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القوى العامل����ة وأهمية حتقيق 
املواءمة ب����ني مخرجات التعليم 
العمل ودور  واحتياجات سوق 
التدريب والتأهيل في خلق الكوادر 
املؤهلة للعمل بالقطاع اخلاص، 
وأهمية املشروعات الصغيرة كآلية 
الستيعاب العمالة الوطنية، وإنشاء 
املبادرين  احلاضنات وتدري����ب 
واقتراح التش����ريعات واحلوافز 
لضمان انخراط العمالة الوطنية 
في إدارة ومتلك هذه املشروعات، 
وكذلك مؤشرات سوق العمل كأداة 
لدعم العمالة الوطنية واحلد من 
البطالة. وأوضح الوهيب ان ذلك 
ساهم في خفض نسبة البطالة من 
ق����وة العمل الوطنية إلى حوالي 
4.7% فق����ط، وه����و معدل قريب 
جدا من أفضل املعدالت العاملية 
التي تق����در ب�4%، خاصة بعد أن 
البطالة 8% عام  جتاوزت نسبة 
2001 قب����ل العم����ل بقانون دعم 
العمالة، ووضعا بعني االعتبار ان 
اإلحصاءات اخلاصة بالبطالة في 
الكويت تشير إلى أن نسبة البطالة 
س����تصل إلى أكثر من 20% لوال 

إنشاء برنامج إعادة الهيكلة.

مشكلة المسّرحين

وأوض����ح ان البرنام����ج قام 
بدور فاعل في مواجهة مش����كلة 
املسرحني س����واء بإيجاد فرص 
عم����ل بديلة أو بص����رف رواتب 
شهرية لهم، وذلك وفقا للقواعد 
الوزراء في  التي حددها مجلس 
هذا الش����أن، وقد بل����غ إجمالي 
عدد املس����رحني الذين استقبلهم 
البرنامج 1097 مواطنا ومواطنة 
على دفعتني، األولى شملت 967 
مواطنا ومواطنة، والثانية بلغت 
130 مواطن����ا ومواطنة فقط، ما 
يدل على أن مشكلة املسرحني في 

تراجع بصفة عامة.
الوهيب على تزايد   وشدد 
التواجد النسبي للعمالة الوطنية 
إلى حدود األغلبية املطلقة في 
ع���دد من القطاع���ات كالبنوك 
إلى  املالية لتصل  واملؤسسات 
أكثر من 60% حاليا مقابل %10 

فقط عام 2001.

وتوفير األجواء املناسبة بكل ثقة 
واطمئنان. 

واختتم الزبن كلمته بشكر كل 
من ساهم في اإلعداد والتحضير 
واملشاركة في هذا املؤمتر: أرجو 
من اهلل سبحانه أن تثمر أنشطته 
ونتائجه وتوصياته لدعم مسيرة 
التنمية في شتى املجاالت والتي 
دعا إليها صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د لتبقى 
الكويت واحة أمن وأمان ورضا 

واستقرار ان شاء اهلل.
من جانبه قال أمني عام برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب: 
نحتفل اليوم معا بافتتاح املؤمتر 
الثاني للق����وى العاملة الوطنية 
ال����ذي يعقد حتت رعاية س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد مبناسبة مرور 10 
سنوات على إنشاء برنامج إعادة 
الهيكلة، وانقضاء 6 سنوات على 
انعقاد املؤمتر األول للقوى العاملة 
الوطنية الذي عقد عام 2004، وأن 
يتزامن مؤمترن����ا هذا مع أفراح 
الكويت بأعيادها الوطنية وعيد 
االستقالل وعيد التحرير ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم بالكويت، وننتهز 
هذه الفرصة لإلعراب لسموه عن 
خالص الش����كر والتقدير لدعمه 
جه����ود برنامج إع����ادة الهيكلة 
ليساهم باجنازاته في بناء الكويت 
الغالية، وتتحقق توجيهات سموه 
بتعيني أكثر من 60 ألفا من أبناء 
الكوي����ت مت تعيينه����م بالقطاع 
اخلاص في إطار االهتمام احلكومي 
الوطنية كهدف  العاملة  بالقوى 
استراتيجي للقانون رقم 19 لسنة 
2000 بشأن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل باجلهات غير 

