
محليات
اخلميس ٩ فبراير ٢٠٢٣

06

ومضات

دور اجلمعيات اخليرية 
الكويتية في تنمية 

املجتمعات واإلنسانية!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

تواجه األمم والشعوب عبر األزمان العديد 
من الظروف القاسية واألحوال الطارئة التي تقف 
حائال دون ســريان وامتداد اخلطط التنموية 
والطارئة خاصة في النوازل وامللمات والنكبات، 
وال راد لقضاء اهللا، لكن الناظر في املجتمعات 
املتقدمة يرى سرعة دوران حركة اإلغاثة، كما 
حدث في اليابان في كارثة فوكوشيما في سنة 
٢٠١١ حيث كانت اخلسائر البشرية ١٥٦٤١ قتيال 
و٢٧٧٦ جريحا و١٦٢٤٤ مفقودا، لكن ما أعجب 
العالم هو ســرعة عمليــات اإلنقاذ، ورغم ان 
فوكوشيما كارثة بكل ما تعنيه الكلمة بسبب 
حتول الكارثة إلى زلزال وتسونامي فإن عمليات 
اإلنقاذ وبروز الكوادر البشــرية لفتت أنظار 

العالم الى هذا احلدث املؤلم.
مازالت بلداننا العربية واإلسالمية بحاجة 
ماسة الى وحدة إدارية مترابطة بكل طواقمها 
مهمتها تبدأ مع وجود الكارثة، فالناس تكون 
بحاجة الى التوجيه املباشر والنصح واإلخالء 

واخلطط البديلة اآلنية واملستقبلية.
لقد شــاهدنا صورا من داخل سورية في 
عمليات اإلخالء كارثية بطيئة واآلليات املستخدمة 
قدمية، ويوجه هذه اآلليات والسيارات شباب قد 
ال ميلكون اخلبرة الكافية بحجم هذه املشكلة، 

نشاهدهم وهم حائرون ماذا يفعلون؟
آن األوان ان يكون هناك مركز عربي متكامل 
للتدخل خالل ساعات، وهذا ما شاهدته من افعال 
شامخة بطول وحجم اجلبال من شعبي املفضال 
الشعب الكويتي أميرا وولي عهد األمني ورئيس 
مجلس وزراء ورئيس مجلس أمة ومن خلفهم 
الشعب الكويتي الذي بادر من خالل جمعياته 
اخليرية في انزال اعالنات جلمع التبرعات لصالح 
الشعبني التركي والسوري على وجه السرعة، 
وهم واهللا يتصدرون املشهد العربي واإلسالمي 
وكأنهم هــم الوحيدون الذين يبادرون إلنقاذ 
اخوانهم مما هم فيه من حاجة الى مد يد املساعدة 
على وجه السرعة وتقدمي كل هذه اإلغاثة التي 
رأيناها في االعالم، وأقصد املساعدات الكويتية 
اخليرية العاجلة اكانت حكومية أو شــعبية، 
فتحية من القلب للشعب الكويتي الكرمي فهو 
دائمــا مع اخوانه وكل محتاج والتاريخ يكتب 
ويشهد للشعب الكويتي بهذه اخلصال األبية.
تؤكد اإلحصاءات الرســمية لألمم املتحدة 
واملنظمات اإلسالمية اخليرية الرائدة ان هناك 
اكثر من ٣٦ دولة فقيرة على مســتوى العالم 
غالبيتها من نصيب عاملنا العربي واإلسالمي 
وأوساط األقليات املسلمة في العالم، مع األسف.

ومن أجل هذه األسباب واملسببات جتد دائما 
تصدر الكويت في املشــهد اخليري واإلغاثي 
والتطوعي خاصة أن اجلمعيات األم في الكويت 

لها فروعها في هذه الدول.

