
تستعد مناء للزكاة والتنمية املجتمعية التابعة جمعية 
اإلص��اح االجتماعي إلط��اق مشروع »ش��ت��اًء داف��ئ��اً« لهذا 
العام الذي يعتبر من املشاريع املوسمية املهمة مع دخول 
فصل الشتاء والبرد القارس، وذلك بهدف توفير  البطانيات 
وأجهزة التدفئة وكسوة الشتاء لألطفال األيتام والفقراء 
وأبناء األسر املتعففة وأصحاب العوز واحلاجات ووجود 

أسر في أمس احلاجة ملثل هذه املشاريع اإلنسانية.
وقال مدير تنمية امل��وارد اخليرية مبؤسسة مناء للزكاة 
والتنمية املجتمعية مساعد الرخيص: إن هذا املشروع يعد 
نوعاً من أنواع التكافل والتراحم االجتماعي بني املسلمني، 
مستشهداً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه 
الشريف: »مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

األعضاء بالسهر واحلمى« )متفق عليه(.
وأوض��ح الرخيص أن املشروع استفاد منه خال العام 
املاضي 250 أس��رة بتكلفة قدرها 7700 د.ك، مشيراً إلى 

أن من��اء للزكاة والتنمية املجتمعية حت��رص سنوياً على 
تنفيذ هذا املشروع الذي انطلق في عام 2005 لسد حاجة 
ضرورية في ظل التقلبات املناخية التي يشهدها العالم، 
مبيناً أن املشروع يستهدف رسم البسمة على وجوه األيتام 
واألسر املستفيدة وإدخال السعادة في نفوسهم والتخفيف 
عن عاتقهم هموم احلياة ومعاناتها وحمايتهم من برد الشتاء 

القارس.
واختتم الرخيص قائاً: إن املشروع استمر كل هذه األعوام 
بفضل الله ثم بكرم وعطاء الشعب الكويتي املستمر في ضرب 
األمثلة الطيبة على البذل والعطاء، وحث الصانع احملسنني 
على التبرع لصالح مشروع »شتاء دافئاً« من خال قنوات 
التبرع املتعددة التي وفرتها من��اء، تيسيراً على الداعمني 
سواء من خال الفروع املنتشرة في جميع محافظات الكويت، 
أو خدمة امل��ن��دوب اخليري عبر اخل��ط الساخن  بواسطة 
جهاز نقاط البيع Knet أو من خ��ال املوقع اإللكتروني 

.namaakw.net

أعربت مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلع���اق���ة د. شفيقة ال��ع��وض��ي عن 
سعادتها بتوقيع ب��روت��وك��ول التعاون 
املشترك بني الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة واحتاد مصارف الكويت واالنضمام 
رسميا حلملة ش��رك��اء لتوظيفهم، التي 
أطلقتها الهيئة بالشراكة االستراتيجية مع 
معهد البناء البشري بالتعاون مع جهات 
ال��دول��ة ذات الصلة في القطاع احلكومي 
والقطاع اخل��اص ممثا بالقطاع املصرفي 

ومؤسسات املجتمع املدني .
وأوضحت العوضي أن هذا البروتوكول 
مع احت��اد مصارف الكويت يأتي انطاقاً 
م��ن ح��رص ال��ق��ي��ادة السياسية ف��ي دول��ة 

الكويت؛ وعلى رأسها صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد على دعم ورعاية 
أبنائه من الفئات اخلاصة، وتوجيه سموه 
الكرمي الدائم على بذل كافة اجلهود في تقدمي 
كل أنواع الرعاية واخلدمات لفئات الرعاية 
االجتماعية في املجتمع مبا ميكنهم من العيش 
الكرمي، وتخفيف معاناتهم ودمجهم فيه، 
وجعلهم أبناء صاحلني يسهمون بشكل فاعل 

في بناء الوطن وتنميته واحملافظة عليه.
حيث يأتي توقيع االتفاقية دعماً لهذه 

املشاركة املجتمعية ملؤسسات املجتمع املدني 
والقطاع اخلاص بتقدمي اخلدمات التدريبية 
والوظيفية للفئات املستهدفة من فئات ذوي 
اإلعاقة وتوظيف هذه املخرجات  باملؤسسات 
املالية واملصرفية في دول��ة الكويت وسد 
احتياجات س��وق العمل منهم؛ حيث تقوم 
البنوك الكويتية بتوظيف أكبر عدد ممكن من 
ذوي اإلعاقة وبشكل سنوي على أن تكون 
اإلعاقة من الفئات البسيطة واملتوسطة عدا 

اإلعاقات الشديدة.