احلكومية.
وتابع الوهي����ب: ان مؤمترنا 
ه����ذا ال����ذي يعقد حتت ش����عار 
»تنمية.. بعمالة وطنية« تعددت 
مح����اور عمله لتش����مل عرض 
ودراس����ة املرتكزات األساس����ية 
البرنام����ج كتخطيط  في عم����ل 

ق����ال رئيس دي����وان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن ان ديوان 
اخلدمة درس الكوادر املطروحة 
وأصبحت جاهزة للعرض على 
مجلس اخلدمة املدنية، موضحا 
أنه لم يتحدد بعد موعد اجتماع 
املجلس اخلاص بإقرار الكوادر، 
مشيرا لقرب انعقاد هذا االجتماع، 
وفيما يخص إقرار كادر املهندسني 
العاملني في القطاع اخلاص وعما 
إذا كان سيفتح الباب أمام باقي 
املهن للمطالبة بالكوادر قال الزبن 
فلتسألوهم فهم املعنيون باألمر. 
وأفاد الزبن في كلمة قالها خالل 
مؤمتر »تنمي����ة بعمالة وطنية« 
ألقاها باإلنابة عن س����مو رئيس 
الش����يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد بان املؤمتر يعقد ضمن إطار 
اهتمامات الدولة بقضية التنمية 
االقتصادي����ة والعمالة الوطنية 
ودعم مسيرة برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدول����ة، بتوفير فرص وظيفية 
للعمالة الوطنية وتشجيعها على 
العمل في اجلهات غير احلكومية. 
وتابع الزبن بأن انعقاد هذا املؤمتر 
يأتي بعد أن قام البرنامج بتوفير 
اآلالف من فرص العمل جتاوزت 
30 ألف فرصة وظيفية وساهم 
البرنامج بشكل فاعل في تخفيض 
نس����بة البطالة إلى أقل من %5 
وهي النسبة املقبولة عامليا بعد 
أن كانت النس����بة 8.3% في عام 
2002. وبني الزب����ن: اننا نتطلع 
التي  النتائ����ج والتوصيات  إلى 
ستصدر عن مؤمتركم هذا الذي 
يعقد حتت شعار تنمية بعمالة 
وطنية وفق احملاور الرائدة التي 
مت طرحها من نخبة من األكادمييني 
واملفكرين واملختصني في مجاالت 
التنمي����ة والتطوير االقتصادي 
في القطاع اخلاص على اختالف 
تخصصاته ومناقش����ة اخلبرات 
واألبح����اث والتجارب للوصول 
إلى استراتيجية جديدة لتخطى 
التي  كل الصع����اب والعقب����ات 
قد نواجهها ف����ي املرحلة املقبلة 
لدعم مس����يرة الشباب الكويتي 
للعمل في القطاع غير احلكومي 

ادارة بيت  عق���د مجل���س 
الزكاة اجتماعا امس برئاس���ة 
املستش���ار راشد احلماد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة، 
وقدم الوزير التهاني حملمد فالح 
العتيبي مبناسبة تعيينه نائبا 
ملدير ع���ام بيت الزكاة بدرجة 
وكيل وزارة مساعد ومتنى له 

املجلس التوفيق والسداد.
واطلع املجلس على محضر 
االجتماع السابق ومت التصديق 
علي���ه، كما اطلع املجلس على 
تقرير اجن���ازات البيت العام 
2010 حيث بلغت ايرادات البيت 
38.800.057 دين���ارا، كما بلغ 
اجمالي االنف���اق 38.244.770 
دينارا من���ه 77% انفاق محلي 

اعلن ديوان اخلدمة املدنية 
اس���ماء 121 مواطن���ا مدعوين 
ملراجعته اليوم االثنني الستكمال 
مستندات التوظيف، وفيما يلي 

