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أشاد بما يقومون به من عمل للحفاظ على الحقوق وأنشطة خيرية واستثمارية تنموية

مشعل املالك: النقابات وجمعيات النفع العام عصب املجتمع

عادل الشنان

مشــعل  الشــيخ  أكــد 
مالك الصبــاح أن النقابات 
وجمعيــات النفع العام هي 
عصب املجتمع الكويتي ملا 
تقوم به من عمل للحفاظ على 
احلقوق واألنشطة اخليرية 

واالستثمارية التنموية.

وقال الشيخ مشعل على 
هامــش حفــل عشــاء أقامه 
مساء امس االول على شرف 
رؤساء مجلس إدارة جمعيات 
النفع العام والنقابات املهنية: 
أتشــرف اليوم بوجود هذه 
الكوكبة من قــادة النقابات 
وجمعيات النفع العام فأنتم 
واجهة الدولة ومرآتها التي 

على االخاء والعطاء واحملبة، 
وهذا بحد ذاته مفخرة االبناء 
ومستقبل األحفاد حتت مظلة 
الوطن الذي يعرف بأفراده 
الذيــن  الشــرفاء األقويــاء 
يعملــون علــى الســمو به 
والتفاعل مع البيئة احمليطة 
لترسيخ القيم احلميدة التي 

جبلنا عليها.

تظهر التقدم والرقي. 
وزاد املالــك خالل احلفل 
الذي أشــرف علــى تقدميه 
الزميل االعالمي سالم اخلضر: 
أن دوركــم فــي مجتمعنا ال 
يقتصر على حماية منتسبي 
النقابــات واجلمعيــات او 
األهداف املعلنة إمنا اكثر من 
ذلك خاصة في تربية النشء 

وتابع ان اعضاء النقابات 
العــام  النفــع  وجمعيــات 
يعملون من اجل ان يعيش 
املواطن مرفوع الرأس والدول 
التــي اســتطاعت ان تتقدم 
وتتطــور كل ذلك من خالل 
االمساك بطرفي املعادلة اما 
الدول التي اضطهد مواطنوها 
فقد بقيت محلها ولم تتقدم 

لذلــك كلنا أمل بكــم لنقول 
الكويت مازالت وليس كانت 

والدولة بأبنائها االوفياء. 
وعلــى هامــش احلفــل 
قدم رئيس احتــاد البترول 
والبتروكيماويــات ســيف 
القحطاني درع تقدير لراعي 
احلفل الشيخ مشعل املالك 

الصباح.

سيف القحطاني مكرما الشيخ مشعل املالك الشيخ مشعل املالك مع بعض احلاضرات باحلفلالشيخ مشعل املالك متحدثا خالل احلفل

الشيخ مشعل املالك متوسطا احلضور باحلفل في لقطة جماعية                        )شانافاس قاسم(

أعضاء النقابات 
و»النفع العام« يعملون 

ليعيش املواطن 
مرفوع الرأس

تربية النشء على 
اإلخاء والعطاء 
واحملبة مفخرة

احليص: الكويت امتازت بعراقة وإنسانية جتربتها اخليرية

نفذ ٤١ مشروعاً إنشائياً خارجياً في ٣ أشهر

»زكاة سلوى« تناشد احملسنني دعم مشروع 
كسوة الشتاء لالجئني واملشردين

بيت الزكاة يبرز الدور اإلنساني للكويت 
عبر املشاريع اخليرية باخلارج

قال عضو مجلس اإلدارة 
بلجنة زكاة ســلوى التابعة 
جلمعيــة النجــاة اخليرية 
د.صالح احليص ان اللجنة 
قامت باالستعدادات الالزمة 
لتنفيــذ مشــروع كســوة 
الشــتاء لالجئني السوريني 
الذيــن يعيشــون أوضاعــا 
فــي  كارثيـــة  إنسانيـــــة 
املخيمات، حيث توفر اللجنة 
الكسوة والبطانيات واخليام 
ومشتقات البترول، وتوزع 
عليهم املــواد الغذائية التي 
تكفي األسرة ملدة شهر كامل.

وأوضح احليص ان فصل 
الشتاء يعد ضيفا ثقيال على 
هؤالء املشردين، حيث يفاقم 
من معاناتهم اليومية ويزيد 
من صعوبات احلياة، فيعاني 
الالجئون من ندرة وســائل 
التدفئة وغرق اخليام املهترئة 

يسعى بيت الزكاة وبشكل 
مستمر إلى إبراز وجه الكويت 
املشــرق فــي مجــال العمل 
اخليــري فــي املجتمعــات 
اإلسالمية، حيث يقوم البيت 
بتنفيذ العديد من املشاريع 

اخليرية خارج الكويت.
وحول هذا املوضوع صرح 
مدير إدارة النشاط اخلارجي 
في بيت الزكاة عادل اجلري 
بأن البيت يخصص جزءا من 
نشاطه خلدمة املسلمني خارج 
الكويــت بناء على طلب من 
املتبرعني الكرام لدعم املشاريع 
اخلارجية املختلفة من خالل 
الهيئــات العاملــة ومكاتب 
البيت اخلارجية بالتنسيق 
مع سفارات الكويت باخلارج.
وأضــاف اجلري ان بيت 
الــزكاة يهــدف مــن خــالل 
هذه املشــاريع إلــى تعزيز 
الروابط بني الشعب الكويتي 
والشعوب األخرى من خالل 
املشاريع التنموية املختلفة.