ومضة: زلزال تركيا وســورية امنوذج ملا قد 
يحصل مستقبال ألي دولة عربية أو إسالمية 
وعصرنا عصر العلم واالقتصاد واإلنتاج، مما 
يحتم على هــذه اجلمعيات اخليرية املباركة 
«االستثمار اخليري» في ظل أعمال مؤسسية 
قادرة على تســخير العلم لتحقيق التنمية 
وتطوير اإلغاثة واتباع نظم ولوائح مؤسسية 
وترتكز على كوادر خيرية مدربة، كما وجدنا 
الفرق الكويتية التي تشكلت أو أبدت رغبتها 

في املشاركة.
إن املشهد الكويتي اإلغاثي في قضية زلزال 
تركيا وسورية يدرس ونفخر به، ألنه نتاج خبرة 

امتدت عقودا من الزمان في نشر الفكر العربي 
واإلسالمي وتأصيل العمل اخليري، وعلينا اال 
نتوقف ألن اإلســالم يعلمنا التطبيق العملي 
ملبادئه  العظيمة في حتقيق التعايش والتكافل 
في املجتمعات العربية واإلسالمية واإلنسانية. 
علينا ان نبدأ من اآلن التفاعل مع قضايا العالم.

آخر الكالم: إن على الدول العربية واإلســالمية 
ان تفسح املجال وتدعم اخلطط التنموية التي 
تقوم بها اجلمعيات اخليرية في إبراز دورها 
التنمــوي من خالل ما تقدمه من مســاعدات 
للمجتمعات في السلم او عند حلول الكوارث 
وامللمات والنوازل وما يتبع هذا من تطورات 
فــإن كنت معتمدا على اهللا ســبحانه ثم على 
موظفني أكفاء يتمتعون بقدرات ادارية متطورة 
فســتصل الى الهدف الذي تنشده، كما حدث 
اآلن في زلزال تركيا وسورية وبروز الكويت 

كدولة مانحة وبجدارة!

زبدة احلچي: آن األوان لتحريك مشاريع الوقف 
العربية واإلسالمية ملعاجلة جوانب النقص في 
التنمية خاصة أن الوقف يساهم الى حد كبير في 
تقدمي املال للمحتاجني من كل الطبقات ويحرك 
كل أوجــه اخلير، وكما حصل عندنا في دولة 
الكويت فلدينا جتربة رائدة في العمل الوقفي 

في االمانة العامة لألوقاف.
إن على الكويت التي شــهد لها اجلميع 
بالبروز اخليري العربي واإلسالمي والعاملي 
واإلنســاني ان تواصــل دورها اخليري 
للمحافظة على ثقة  احلكومي والشــعبي 
العمل  الذيــن يدعمون  املواطنني  جمهور 
الشعبي اخليري، ولهذا أرجو أال يغيب عنا 
توجيه التبرعــات لصالح التوطني، اما في 
الكوارث فعلينا ان نساعد اآلخرين احملتاجني 
ضمن الضوابط واللوائح املؤسسية املتعارف 
عليها، وهذا يتطلب اعالما خيريا ينقل الرسالة 
اخليرية ويعمل علــى التواصل مع جميع 
القطاعات لصالح عمليات اإلغاثة التي تقدم 
املساعدات باسم الكويت في أماكن النكبات 

والكوارث واحلروب.
ما يقدم من عمل خيري شــعبي بإشراف 
اجلهات املسؤولة املعنية والسفارات الكويتية 
في اخلارج أمر يستحق الشكر والتقدير، وعلينا 
أال نلتفت الى األصوات التي تشكك في العمل 
اخليري أو حتاول إلصــاق التهم وهو بريء 
منها، مما يستوجب علينا بالفعل اختيار كادرنا 

البشري اشرافا وتدريبا وتوجيها.
العمل اخليري الكويتي بخير مادام هناك 
توكل على اهللا، ســائلني اهللا ان يوفق اجلميع 

وأن تكون نتائجه نافعة بإذن اهللا.
كما رأينا الدور الكويتي احلقيقي الذي ميثل 
العرب واملسلمني واإلنسانية، فشكرا يا بلدي 
على هذه الفزعة املستحقة، وصلِّ على النبي 
هذي الكويت وهذا شعبها من غير ضغوط أو 