اسماء املدعوين:
ثامر نهار مطلق املطيري  ٭

 ٭ حم���ود ع���وض حم���ود 
اخلالدي

 ٭ خال���د عقل���ة صي���وان 
القحطاني

محم���د  ف���الح  س���عد   ٭ 
الهرشاني

 ٭ سعود محمد سعود املجرن 
العازمي

 ٭ س���عود محم���د مب���ارك 
السبيعي

 ٭ طارق عبد احلكيم وسمي 
الوسمي

 ٭ عبدالعزي���ز فهد عبداهلل 
اخلشاب

 ٭ فه���د س���عدون مطل���ق 
الرشيدي

 ٭ فهد سمير فالح عوينان 
 ٭ فهد فالح مطيع العجمي 
 ٭ فهد مبارك متعب الهدبة 

 ٭ مش���عل ش���عبان محم���د 
العنزي

 ٭ يوسف عبدالعزيز سعود 
العازمي

احمد جابر فهد الصباح   ٭
احمد حسني علي اخلرس   ٭

احم���د عب���داهلل صي���اح   ٭
العرادة

احم���د عب���داهلل عياظ���ة   ٭
الرشيدي

احمد محمد مجبل شريف   ٭
احمد مداد عياد العازمي  ٭

احمد وليد علي حسني  ٭
أحمد بدر ناصر اجلنوبي  ٭

ب���در عبدالعزي���ز صالح   ٭
العبيدي

بدر عب���داهلل منصور بذال   ٭
الرشيدي

بدر ناصر صقر الصقر  ٭
ج���الل صط���ام س���عود   ٭

السهلي
حسن عامج عبيد العنزي   ٭
حسن ناصر سعد العجمي   ٭

حس���ني عاي���ض س���عود   ٭
العجمي

حسني علي احمد االيوب   ٭

مببلغ 31.743.085 دينارا و%23 
انفاق خارجي مببلغ 9.735.475 
دينارا وهي مبالغ مش���روطة 
من املتبرعني القامة مش���اريع 
الى  باخلارج، ه���ذا باالضافة 
قروض حسنة بلغت 3.233.790 
دينارا، وبه���ذا يكون اجمالي 
االنفاق شامال القروض احلسنة 

41.478.560 دينارا.
وبلغ عدد االسر املستفيدة 
من مس���اعدات البي���ت داخل 
الع���ام املاضي  الكويت خالل 
33.653 اسرة بلغت املساعدات 
املقدمة لها 30.669.844 دينارا، 
كما بلغ عدد املس���تفيدين من 
الغذائية والعينية 8113  املواد 
اسرة، باالضافة الى مبالغ الدعم 
املقدمة من بيت الزكاة من خالل 
الصناديق املشتركة بني البيت 
وبعض الهيئات والوزارات مثل 

حمد دغيم حطاب الهيفي   ٭
حم���د عبد االمي���ر عباس   ٭

بحروه
حمود سالم مجحم عميرة   ٭

العازمي
حم���ود عبدالرحمن خالد   ٭

اجلحيل
خالد خليفة سعد القفيدي   ٭

العازمي
خالد راش���د عب���د الهادي   ٭

احلجيالن
خالد سالم مهنا العازمي   ٭

صق���ر  صال���ح  خال���د   ٭
الهرشاني

خالد عبد اللطيف عبداهلل   ٭
الدعيج

ش���عيفان  فال���ح  خال���د   ٭
العتيبي

خال���د محم���د ش���ويرب   ٭
العجمي

دعيج صالح ابراهيم اللهو   ٭

دغيم حسني عوض دغيم   ٭
س���الم  س���الم حفي���ض   ٭

العجمي
سعد عبداهلل حمد اخلالد   ٭

عاي���ض  س���عود خال���د   ٭
العتيبي

سعود رجعان سعود زايد   ٭
زي���د  ضي���دان  س���عود   ٭

املطيري
سعود فهد سعود العجمي   ٭

سعيد سالم راشد املري   ٭
محم���د  مزي���د  س���لطان   ٭

احلسيني
س���ليمان عي���د ع���وض   ٭

الرشيدي
سند علي مشخص البذالي   ٭

س���يد يونس حسني سيد   ٭
مسلم سيد مصطفي

صال���ح عثم���ان صال���ح   ٭
الفوزان

ضاري س���لطان س���عود   ٭
املطرقة املطيري

طارق سامي خالد عيد  ٭
ربي���ج  مس���لط  ط���الل   ٭

العتيبي
عام���ر مناح���ي س���ليمان   ٭

الدوسري
عبد االله خنيفر الرشيدي  ٭

وزارة التربية ووزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل وجامعة 
الكوي���ت والتعليم التطبيقي 

..الخ.
وق���د مت تنفي���ذ ع���دد من 
املش���اريع املوس���مية ومنها 
مش���روع والئم االفطار داخل 
الكويت حيث بلغ عدد الوجبات 
291.641 وجبة مببلغ 476.979 
دينارا ومشروع توزيع حلوم 
االضاحي وحقيبة الطالب وزكاة 

الفطر والسقيا املتنقلة.
واستعرض املجلس التقرير 
الس���نوي للصندوق اخليري 
للرعاية الصحية لالسر احملتاجة 
حيث بلغ عدد املتقدمني الذين مت 
تسديد رسوم الضمان والتأمني 
الصحي عنهم منذ االنشاء وحتى 
2010/12/31 )63.113( فردا بتكلفة 

3.474.627 دينارا.

