأة او الفتاة 
جراء اجبارهن على عمل توكيل 
واستغالله اس����تغالال سيئا مما 
يعرضهن لالخطار واحلكم عليهن 

بالسجن أو الضبط واالحضار.
وحذر د.مندني جميع الفتيات 
والنساء من عمل توكيل ألحد مهما 
كلف األم����ر حتى ال يقعن في فخ 
املطالبات املالية وتعرضهن للسجن 

في إطار اجلهود التوعوية التي تقوم بها جلنة 
السكر باجلهراء التابعة جلمعية صندوق إعانة 
املرضى فقد أقامت يوما مفتوحا للمهتدين اجلدد 
بالتعاون مع جلنة التعريف باإلسالم � فرع اجلهراء، 
وقد حضر اللقاء أكثر من 30 مهتديا من جنسيات 
مختلفة حديثي عهد باإلسالم، مت عمل فحوصات 
لهم كفحص السكر والضغط وفحص قاع العني 
وقامت اللجنة بالتكفل مبن كانت حالته الصحية 

متدنية وذلك بصرف عالج انس���ولني لهم مجانا 
ومتابعة حالتهم.

وثمن املشاركون من املهتدين هذا االهتمام بهم 
وقدموا شكرهم للقائمني على جلنة السكر التابعة 
جلمعية صندوق إعانة املرضى كما ش���كروا كل 
من س���اعدهم في االنتقال م���ن الكفر الى اإلميان 
والتخلص من تبعات الشرك الذي كان سببا في 

تعاستهم قبل دخول اإلسالم.

د.مساعد مندني

العتيبي: نأمل في تحول التعاون الكويتي ـ الياباني 
إلى نموذج دولي لمواجهة التحديات العالمية

»الثقافة اإلسالمية« تنظم لقاًء جماهيريًا للعوضي وفاخر اليوم

البيئية بزيارة الكويت للوقوف 
على املشاكل البيئية التي توجد 

هناك.
وأك���د الس���فير العتيبي في 
ختام كلمته أن العالقات الوطيدة 
التي تربط القيادات السياس���ية 
والبرملانية في البلدين تفتح آفاقا 
واس���عة لتحقي���ق انطالقة غير 
مسبوقة للتعاون بني رجال األعمال 
الكويتيني واليابانيني خاصة مع 
احتفال الدولتني العام املقبل مبرور 
خمسني عاما على إنشاء العالقات 

الديبلوماسية بينهما.
يذكر انه يش���ارك في رعاية 
وتنظي���م هذا املؤمت���ر وزارات 
ياباني���ة ه���ي وزارة الش���ؤون 
الداخلية واالتص���االت ووزارة 
اخلارجية ووزارة التعليم والثقافة 
والعلوم والتكنولوجيا ووزارة 
االقتصاد والتج���ارة والصناعة 
ووزارة األراضي والنقل ووزارة 
إلى جانب احتاد األعمال  البيئة 

الياباني.

املصلحة املش���تركة للجانبني، 
مش���يرا إلى امت���الك اليابانيني 
املتقدمة ومتتع  للتكنولوجي���ا 
الكويتيني باملوارد املالية واملهارات 

البشرية العالية.
وشدد السفير العتيبي على 
اهمية النتائ���ج االيجابية التي 
متخضت ع���ن انعق���اد اللجنة 
الكويتي���ة  العلي���ا املش���تركة 
- الياباني���ة برئاس���ة وزيري 
اخلارجية في البلدين في شهر 
يونيو املاضي والتي متثلت في 
توجيهات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح بقيام وفد كويتي 
العام  متخصص برئاسة األمني 
الوطنية الس���تخدامات  للجنة 
ف���ي األغراض  النووية  الطاقة 
الس���لمية بزيارة اليابان لبحث 
النووية  الطاقة  مشروع توليد 
مع اجلهات اليابانية املختصة في 
شهر سبتمبر املقبل وقيام وفد 
ياباني متخصص في الش���ؤون 

www.islam.gov.kw/ االنترنت
thaqafa والتي رصد لها جوائز 
مالية تشجيعية بقيمة 15  ألف 
دينار موزع���ة على 150 فائزا 