أجندات أو توجيه.
باختصار، فإن املشــهد بيحكي كويتيتنا، 
أدامك اهللا يا كويت العطاء يا بلسم اإلنسانية 

يا كويت السالم.
ورجائي األخير.. مو كل رابط صحيح تأكد 
متاما من اجلهة اللي بتدفع لها زكاتك او تبرعك، 
ترى في هكرز يزورون كل شيء، قاتلهم اهللا، 

انتبهوا أيها املتبرعون.
..في أمان اهللا.

«التربية»: ١٦ اجلاري آخر موعد 
لتقييم أداء اإلداريني باملناطق التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

وزارة  وكيــل  حــدد 
بالتكليف أسامة  التربية 
الســلطان يوم اخلميس 
١٦ اجلاري املوعد النهائي 
املوظفــني  أداء  لتقييــم 

اإلداريني للعام ٢٠٢٢.
جــاء ذلك في نشــرة 
عممهــا الســلطان علــى 
التعليميــة  املناطــق 
الديني،  التعليــم  وإدارة 
وتلقت «األنباء» نســخة 
منهــا، والتــي قــال فيها 

«نظــرا لوجوب االنتهــاء من تقييم أداء 
جميع العاملــني بوزارة التربية من فئة 
(إداري) عــن العام امليــالدي ٢٠٢٢ وفق 
اإلجراءات والقرارات املنظمة لهذا األمر، 
فيرجى اإليعاز إلى مراكز العمل وجهات 
االختصاص لديكــم لالنتهاء من إدخال 
واعتمــاد تقييم األداء جلميــع العاملني 
لديهم بأسرع وقت ممكن، وااللتزام مبا 
جاء بجميع التعاميم والنشرات املتعلقة 
بهذا الشأن على أن يأخذ األمر صفة األهمية 
واالستعجال واالنتهاء من إدخال واعتماد 
تقييم األداء جلميع العاملني بحد أقصى 

يوم اخلميس ١٦ اجلاري».
مــن جانب آخــر، عقد 
التربيــة  وزارة  وكيــل 
باإلنابة والوكيل املساعد 
العــام أســامة  للتعليــم 
الســلطان اجتماعــا مــع 
الياباني بحضور  الوفــد 
املستشار كوجي كانيكو 
واراتا تاتســومي، حيث 
تضمن االجتماع مناقشة 
أوجه التعاون املشــتركة 
بــني الكويــت ونظيرتها 
اليابــان الصديقة، وجاء 
في مقدمتــه تقدمي منحة 
دراســية للمعلمني الكويتيني من خالل 
البرنامج التدريبي للمدرســني الراغبني 
في القيام بالبحث في التعليم املدرســي 
في اليابان واجلامعات اليابانية للســنة 
الدراســية األكادمييــة اليابانيــة والتي 
تبدأ في سبتمبر وأكتوبر املقبلني ٢٠٢٣، 
وأهميتهــا وأثرهــا اإليجابــي في مجال 
التعليم والثقافة، كمــا تناول االجتماع 
أيضا سبل تبادل اخلبرات واالستفادة من 
البلديــن الصديقني والعمل على توثيق 
أواصر الصداقة وتعزيز العالقات املتميزة 

بني البلدين في اجلانب التعليمي.

أسامة السلطان

البغلي: جمع التبرعات إلغاثة متضرري الزالزل
يتم وفق ضوابط «العمل اخليري» وحظر التبرع النقدي

األنصاري: إنشاء هيئة عامة للكوارث بات ضرورة ملّحة

«نقابات القطاع املشترك»: حفظ حقوق العمال لتحقيق التنمية

اجلمـع عبـر الوسـائل املعتمـدة سـواء اسـتقطاع بنكـي أو «كـي نـت» أو «أوناليـن» أو عبـر تطبيقـات الهواتـف الذكية