وصعوبة احلركة وقلة الغذاء 
والطعــام، وبدورنــا نعمل 
كفرق إنقاذ إلخماد بؤر العوز 

واحلاجة في هذه املناطق.
وتابع احليص: املشــهد 
يؤلــم كل مــن كان له قلب، 
برؤية أطفال صغار أقدامهم 
تغيــر لونهــا مــن البــرد، 
ومشــاهدة العجائــز وكبار 
الســن وهم يرتعشــون من 
قسوة املناخ بجانب معاناتهم 
الشديدة من قلة وندرة الدواء.

وبني احليص أنه من خالل 
زيــارة وفود جمعية النجاة 
اخليريــة للمخيمات نلمس 
تدهورا لألوضاع يزداد يوما 
بعد يــوم. واختتم احليص 
بحث احملسنني وأهل اخلير 
على مســاندة ودعم اللجنة 
وكل املؤسســات اخليريــة 
الكويتيــة التــي تعمل على 

وأكمل اجلري حديثه قائال: 
ان بيت الزكاة قام بإجنازات 
عديدة منذ شــهر أغسطس 
وحتــى نهاية شــهر اكتوبر 
٢٠١٦ خــارج الكويــت، منها 
تنفيذ 4١ مشــروعا إنشائيا 
في ١7 دولة بتكلفة إجمالية 
)555.٢4٢ دينــارا(. وكفــل 
البيــت مــا يقــارب ٢8.35٢ 
يتيمــا في 38 دولــة بتكلفة 
قدرهــا )١.٢93.48٠ دينــارا 
(، أما فيما يتعلق مبشروع 
طالب العلم فجاءت بتكلفة 
إجمالية تقدر بـــ )93٠.١٦٢ 
دينــارا( وكفل بيــت الزكاة 
٢.١87 طالبا علم في ١٢ دولة. 
وذكر اجلري ان بيت الزكاة 
قام مبشاريع دعم وإغاثة لـ ٢٢ 
دولة بتكلفة بلغت )١89.٢.٢73 
دينارا(، وجاء عدد األضاحي 
التي قام بها بيت الزكاة من 
خالل مشروع األضاحي 488.٦ 
أضحية في 35 دولة بتكلفة 
4١4.598. وفي ختام تصريحه 

أحــداث تطور فعــال وكفء 
جتاه هذه الشريحة، فالكويت 
متتاز بعراقة جتربتها اخليرية 
وإنســانيتها. للتواصل مع 

اللجنة 55٦44٠٠١.

وجــه مديــر إدارة النشــاط 
اخلارجي في بيت الزكاة عادل 
خالد اجلري شكره وتقديره 
لكل احملسنني واحملسنات في 
بلد العطاء ممن يدعمون بيت 
الزكاة ويشاركون البيت في 
تنفيذ مشاريعه عبر تبرعاتهم 
الكرمية لتحقيق مبدأ التكافل 

االجتماعي بني املسلمني.

صالح احليص

عادل اجلري

تستقبل المالبس الشتوية والبطانيات والخيام على مدار الساعة

»زكاة العثمان« تدعو  إلى دعم األسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها
ناشــد مديــر جلنــة زكاة 
العثمــان التابعــة جلمعيــة 
النجاة اخليرية أحمد الكندري 
أهل الكويت الذين جبلوا على 
إغاثة امللهوف ودعم املعوزين 
بدعم مشــروع رعاية األســر 
الفقيرة التي تعيش على أرض 
الكويت من اجلاليات الوافدة 

ذات الدخل احملدود.
وقال الكندري: تأتي إلينا 
عشرات احلاالت يوميا تطلب 
املســاعدة والعــون، ونحــن 

بدورنــا نقــدم املســاعدات 
وفــق مــا يتــاح لدينــا مــن 
تبرعــات وصدقات اخليرين 
بعد اســتيفاء كافــة األوراق 
الرسمية، ورغم كل ما نقدمه 
تظل احلاجــة كبيرة جدا في 
الداخل واخلــارج، فكثير من 
العوائل واألسر لديها أبناء في 
الدراسة ويحتاجون من يقف 
بجانيهم ويساندهم، خاصة أن 
رواتبهم قد ال تكفي لسد إيجار 
املسكن الذي تقيم فيه، علما 

أنه ميكــن للمتبرع التواصل 
علــى الهاتــف ٢٢٦٦778٠ - 
994٠١٠١١، الفتــا الى أن قيمة 
التبرع ملشروع كسوة الشتاء 