وبواقع 100 دينار لكل فائز.
وبين السنين ان االحصائيات 
الرسمية تشير الى انه قد شارك في 
االسبوع الثالث للمسابقة أكثر من 
11500 مشارك، وان هذا العدد قابل 
للزيادة، حيث ان باب المش����اركة 
الجمهور  امام  بالمسابقة مفتوح 
داخل وخ����ارج الكويت حتى يوم 
السبت الموافق 11 سبتمبر 2010، 
االدارة بيانها الصحافي  وختمت 
بدعوة الجمهور الكريم الى التفاعل 
والتواصل مع المسابقة وكل أنشطة 
االدارة الثقافية والتوعوية من خالل 
متابعة الموقع الرسمي لالدارة على 

شبكة االنترنت.

المجتمعي���ة م���ع  الش���راكة 
المؤسسات االهلية العاملة في 
خدمة المجتمع، مبينا ان االدارة 
تدعم وبقوة االهداف التي تعمل 
من اجلها حملة »احنا لها« من 
الكويتية  المواهب  خالل دعم 
وإثب���ات وجوده���ا، وتذكير 
الشباب الكويتي بواجباته تجاه 
وطنه وكيفية المحافظة عليه، 
والحث عل���ى العمل الجماعي 
والتطوعي في خدمة المجتمع 

كافة.
وفي الس���ياق نفس���ه دعا 
الس���نين الجمهور الكريم الى 
المش���اركة في مس���ابقة شهر 
رمض���ان المبارك االلكترونية 
1431ه����،  للع���ام  الثقافي���ة 
والمطروح���ة حاليا في موقع 
االدارة الرس���مي على ش���بكة 

في تنظيم زيارات لرجال األعمال 
التعرف  الراغبني في  اليابانيني 

على هذه الفرص.
وأكد السفير العتيبي أهمية 
اللق���اءات املباش���رة بني رجال 
األعم���ال في البلدي���ن من أجل 
التعرف عن كثب على إمكانات 
وقدرات كل جانب مبا يس���مح 
بإقامة مشروعات ناجحة حتقق 

واستطرد السنين ان اللقاء 
يأتي ضمن أنشطة االدارة خالل 
ش���هر رمضان المبارك ويأتي 
كذل���ك تفعيال الس���تراتيجية 
ال���وزارة الداعي���ة الى تفعيل 

ف���ي الكوي���ت التي ميك���ن ان 
تستفيد منها الشركات اليابانية، 
خصوصا ان الكويت تخطط لضخ 
استثمارات ضخمة في إطار خطة 
اقرها  التي  التنمية اخلمس���ية 

مجلس األمة مؤخرا.
وأشار الى ان هذه االستثمارات 
لن تك���ون مقصورة على قطاع 
النفط وإمنا ستش���مل مجاالت 
احملافظة على البيئة واالستخدام 
السلمي للطاقة النووية وتنمية 
املوارد املائية ومشروعات البنية 
األساس���ية وأنظمة املعلومات 
البيولوجية والتعليم والسياحة 

وغيرها.
وأضاف السفير العتيبي ان 
املستقبل االقتصادي الواعد في 
الكويت يخلق فرصا غير مسبوقة 
الكبرى من  اليابانية  للشركات 
أجل إقامة مشروعات تعود بالنفع 
على الشعبني الكويتي والياباني، 
معبرا عن اس���تعداد الس���فارة 
الكويتية في طوكيو للمساهمة 

عبر س���فيرنا ل���دى اليابان 
عبدالرحم���ن العتيبي أمس عن 
أمله في حتول التعاون الكويتي 
- الياباني الى منوذج للتعاون 
الدولي ف���ي مواجهة التحديات 
العاملية املش���تركة، السيما في 
مجال االستخدام السلمي للطاقة 
البيئة  النووية واحملافظة على 
ونظم املعلوم���ات واالتصاالت 
والتمويل وغيرها من املجاالت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير 
العتيبي في افتتاح مؤمتر »شراكة 
املجتم���ع الدولي ف���ي مواجهة 
التحدي���ات العاملية املش���تركة 
املرتبطة بالطاقة والبيئة ونظم 
املعلومات واالتصاالت والتمويل« 
الذي يعقد مبشاركة أكثر من 150 
شخصية سياسية واقتصادية 

وإعالمية.
وشدد العتيبي، وهو السفير 
العرب���ي واخلليج���ي الوحيد 
املشارك في املؤمتر على الفرص 
االستثمارية والتجارية الكبيرة 

ايجابية ليك���ون عنصر بناء 
وتطوير داخل مجتمعه.