النقابي والعمل  املهني  والتنظيم  املدني  املجتمع  مؤسسات  بنك  مشاريع  منها  أجندات  ثالث  يتضمن  املؤمتر  الصيرفي: 

بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعيــة ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة م. مي البغلي 
بدء الوزارة ممثلة في ادارة اجلمعيات 
اخليريــة واملبــرات بالتنســيق مــع 
اجلمعيات اخليرية اطالق مشروعاتها 
اإلغاثية للمتضررين في جنوب تركيا 
وشمالي سورية من الزلزال الذي ضرب 

تركيا.
كالم البغلــي جــاء فــي تصريــح 
صحافي علــى هامش مشــاركتها في 
احتفالية رفع العلم الذي نظمه قطاع 
الرعايــة االجتماعيــة بحضور وكيل 
الوزارة باإلنابــة عبدالعزيز املطيري 
والوكيــل املســاعد لقطــاع التنميــة 
االجتماعية ســالم الرشيدي والوكيل 
املســاعد لقطاع الرعايــة االجتماعية 
بالتكليف حمد اخلالدي والوكيل املساعد 
لقطاع املالية واإلدارية بالتكليف بدر 

العدواني.
وأوضحت البغلي ان الوزارة تشرف 
على هذه املشروعات االغاثية وفقا ملا 
هو معتاد فــي هذه احلاالت من خالل 

قيام من يرغب من اجلمعيات كل على 
حدة بإطالق دعوة جلمع التبرعات عبر 
التقدم للوزارة بكتاب رسمي يتضمن 
طلب عمل اإلغاثة ويحدد فيه اجلمعية 
املعتمدة في منظومة وزارة اخلارجية.
وأضافــت ان اجلمعيات والهيئات 
اخليرية بدأت بتقدمي الكتب املطلوبة 
حلمالت جمــع التبرعــات عن طريق 

منظومــة ادارة اجلمعيــات اخليريــة 
أونالين، مبينة انها ستخضع للضوابط 
املعمول بها في وزارة الشؤون وقوانني 
العمــل اخليــري التــي حتظــر علــى 
اجلمعيــات اخليرية جمــع التبرعات 

النقدية بكل أشكالها.
وشددت على ضرورة االلتزام بجمع 
التبرعات باستخدام الوسائل املرخصة 

املنصوص عليها في الئحة تنظيم جمع 
التبرعات الصــادرة بالقرار الوزاري 
(٢٨/أ) لسنة ٢٠١٦ واملتمثلة في الـ «كي 
نت»، أونالين واالستقطاعات البنكية 
والتطبيقــات اإللكترونيــة بالهواتف 
الذكيــة وأجهــزة اجلمــع اإللكتروني 
التابعة لشركات  والرســائل النصية 

االتصاالت احمللية.
احتفالية رفع العلم

وأشــارت البغلي فــي كلمة ألقتها 
باملناســبة خالل االحتفاليــة ان رفع 
العلم ميثل رمزا للوحدة الوطنية بني 
أبناء الوطن والوالء للقيادة وهو فخر 

للجهود والتضحيات الكبيرة.
وأثنــت علــى جهــود العاملني في 
الــوزارة واســتمرار تقــدمي اخلدمات 
للمستحقني في دور الرعاية االجتماعية 
وغيرهــا مــن القطاعــات واملنظمــني 
لالحتفالية، موضحة انه نظرا للظروف 
الراهنة والزلزال الذي تعرضت له بعض 
الدول الشقيقة والصديقة مت الغاء عدد 
من األنشــطة في احتفــال رفع العلم، 
متوجهة بالتهنئة الى القيادة احلكيمة 
والشعب الكويتي في األعياد الوطنية.