عبدالرحمن عبداهلل عيسي   ٭
القطان

عبدالرحمن عبداهلل هويدي   ٭
الهاجري

ناص���ر  عبدالرحم���ن   ٭
عبدالرحمن الناصر

عبد الرزاق عبداهلل شالش   ٭
صفوق

عبدالعزيز خالد عبد اللطيف   ٭
املانع

عبدالعزيز يعقوب يوسف   ٭
الدوسري

عبداهلل احمد غلوم عسكر   ٭

عبداهلل زبار فهد الفضلي   ٭
عبداهلل س���ليمان عبداهلل   ٭

الفالجي
عب���داهلل عاي���ض دهيران   ٭

العتيبي
ب���راك  عب���داهلل مب���ارك   ٭

العازمي
عب���داهلل ناج���ي محم���د   ٭

العجمي
عكش���ان عبداهلل عكشان   ٭

احلبيني
علي اعالج خلف العالج   ٭

علي حس���ني عب���د الصمد   ٭
االربش

محم���د  عب���داهلل  عل���ي   ٭
العازمي

علي فهد عبداهلل السعيد  ٭
مناح���ي  خال���د  عم���ر   ٭

العصيمي
عمر سيف عباس عبداهلل   ٭

مه���دي  ظاف���ر  ع���وض   ٭
العجمي

غ���ازي  فيص���ل  غ���ازي   ٭
القهيدي

ناص���ر صي���اح  غ���ازي   ٭
العراده

غريب حمد غريب العجمي  ٭
فالح غازي عبيد البرازي   ٭
فهد سعيد محمد العنزي   ٭
فهد سليمان حسن رضا   ٭

فه���د عبد احملس���ن محمد   ٭
الشرهان

فهد فتحي سعد القطامي   ٭
فهد مطلق محمد املعصب   ٭

ف���ؤاد ف���اروق عب���داهلل   ٭
العبيد 

ف���واز درميي���ح مجب���ل   ٭
الغريبة

ام���ا املش���اريع اخلارجية 
خالل عام 2010 فقد بلغت 153 
مش���روعا بتكلفة 2.105.224 
دينارا وهي مبالغ من مشروطة 

من املتبرعني.
وبلغ عدد االيتام املكفولني 
م���ن بيت الزكاة حت���ى نهاية 
العام املاضي 27.605 ايتام في 
36 دولة بتكلف���ة 3.344.205 
دنانير، كما مت تنفيذ مشروع 
االضاح���ي ووالئم االفطار في 
عدد من الدول االسالمية اضافة 
الى املساعدات االغاثية لبعض 
ال���دول التي تعرضت لكوارث 

ونكبات.
ثم اطلع املجلس على االطار 
العام الستراتيجية بيت الزكاة 
للسنوات 2012/2011 � 2016/2015 
وما تضمنته من برامج ومشاريع 

استراتيجية، ومت اقرارها.