٢٠ دينارا كويتيا.
وبني أن اللجنة تســتقبل 
املالبس الشتوية والبطانيات 
واخليام على مدار الساعة في 
مقرها املعروف بحولي بجانب 
مسجد الشــايجي وكذلك في 
فــرع اللجنــة فــي الروضة، 
وفرعها الثالث بجانب مسجد 

العثمان بالنقرة.
من جانب آخر قال الكندري 
إن االوضاع اإلنسانية الكارثية 
التي يعشيها الالجئون والتي 
تفتقر ألبسط مقومات العيش 
الكــرمي، تقوم اللجنة بتقدمي 
الكثير من املساعدات املختلفة 
السيما كسوة الشتاء في هذه 
اآلونة إلغاثة الالجئني ودعم 
الذين  املشــردين والنازحني 
خرجوا من ديارهم مبالبسهم 
القدمية التي يرتدونها فقط. أحمد الكندري 

وكيل »األوقاف« افتتح مبنى إدارة »حولي« بتكلفة ٢.٦٨ مليون دينار ومساحة ٥٠٠م٢

عمادي: تخفيض املصروفات التشغيلية
لتأجير املباني عبر االستعانة باململوكة للدولة

أسامة أبوالسعود

انطالقــا من خطــة وزارة 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
الراميــة إلــى االســتغناء عن 
املباني املستأجرة والعمل في 
إدارات خاصة بها، أكد م.فريد 
عمادي ان افتتاح أحد الصروح 
اخلاصة بالــوزارة والذي كان 
ضمن خطــة التنمية يأتي في 
إطار اجتهــاد إدارة الشــؤون 
أهــم  الهندســية فــي تنفيــذ 
املشاريع التي تصب في مصلحة 

الوزارة ماليا وإداريا.
وقال وكيــل الوزارة خالل 
افتتاحــه مبنى إدارة مســاجد 
محافظــة حولــي فــي منطقة 
غرب مشــرف بحضور وكيل 
وزارة األوقاف املساعد لقطاع 

املاليــة  املســاجد والشــؤون 
وليد الشــعيب ان افتتاح هذا 
املبنى جاء استجابة لتخفيض 
املصروفات التشغيلية لتأجير 
املبانــي، وحــث وزارة املالية 
باالستعاضة عن املباني املؤجرة 

باملباني اململوكة للدولة.
وأضاف ان هذا املبنى يساعد 
على االنطالق وأداء العمل عبر 
البيئة املساعدة للعمل  تهيئة 
لينعكس على األداء واإلنتاجية 
بشــكل كبيــر، مشــيرا الى ان 
الوزارة بصدد تنفيذ سلســلة 
مبان مملوكة للدولة والتخلص 
من املباني املؤجرة والتخفيف 
عن كاهل الدولة ماليا، مشددا 
على تعــاون الوكالء ومديري 
احملافظات في تنفيذ مشاريع 
وخطط الوزارة االستراتيجية 

في جميع القطاعات تخطيطا 
وتطويــرا وماليــا بربــط كل 
احلوافز والفرص للموظفني ان 
تكون مقرونة بتحقيق األهداف 

واإلنتاجية.
وزاد عمــادي: البــد مــن 
التفريق بني من يعمل ومن ال 
يعمل فال يستوي الذين يعملون 
والذيــن ال يعملون خاصة أن 
الوزارة فيهــا ١٦ ألف موظف، 
داعيا الــى مزيد من اإلنتاجية 
والتطوير في أكثر من 3٠ إدارة 
وقطاع لكي نؤدي رسالتنا التي 
حملناها محتســبني األجر من 
اهلل عز وجل سبحانه وتعالى.
من جهته، عبر مدير إدارة 
محافظة حولي د.خالد احليص 
عن شكره للوكيل فريد عمادي 
حلثــه اجلميــع علــى اإلجناز 

والتنفيذ وتبني توفير األموال 
مليزانية الدولة عبر مشــاريع 
املبانــي اململوكــة ومعبرا عن 
ســعادته ألجــل إجنــاز مبنى 
محافظة حولــي اجلديد الذي 
سيشكل انطالقة كبيرة ملزيد 
من اإلجناز والعمل والتطوير 

والتنفيذ.
مــن جهته، قال ممثل إدارة 
الشــؤون الهندســية ســعود 
املطيري ان اإلدارة تعمل بصمت 
وتتميز بواقــع عملي وتنفيذ 
حقيقــي لتجســد قصة جناح 
إداري يعكس حرص املسؤولني 
في الوزارة، حيث اشرف فريق 
عمل املشاريع اإلنشائية على 
إجناز هذا املبنى بقيمة مليونني 
و٦8٠ ألف دينار على مساحة 

٢5٠٠ متر مربع.

تكرمي وكيل »األوقاف« م. فريد عمادي  م. فريد عمادي ود. وليد الشعيب ود. خالد احليص لدى افتتاح املبنى اجلديد         )احمد علي(

املبنى اجلديد 
يسهم في تهيئة 
البيئة املساعدة 
للعمل لينعكس 

على األداء 
واإلنتاجية

بشكل كبير