عبداهللا الراكان

نظمت اجلمعية الكويتية 
للحماية من أخطار احلريق 
مؤمتــرا صحافيــا لإلعــالن 
عــن إقامة «مؤمتر الســالمة 
املدنيــة األول»،  واحلمايــة 
والذي يقام على مدى يومني 
١٤ و١٥ فبرايــر حتت شــعار 
«السالمة.. قبل وأثناء وبعد 
احلوادث»، ومبشاركة قياديني 
ومســؤولني مــن مختلــف 
قطاعات الدولــة ونخبة من 
اخلبراء واملختصني من داخل 

وخارج الكويت.
وأكــد مديــر عــام اإلدارة 
العامة لإلطفاء «قوة اإلطفاء 
العام» السابق رئيس املؤمتر 
يوســف  متقاعــد  الفريــق 
األنصــاري ان املؤمتــر الذي 
تنظمه اجلمعيــة يعد األول 
من نوعه في الكويت ويحظى 
بأهميــة بالغة كونــه يعنى 
مبفهوم السالمة واحلاجة إليها 
قبل وأثنــاء وبعد احلوادث، 
الفتا الى ان مفهوم السالمة من 
املفاهيم األساسية التي يعمل 
لها الفرد واملؤسسة واملجتمع 
على حد سواء، إذ ميثل وجود 
السالمة عالمة فارقة في إجناز 
العمــل والتنمية وصوال إلى 

رفاهية احلياة.
وشــدد األنصــاري على 

أسامة أبوالسعود

 أكد رئيس احتاد نقابات العاملني 
في القطاع املشــترك مهدي الصيرفي 
حــرص االحتــاد على إصــالح العمل 
النقابي املشترك في القطاعني اخلاص 
واحلكومــي وتنظيم وحفــظ حقوق 
العمــال ومعاجلــة مشــكالت احلركة 
النقابيــة لتحقيق التطــور والتنمية 

في البالد.
وقال الصيرفــي في تصريح على 
هامــش انطالق املؤمتــر األول الحتاد 
العاملني في القطاع املشــترك، والتي 
تعنــى باالهتمام بحقوق العاملني في 
القطاع اخلاص والقطاع األهلي، واملقام 
بالتعاون مع وزارة الداخلية، إن االحتاد 
يســعى إلى تطوير العمل النقابي في 
البالد في القطاعني احلكومي واخلاص 
والدفاع عن حقوق العاملني واملطالبة 

بقوانني حتفظ حقوقهم.
وأضاف أن االحتاد منذ بداية إشهاره 
وضع على عاتقه إصالح العمل النقابي 
املشــترك الــذي يســتهدف القطاعني 
اخلاص واحلكومي في ظل وجود مشاكل 
عدة تشوب احلركة النقابية، الفتا إلى 
أن االحتاد تلمــس اجلهود احلكومية 
نحو اإلصالح بتقدميها مشروع قانون 
عــام ٢٠١٨ يتضمن جوانــب إيجابية 
عدة تعالج الوضع الراهن وما يتعلق 

باحتياجات العاملني ومطالبهم.
وقــال الصيرفي فــي كلمته انه 
«بعــد مرور ٦٤ ســنة على جتربة 
مؤسسات املجتمع املدني وجب علينا 
تقييم التجربة ما إذا كانت ناجحة 
أم فاشــلة، إن كانت ناجحة ترتفع 
مؤشــرات االصالح وأمــا إن كانت 

األضرار التي خلفها الزلزال 
وإغاثــة أخواننــا املنكوبني، 
مؤكــدا ان الكويــت ســباقة 
دائما في الفزعة ومد يد العون 
للدول املنكوبــة واملتضررة 
جراء احلوادث الطبيعية في 

مختلف أنحاء العالم.
وأوضــح األنصــاري ان 
الكويت باتت بحاجة ماســة 
إلى نشر التوعية املجتمعية 
في هذا اجلانب بهدف الوصول 
إلى سالمة األرواح واملمتلكات، 
معربا عن أمله في ان يخرج 
املؤمتر بتوصيات علمية من 
شــأنها إحداث نقلــة نوعية 
في مجــال مكافحــة األزمات 
واحلماية من أخطار احلريق.
من جانبه، أشــار نائب 
رئيس اجلمعيــة الكويتية 