فواز راشد خالد العازمي  ٭
عل���ي  ط���ارق  فيص���ل   ٭

العسعوسي
فيص���ل عب���داهلل هاي���ف   ٭

احلربي
مبارك فهيد محمد ركيان   ٭
مبارك فؤاد ناصر املسلم   ٭

مب���ارك  مب���ارك محم���د   ٭
الصليلي

محمد جهز محمد العدواني  ٭
محمد خالد حاجي حس���ن   ٭

الفيلكاوي
محمد خلف عيد العنزي  ٭

محمد سعد دغيم العازمي   ٭
ه���زاع  س���عود  محم���د   ٭

املطيري
محم���د طل��������ق س���الم   ٭

العازم���ي 
مريخ���ان ش���ايع مريخان   ٭

العازمي
مسعود خالد زيد املطيري   ٭

مس���فر عب���داهلل س���عد   ٭
الدوسري

مش���عل عاي���ض ع���وض   ٭
املطيري

غ���ازي  ع���واد  مش���عل   ٭
الشمري

مش���عل مرزوق مس���اعد   ٭
العازمي

منص���ور ش���افي محم���د   ٭
العجمي

مهدي سعد فهيد العجمي  ٭
موسى عبدالرحمن عيسى   ٭
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أهدافها في حتفيز طالب الكويت 
عل����ى االبتكار في مجالني مهمني 
ميثالن الركيزة االساسية لتقدم 
العلوم  الدول ونهضته����ا وهما 
والرياضيات، فقد رأينا من خالل 
االبت����كارات املتميزة التي قدمها 
الطالب على مدار االعوام أن دعمهم 
نحو االبتكار س����يكون له دور 
محوري في التمنية املستقبلية في 
الكويت«. ودعما جلهود املسابقة، 
قال ممثل مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، طالل العجمي: »لم تتردد 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
في دعم هذه املبادرة التي جتمع 
بني العلماء الش����باب الواعدين 
الكويت به����دف واحد وهو  في 
تشجيعهم على حتدي أنفسهم 
والتف����وق عل����ى امكانياتهم في 
مادتي العلوم والرياضيات خارج 
نطاق صفوف املدرس����ة«. وقال 
العامني  املديرين  نائب رئي����س 
ف����ي البن����ك االهل����ي الكويتي، 
عبداهلل الس����ميط: »تعد العلوم 
والرياضيات مجاالت أساس����ية 
الجناز عملياتنا اليومية حيث انها 
تعتمد على أحدث التكنولوجيا 
م����ن ناحي����ة والرياضيات من 
ناحية أخرى «. وقال مدير عام 
الكويت،  شركة »ش����لمبرجير« 
معن رزوقي: »لقد دعمت شركة 
شلمبرجير الكثير من املبادرات 
التعليمي����ة ح����ول العالم، وفي 
الكويت، انتهزت الشركة فرصة 
املبادرة  الش����باب في هذه  دعم 
املميزة، يسرنا الترحيب بالطالب 
املبتكرين اجلدد للتعرف أكثر على 
قطاع الطاقة من خالل عملياتنا 

في الكويت وأنحاء العالم«.
أسامة دياب  ٭

الكويت في االعوام االخيرة«. أما 
نائب الرئيس للعمليات االولية في 
الشرق االوسط، وشمال افريقيا 
وبحر قزوين لدى شركة اكسون 
موبيل، احدى الشركتني املؤسستني 
للمسابقة، ريك فيربيوكن فقال: 
»ان مس����ابقة مع����رض الكويت 
العلمي أنطلقت قبل ثالث سنوات 
مبشاركة طالب من 26 مدرسة، 
واليوم، نحتفل بالعام الثالث مع 
طالب من أكثر من 85 مدرسة من 
أنحاء الكويت، لقد ألهمت املسابقة 
أكثر من 400 طالب الستكشاف 
العلوم والتميز فيها، وهذا اجناز 
بحد ذاته للش����باب الواعدين«. 
العامة  العالقات  وقال مستشار 
في شركة كويت انرجي عباس 
الرشيد: »قبل بضعة أسابيع، شدد 
سمو االمير حفظه اهلل على دور 
ش����بابنا الواعد في صناعة الغد 
املأمول لتحقيق التنمية املستدامة، 
متاشيا مع ذلك، تواصل مسابقة 
معرض الكويت العلمي حتقيق 

أعلنت مساء أمس األول أسماء 
الفائزين في مس����ابقة معرض 
الكوي����ت العلم����ي، والتي تقام 
للعام الثال����ث على التوالي، في 
اقيم برعاية وزير  حفل ختامي 
النفط ووزي����ر االعالم ورئيس 
البترول  ادارة مؤسسة  مجلس 
الكويتية الشيخ أحمد العبداهلل 
بحضور مؤسسي املعرض شركتي 
اكس����ون موبيل وكويت انرجي 
وشركائهم والسفيرة االميركية 
ديبورا جونز واملدارس املشاركة 
وأولياء أم����ور الطالب املبدعني.