وبينت ال��ع��وض��ي أن اجل��ه��ة األساسية 
املنفذة للبرامج التدريبية املذكورة في مذكرة 
التفاهم هي معهد البناء البشري للتدريب 
األه��ل��ي؛ وذل��ك وفقا لبروتوكول التعاون 
امل��وق��ع بينه وب��ني الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة؛ حيث يقوم املعهد بإعداد قوائم 
املتدربني في برامج التدريب املطلوبة كما 
يقوم بتوفير كافة مستلزمات تسيير برامج 
التدريب املطلوبة مبا في ذلك امليزات الازمة 
والسعات املكانية وأعضاء هيئة التدريب 

واملشرفني واملعامل، وال��ورش واملختبرات 
ووس��ائ��ل اإلي��ض��اح ... ال��خ ، وف��ق املعايير 

املهنية الازمة.
 من جانبه أكد األمني العام الحتاد مصارف 
الكويت د. حمد احلساوي حرص البنوك على 
تطبيق القانون رق��م 8 لسنة 2010 بشأن 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تنص 
على التأهيل والتشغيل ومتكني أبنائنا من 
االنخراط في العمل الوظيفي ودمجهم مبا 
يكفل لهم املساواة في املجتمع، ومنحهم قيمة 

مضافة لسد احتياجات سوق العمل.
وش��ك��ر احت���اد م��ص��ارف الكويت الهيئة 
العامة ل��ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة على إتاحة 
الفرصة للمساهمة واملساندة في االستفادة 
م��ن ه��ذه الفئة املتميزة للعمل ف��ي القطاع 

املصرفي.
م��ن جانبها أك���دت م��دي��ر معهد البناء 
البشري لتدريب فئات الرعاية االجتماعية 
م. عواطف السلمان أن توقيع البروتوكول 
م��ع احت���اد م��ص��ارف ال��ك��وي��ت ي��أت��ي  دعماً 

للمشاركة املجتمعية مع القطاع اخلاص 
بتقدمي اخل��دم��ات التدريبية والوظيفية 
للفئات املستهدفة من ذوي اإلعاقة من باب 
املسؤولية املجتمعية، وفق دراسة حتليلية 
ل��س��وق ال��ع��م��ل امل��ص��رف��ي، ض��م��ن برنامج 
مشترك معتمد من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب يتلقى فيه املتدربون أهم 
املهارات العلمية واملهنية الازمة، والعمل 
على توظيف مخرجات البرامج التدريبية 
اخل��اص��ة باملؤسسات املالية واملصرفية 
وسد احتياجات سوق العمل منهم. مبينة 
أن توظيف 16 خريجاً من ذوي اإلعاقة في 
البنوك الكويتية في البرنامج األول حلملة 
شركاء لتوظيفهم، كان هدفا النطاقة توقيع 
هذه االتفاقية التي تسعى لتوفير أكبر عدد 

ممكن من املقاعد الوظيفية لفئة ذوي اإلعاقة.
وت��وج��ه��ت ال��س��ل��م��ان ب��ال��ش��ك��ر اجل��زي��ل 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة واحتاد 
مصارف الكويت على شراكته الفاعلة في 
تدريب وتوظيف أبنائه من ذوي اإلعاقة كما 
عبرت عن شكرها وامتنانها لهذه الكوكبة 
من املصارف املشاركة؛ ملا لها من دور كبير 
في استمرارية هذا التدريب النوعي املقترن 

بالتوظيف لدعم رؤية كويت جديدة 2035.
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استقبلت نائب املدير العام للموارد واإلع��ام 
ف��ي بيت ال��زك��اة ك��وث��ر املسلم وف���داً م��ن جمعية 
األندلس والرقعي التعاونية ضم كا من رئيس 
مجلس اإلدارة  محمد الشريفي، ورئيس جلنة 
املشتريات  عامر هزاع الهجر حيث قاموا بتسليم 
نائب املدير العام شيكاً عن زكاة اجلمعية مببلغ 
)73،435.553 د.ك(، وقد حضر مراسم التسليم 
م��راق��ب امل��راك��ز االي���رادي���ة  ورئ��ي��س قسم خدمة 
الشركات عماد جاسم الصقر الزايد. وأشاد رئيس 
مجلس اإلدارة محمد الشريفي  بدور بيت الزكاة 
اخليري واإلنساني على املستوى احمللي والدولي، 
وم��ا يقوم به من جهود كبيرة شهد اجلميع بها 
س���واء م��ش��اري��ع خيرية أو م��س��اع��دات إنسانية 
وإغاثية، فما تطأ قدماك دولة من دولة العالم إال 
وجتد فيها بصمة كويتية تدل على كرمه وأخاقه 
وحبه لكل عمل خيري وإنساني يساعد في رفع 