جاء ذلك عقب اعالن السنين 
عن تنظيم االدارة وبالتعاون مع 
حملة المشروع الوطني الشبابي 
»إحن���ا لها« للق���اء جماهيري 
ثقاف���ي بعن���وان »إنجازي.. 
إنساني« والذي يلتقي من خالله 
الجمهور م���ع كل من فضيلة 
الداعية المعروف نبيل العوضي 
الداعية طالل فاخر،  وفضيلة 
وذلك في تمام الساعة 9.30 من 
مساء اليوم على مسرح الهيئة 
الخيرية االسالمية العالمية في 
منطقة الزهراء جنوب السرة، 
موضح���ا ان الدعوة عامة وان 
االدارة قامت بتخصيص أماكن 
خاصة لالخوات لمتابعة انشطة 

اللقاء الجماهيري.

لي لى الشافعي
أك���د مدي���ر ادارة الثقاف���ة 
ب���وزارة االوقاف  االس���المية 
والش���ؤون االس���المية ب���در 
الس���نين في بيان صحافي ان 
ب���كل عزيمة  االدارة تس���عى 
الثقافية  ادواره���ا  الى تفعيل 
والدعوية المحققة لغايتها في 
صناع المناخ الثقافي االسالمي 
الجدي���ر بطرح بدائ���ل قيمية 
وسلوكية وتوجيهية تفعل من 
شراكتها المجتمعية الرامية الى 
توفير الزاد االخالقي والتربوي 
لمختلف شرائح المجتمع، مع 
المحافظة على االدوار الجوهرية 
والمحورية واالرتقاء بأدبيات 
الخطاب االس���المي العصري 
المساهم في ربط المسلم بدينه 
ومعتقداته ودمجه بصورة اكثر 

والتي وصفت بأنها أسوأ أزمة 
انسانية يشهدها العالم حاليا 
نحو 20 مليون شخص وأدت 
الى تدمير احملاصيل والبنى 
البلدات  التحتية وعدد م����ن 
والق����رى حس����ب احلكومة 

الباكستانية.

اله����الل األحمر  عبر جمعية 
وذلك تأكيدا للدور االجتماعي 
للشركة مبفهومه الذي يشمل 
مساعدة الشعوب املتضررة 

من الكوارث.
الكارث����ة  وتض����رر م����ن 
املس����تمرة من����ذ 3 أس����ابيع 

وقت، األم����ر الذي يعكس ما 
توليه الكويت إلغاثة املنكوبني 

في شتى بقاع العالم.
وأشار الى ان شركة ايكويت 
للبتروكيماويات تبرعت قبل 
عدة أيام مببلغ 100 الف دوالر 
لصالح املنكوبني في باكستان 

مساعدة املنكوبني واحملتاجني 
في كل دول العالم.

وأعرب عن تقديره جلهود 
الهالل األحمر وحرصه على 
املس����اعدة في إيص����ال هذه 
املعونات اإلغاثية والدوائية الى 
املنكوبني في باكستان في أقرب 

أعل����ن مدي����ر العالق����ات 
احلكومية في شركة ايكويت 
للبتروكيماويات محمد حامت 
ان الش����ركة ل����م تدخر جهدا 
ف����ي التب����رع للمنكوبني في 
باكستان سواء بالتبرع املالي 

أو األدوية.
وذكر احلامت في تصريح 
صحافي عقب تسليم جمعية 
الهالل األحم����ر 1500 كرتون 
من األدوي����ة وذلك إليصالها 
للمتضررين في باكستان جراء 
الفيضان املدمر الذي اجتاحها 
مؤخرا، ان هذا التبرع باألدوية 
يأتي استجابة للنداءات التي 
اصدرته����ا منظم����ة الصحة 
التبرع  العاملية بخص����وص 
باألدوية وغيرها من املعدات 
الطبية م����ن أجل دعم جهود 