وألقى نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئي����س التنفيذي ملؤسس����ة 
البترول الكويتية، وممثل راعي 
احلفل ف����اروق الزنكي كلمة قال 
فيها: »لقد حققت مسابقة معرض 
الكويت أهدافها في حتفيز طالب 
الكويت على االبتكار في العلوم 
والرياضيات والهامهم ملواصلة 
العليا في املجاالت  دراس����اتهم 
العلمية والتفوق على امكانياتهم 
ليكونوا من علماء الغد البارزين، 
والذين يدعمون ازدهار أحد أهم 
القطاعات ف����ي الكويت ودولتنا 

الغالية«.
الش����رف  بدورها كس����فيرة 
ملسابقة معرض الكويت العلمي، 
الواليات املتحدة،  قالت سفيرة 
ديبورا جونز: »ان كل دولة حتتاج 
للمزيد من العلماء واملهندس����ني 
الرياضيات، وال  ف����ي  واخلبراء 
يسعني اال أن أشدد على أهمية 
تطوير قدرات الشباب في مجاالت 
العلوم والرياضيات من سن مبكرة 
لتحقيق ذلك، يشرفني أن أكون 
سفيرة لهذه املسابقة ودعم مبادرة 
استطاعت أن تلهم مئات الطلبة في 

د.وليد الوهيب ملقيا كلمته عبدالعزيز الزبن وفوزي املجدلي في مقدمة احلضور

)كرم ذياب( تكرمي أحد الفائزين 

الوهيب: محاور 
املؤمتر تشمل 

حتقيق املواءمة بني 
مخرجات التعليم 
واحتياجات سوق 

العمل

الديوان درس الكوادر 
املطروحة وأصبحت 

جاهزة للعرض 
على مجلس 

اخلدمة املدنية

البصيري: مشروع 
كافل اليتيم يهدف 

لتوفير الرعاية 
االجتماعية والصحية 

والتعليمية

جونز: كل دولة 
حتتاج إلى تطوير 

قدرات الشباب 
في مجاالت العلوم 

والرياضيات

خالل مؤمتر »تنمية بعمالة وطنية« مبناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء البرنامج

منح دراسية في األميركية وفرص تدريبية في »شلمبرجير« وجوائز نقدية للفائزين 

الزبن: »إعادة الهيكلة« وفر 30 ألف فرصة عمل
بيت الزكاة أنفق 77% من إيراداته محليًا

الديوان يدعو 121 مواطنًا ملراجعته اليوم

»إكسون موبيل« و»كويت إنرجي« وشركاؤهما أعلنوا أسماء 
الفائزين في مسابقة معرض الكويت العلمي الثالثة

.. ويخصص 3.8 ماليني دينار لكفالة األيتام
أعلن بيت الزكاة ان مشروع 
اليتيم، يع���د أحد أهم  كاف���ل 
املتميزة،  مش���اريعه اخليرية 
حي���ث يتس���م بالش���مولية 
واالتس���اع وينتشر في العديد 
من دول العالم اإلسالمي، ويهتم 
أيتام املسلمني خارج  بشؤون 

دولة الكويت.
وقد أنشأ بيت الزكاة مشروع 
كاف���ل اليتيم ف���ي أكتوبر عام 
1983 تتويجا للعمل االجتماعي 
اخلي���ري، وحتقيق���ا للتكافل 
االجتماعي بني املسلمني، لتمتد 
جناحاته إلى قارة آسيا وأوروبا 
وأفريقيا وأمي���ركا اجلنوبية، 
ومازال املشروع يسعى لتحقيق 
املزيد من هذه النجاحات املتمثلة 
في حتقيق أهدافه السامية لتنمية 
وتربية اليتيم والعناية به من 
مختلف النواح���ي حتى يكون 
إنس���انا مسلما منتجا وصاحلا 
في مجتمعه. وحول مش���روع 
كافل اليتيم قال مس���اعد مدير 
إدارة النشاط اخلارجي في بيت 
الزكاة لكفال���ة األيتام والطلبة 
وحيد البصيري ان ميزانية هذا 
املشروع في بدايته بلغت نحو 
100 ألف دينار وامتد نشاطه في 
ذلك احلني إلى 10 دول فقط، إلى 
أن امتد املش���روع حاليا إلى 36 
دولة من خالل التعاون مع 80 
جهة خيرية في هذه الدول لكفالة 
28000 يتي���م مبيزانية بلغت 
3.880.000 دينار في عام 2010 
متثل 50% م���ن إجمالي اإلنفاق 