وقالت ســالم: يبلغ عدد جمعيات 
النفــع العام في الكويــت ١٥٢ جمعية 
نفع عام، اجلمعيات التعاونية تفوق 
٨٠ جمعية تعاونية، االندية الرياضية 
الشاملة ١٦ ناديا، وهناك أكثر من ٢٠٠
ناد رياضي تخصصي، باإلضافة الى 
العديــد من اللجــان اخليرية والفرق 

التطوعية.
وتابعت: وقد ساهمت هذه اجلهات 
في تعزيز قيم االنتماء للوطن، ويختلف 
دورها قوة وضعفا حسب عدد منتسبيها 

ونشاطها ودور مجالس اإلدارة.
وأشارت الى ان ضعف بعض هذه 
اجلهات بسبب عدم وجود دعم لتطوير 
كوادرها ونقص اخلبرات لديها، ومن 
املتوقــع أن تنظر احلكومــة للجهات 
النشــطة واملؤثــرة منهــا وتســتعني 
بخبرات أعضاء مجالــس إداراتها في 

صنع القرارات.
من ناحيته، حتــدث رئيس نقابة 

احلكومية منهــا أو القطاع 
الصناعي والنفطي والقطاع 
اخلاص، وأخيرا ربط اجلهات 
التــي تتدخــل للحماية من 
احلــوادث والكــوارث قبل 

وأثناء وبعد احلوادث.
ولفت الكليب إلى ان املؤمتر 
يركز على ٣ جوانب رئيسية 
وهي «السالمة.. قبل وأثناء 
وبعد احلوادث» بهدف إلقاء 
الضوء على اجلوانب الفنية 
لهذه احلوادث وكيفية التعامل 
معها، مؤكدا ان اجلمعية منذ 
إنشــائها في عام ٢٠١٤ وهي 
حترص علــى إقامة الدورات 
وورش العمل املجانية بهدف 
تكثيف اجلانب التوعوي لدى 

املجتمع مبختلف شرائحه.
ويشــتمل املؤمتــر علــى 
عدة مسارات أبرزها احلماية 
احلــوادث  مــن  والوقايــة 
(احلريــق - اإلنقــاذ)، إدارة 
املخاطر واألزمات والكوارث، 
والتعافي بعد احلوادث لتأمني 
واملبانــي  األرواح  ســالمة 
واملمتلكات، كما يشــارك في 
املؤمتــر الصفــوف األمامية 
وزارة  فــي  العاملــني  مــن 
الدفــاع والداخلية واحلرس 
الوطنــي وقوة اإلطفاء العام 
والشركات النفطية والعاملون 
الــوزارات واملؤسســات  في 

والهيئات املهتمة بالسالمة.

للحمايــــة مـــــن أخطــار 
احلريــق م.حســام الكليب 
إلــى ان املؤمتــر يهدف إلى 
نشــر الوعي حــول مفهوم 
السالمة وأهميتها للمجتمع 
ومؤسساته املدنية انطالقا 
مــن قاعــدة «الوقاية خير 
من العــالج»، كما يســعى 
املؤمتر إلى حتقيق الشراكة 
مــع املؤسســات احلكومية 
واملجتمع املدني والشركات 
احمللية والعاملية في مجال 
السالمة، وكل ما يتعلق بها 
لتقليل اخلسائر والتعافي، 
باإلضافة إلى تنمية وتعزيز 
قــدرات املتخصصــني فــي 
الســالمة ملواجهة املخاطر 
وإدارة احلوادث والكوارث 
في القطاعات املختلفة سواء 

الفنانني واإلعالميني د.نبيل الفيلكاوي 
حيث استعرض الكثير من القضايا التي 
يتعرض لها العاملون في املجال الفني 
من دون قانون يحمي املهنة ويحافظ 

على استقالليتها.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس نقابة 
تكنولوجيا التعليم وأمني صندوق 
االحتاد فــواز الفواز أن عقد املؤمتر 
األول لالحتــاد يتوافق مــع الرؤية 
احلكيمــة للقيادة الرشــيدة بتمكني 
ومشــاركة النقابات العمالية بهدف 