اإلغاثة في باكستان.
وأثنى ح����امت على جميع 
حمالت الدعم واملساعدة التي 
أطلقتها جمعية الهالل األحمر 
الكويتي، مشيرا الى انها القت 
استجابة وتفاعال كبيرين من 
الشعب واحلكومة، مثنيا على 
اجلهود التي تقوم بها جمعية 
الهالل األحمر الكويتي من أجل 

»إيكويت« تبرعت بـ 1500 كرتون من األدوية للمنكوبين في باكستان

محمد حامت خالل لقائه برجس البرجس

خالل لقائه مع أعضاء جمعية المحاسبين في غبقتها السنوية

العفاسي: الدعم السنوي لجمعيات النفع العام يُصرف على أساس اإلنجازات واألنشطة
أوضح وزير الشؤون االجتماعية والعمل المستشار د.محمد 
العفاسي خالل لقائه مع أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين 
الكويتية أن وزارة الشؤون تعامل جميع جمعيات النفع العام 
بتساو وبدون تفرقة وحسب القوانين المنظمة ألعمالها واألغراض 

من إشهارها.
من جهته، قال أمين السر لجمعية المحاسبين والمراجعين 
احم���د الفارس إن الغبقة الرمضانية الس���نوية اجتمع خاللها 
اعضاء الجمعية لتبادل التهاني بالشهر المبارك وان غبقة هذا 

العام تميزت بحضور ومشاركة الوزير د.محمد العفاسي.
وبي���ن الفارس ان اللقاء مع الوزير تناول عددا من القضايا 
التي تهم مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة و»المحاسبين« 
بصفة خاصة، حيث اجاب الوزير بكل صراحة وشفافية وسعة 
صدر عن جميع اس���ئلة اعضاء المحاسبين والتي منها الدعم 
السنوي وضرورة ان يكون تبعا ألنشطة الجمعيات وانجازاتها 
لتحفيز الجميع على بذل مزيد من الجهد لما فيه مصلحة االعضاء 
والمجتمع، كما تم التطرق الى اهمية ايجاد حل مناسب لمقرات 
الجمعيات لتوفير المقار المناسبة لممارسة انشطتها واستمع 

الى اقتراح عمل مجمع لعدد من الجمعيات المتشابهة يشتمل 
على مكاتب مس���تقلة لإلدارة لكل جمعية باالضافة الى مرافق 
مشتركة لممارسة انش���طتها التدريبية والتوعوية من قاعات 
تدريب واجتماعات ومسرح للمؤتمرات بما يوفره هذا المقترح 
من خفض لتكاليف بناء نفس المرافق لكل جمعية على حدة، 
وما يوفره من مس���احات باألراضي وبهذا الصدد أجاب الوزير 
عن م���ا يتناقل حول تخصيص الوزارة لمبلغ 3 ماليين دينار 
إلحدى الجمعيات، بأن دور الوزارة هو وسيط بين الجمعيات 
ووزارة المالية ويقتصر دورها عل���ى رفع طلبات الجمعيات 
إل���ى وزارة المالية والتي بدورها تقرر اعتماد تلك المبالغ من 
عدمه حس���ب اللوائح المنظمة لذل���ك، وهو ما يتبع مع جميع 
الجمعي���ات فالوزارة ال تفرق بين الجمعي���ات وتتعامل معها 

بعدالة ومساواة.
واضاف الفارس ان الحضور تطرقوا مع الوزير العفاس���ي 
الى اهمية االستفادة من الطاقات الموجودة بالجمعيات المهنية 
س���واء بأعمال اللجان المتخصصة بال���وزارة أو عند التعيين 

د.محمد العفاسي مشاركا أعضاء جمعية احملاسبني احتفالهم بالغبقة السنويةبالجمعيات التعاونية أو غيرها من األمور.

بدر السنني

عبدالرحمن العتيبي