اخلارجي لبيت الزكاة.
وأضاف البصيري ان املشروع 
يه���دف إل���ى توفي���ر الرعاية 
االجتماعية والتعليمية والصحية، 

من خالل تهيئة الظروف البيئية 
التنشئة  املناسبة لتنش���ئتهم 
املبنية على تعاليم  الس���ليمة 
اإلسالم وإرشادات وهدي السنة 
الشريفة، من أجل التخفيف من 
حدة املعاناة املادية والنفس���ية 

التي يعيشها هؤالء األطفال.
وأوض���ح البصيري ان بيت 
الزكاة يعمل باستمرار على تطوير 
مشروع كافل اليتيم، من خالل 
دراس���ة أوجه الرعاية الثقافية 
والتربوية لأليتام في املجتمعات 
اإلسالمية، واقتراح املشروعات 
التي تفي بتل���ك االحتياجات، 
ووضع خطط التنفيذ والتمويل، 
واقتراح املشروعات ذات البعد 
التنموي التي تساهم في حتسني 
الظروف املعيشية لأليتام، وإعداد 
البرامج التربوية اخلاصة بهم في 
املجتمعات اخلارجية واألقليات 

املسلمة.
وأش���ار إلى أن بيت الزكاة 
يقوم بتس���ويق املشروع على 
املتبرعني الراغبني بكفالة األيتام، 
ومن ثم توجه أم���وال الكفالة 
لصالح ه���ؤالء األيتام بتعاون 
البيت مع الهيئات املشرفة على 
املشروع في البلد املستفيد، كما 
تهيئ فرص التحصيل العلمي 
لهم ومتكنهم م���ن نيل املؤهل 
الدراس���ي املناس���ب، وتستمر 
إلى  اليتيم  الكفالة حتى يصل 
سن الرشد القانوني الذي يخوله 

للكسب والعمل.
وتابع البصيري أن البيت يقدم 
عدة خدمات ملتبرعي املشروع، 
حيث يستقبلهم بيت الزكاة في 
مقره الرئيسي في جنوب السرة 
أو أحد فروعه بالساملية واجلهراء 

وإشبيلية والفنطاس، إلى جانب 
30 مركزا إيراديا منتش���رة في 
الكوي���ت، كما  جمي���ع مناطق 
التبرع عن طريق خدمة  ميكن 
االس���تقطاع الهاتف���ي اخلاصة 
ببيت التمويل أو االتصال مبركز 
االتصال في بيت الزكاة على الرقم 
175، الفتا إلى أن بيت الزكاة يقدم 
ملتبرعيه تقارير دورية عن األيتام 
الذين قاموا بكفالتهم، كما يقوم 
بالتواصل معهم من خالل خدمة 
sms والتبرع عن طريق خدمة 
أون الين إل���ى جانب املتابعات 
اإلدارية واملالية. وذكر البصيري 
ان مشروع كافل اليتيم يحرص 
على توفير ف���رص االلتقاء ما 
بني األيتام والكافلني، ملا حتققه 
فرص التالق���ي هذه من تعزيز 
للعالقة وتدعيم للثقة في بيت 
الزكاة كمؤسسة ذات مصداقية 
ترحب بإش���راك جميع املهتمني 
بأعماله���ا ومتكنهم من االطالع 
عليها، وحتت هذا اإلطار جاءت 
امللتقيات التي نظمها بيت الزكاة، 
وكان أولها في عام 2000م وآخرها 
في عام 2008م حتت شعار »نحب 
الكويت«، مشيرا إلى أن امللتقى 
اخلامس لأليتام سيتم عقده خالل 

شهر أكتوبر املقبل.
وفي ختام تصريحه أش���اد 
البصيري بجهود جميع احملسنني 
واحملسنات في بلد اخلير والعطاء 
الذين يدعمون مش���روع بيت 
الزكاة لكفالة اليتيم ويشاركون 
في تنفيذ مش���اريعه وأنشطته 
املختلفة لصالح خدمة فريضة 
التكافل  الزكاة وحتقيق مب���دأ 
االجتماعي بني املس���لمني فقراء 

وأغنياء.

وحيد البصيري