تطوير وتنمية البالد.
ودعا الفــواز إلى العمل املشــترك 
بني اجلهات ذات الصلة من أجل اقرار 
قوانــني تدعــم العمــل النقابــي وتقر 
جميع املتطلبات املستحقة على غرار 
مجتمعات أخرى شهدت حتديث القوانني 
العماليــة فيها مما أفضــى إلى تغيير 
إيجابي ملحوظ في اإلنتاج في شــتى 

املجاالت.

«الشؤون» تقيم مراسم رفع العلم إيذاناً بإطالق احتفاالتها باألعياد الوطنية

«احلماية من أخطار احلريق» تنظم مؤمتر السالمة واحلماية املدنية األول ١٤ فبراير

انطالق أعمال املؤمتر األول الحتاد نقابات العاملني في القطاع املشترك املعني بحقوق العاملني في القطاعني اخلاص واحلكومي

م. مي البغلي خالل حفل رفع العلم في وزارة الشؤون

يوسف األنصاري وحسام الكليب وعلي الفيلكاوي ومحمد الكندري خالل املؤمتر

(قاسم باشا) مهدي الصيرفي واحملامية رشا سالم ود.نبيل الفيلكاوي مع احلضور في املؤمتر 

ضــرورة إنشــاء هيئة عامة 
للكوارث واألزمات، الســيما 
في ظل تفاقم معدالت األزمات 
الســنوات  والكــوارث فــي 
األخيــرة وخطورتهــا علــى 
املجتمــع، مبينــا ان ارتفاع 
وتيرة الصناعة وأعمال البناء 
واملشتقات النفطية في البالد 
يســتدعي وجود جهاز فعال 
يعنى برصد األزمات والكوارث 
والتعامل معها من جهة واتخاذ 
اإلجراءات االحترازية استباقا 

ألي طارئ من جهة أخرى.
وتطرق إلى الدور الكبير 
الذي لعبته الكويت رســميا 
إلــى جانــب دور  وشــعبيا 
الكويتية  التطوعيــة  الفرق 
املتخصصة في مجال مكافحة 
األزمــات واحلرائق للحد من 

فاشلة فترتفع مدركات الفساد».
وأوضح أن انطــالق املؤمتر األول 
لالحتاد يشكل أولوية ملواصلة حتقيق 
املتطلبات العمالية املستحقة خصوصا 
أن املؤمتر يتضمن ثالث أجندات، منها 
مشروع بنك مؤسسات املجتمع املدني 
وهو مشــروع اجتماعــي يضم جميع 
شرائح املجتمع املدني العام ومشروع 
التنظيــم املهني املنقســم الى داخلي 

وخارجي ومشروع العمل النقابي.
واســتطرد الصيرفــي: إن هــذه 
األجنــدات مهمة جدا وفي املســتقبل 
سترتفع األجندات من أجل هدف ينصب 
فــي حتقيــق املصلحة العامــة للبالد 
باالســتناد إلى التاريخ الدميوقراطي 

في الكويت.
 من جهتها، ألقت احملامية رشا سالم 
كلمة سلطت فيها الضوء على املشروع 
املقترح بإنشــاء بنك تنمية جمعيات 
النفع العام ومؤسسات املجتمع املدني.

ملشاهدة الڤيديو

«اجلوهرة» جديد عبداللطيف اخلضر
صــدر مؤخــرا كتاب 
جديد لالديب عبداللطيف 
اخلــــضـــــر بعـنـــوان 

«اجلوهرة».
ويأتي هــذا االصدار 
اجلديــد ـ والــذي يعــد 
االنتــاج االدبي الثالثني 
له ـ ضمن سلســلة من 
التي اصدرها  القصص 
االديب والتي يضمها في 

غالف دليل مؤلفاتيغالف اجلوهرةدليل مؤلفاته.