املعاناة وتوفير احلياة الكرمية لكل الناس. وأهاب 
الشريفي بجميع اجلمعيات والشركات أن تقدم 
زكاتها وصدقاتها إلى  بيت الزكاة كجهة حكومية 
موثوقة ومعتمدة ولديها جهاز رقابي يؤكد أن تلك 
املساهمات في أيد أمينة ، وأكد ملسئولي البيت أنه 
يجب أن تكون األولوية في تقدمي املساعدات ألبناء 
منطقتي االندلس والرقعي وفق ضوابط صرف 
ول��وائ��ح بيت ال��زك��اة م��ن مستحقني ال��زك��اة ممن 
عليهم قضايا ضبط واحضار، باإلضافة إلى تنفيذ 
املشاريع اخليرية التي تخدم أهالي املنطقتني. من 
جانبها شكرت نائب املدير العام كوثر املسلم رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة جمعية االندلس والرقعي 
على دعمهم السنوي لبيت الزكاة مما يساهم في 
قيامه بواجباته جت��اه املستحقني واإلف���راج عن 
الغارمني وحتقيق التكافل االجتماعي بني أفراد 

املجتمع.

لتدريب وتوظيف ذوي اإلعاقة 

»هيئة اإلعاقة« توقع بروتوكول تعاون مشترك مع احتاد مصارف الكويت 

»بيت الزكاة« يتسلم الزكاة السنوية 
جلمعية األندلس والرقعي التعاونية 

كوثر املسلم تتسلم تبرع جمعية االندلس والرقعي

حتت رعاية وزارة الشؤون االجتماعية شاركت النجاة 
اخليرية فعاليات ملتقى الكويت الثاني لإلغاثة حيث ألقى 
كلمة اجلمعية مدير إدارة التعليم اخلارجي ومدير جلنة 
طالب العلم إبراهيم البدر، التي أكد خالها سعي اجلمعية 
احلثيث نحو نشر العلم والنور والثقافة واآلداب والعلوم 
داخ��ل وخ��ارج الكويت، وتخريج أجيال تعمل على نهضة 

ورفعة بلدانهم وأمتهم.
  وب��ني البدر أن أكثر من نصف األطفال الاجئني حول 
العالم ال يحصلون على التعليم، فحسب تقرير أصدرته 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني مؤخرا 
بتاريخ 30 أغسطس 2019، فإن من بني 7.1 مليون طفل 

الجئ في سن الدراسة، هناك 3.7 مليون طفل أي أكثر من 
النصف ال يذهبون إلى  املدرسة، وذلك بسبب أزمات احلروب 

و الكوارث. 
وتابع البدر: فيما يخص جهود النجاة اخليرية احلثيثة 
حيال ملف تعليم أبناء الاجئني واملنكوبني ج��راء ازمات 
احلروب والكوارث، سجلت النجاة اخليرية السبق والريادة 
حيال االهتمام مبلف التعليم. فحرصنا على كفالة الطاب 
احملرومني من التعليم بسبب احل��روب وال��ك��وارث، وقمنا 
ببناء املراكز التعليمية، ودور التعليم في املناطق التي بها 
كثافة في أعداد الاجئني، بجانب إنشاء املدارس في املراحل 
التعليمية املختلفة، وتوسعة امل���دارس احلالية وزي��ادة 

الفصول الدراسية بها لتستوعب املزيد من األطفال، عاوة 
على توفير منح للتعليم عن بعد، وحتمل تكاليف الطلبة 

اجلامعيني من الاجئني.
 موضحاً: لدينا 51 مدرسة ومركز تعليمي منتشرة 
في اليمن والهند وتشاد وبنجاديش وتركيا يستفيد من 
خدماتها التعليمية سنويا قرابة 18 ألف طالب، ونحرص 
بدورنا على اإلشراف املباشر على هذه املؤسسات التعليمية 
وزيارتها، واختيار طاقم مميز من املعلمني ذوي اخلبرة، 
ونقيم كذلك املسابقات التحفيزية للطاب، ونبذل قصارى 
اجلهود لتعبيد طريق العلم أمام الفقراء واأليتام وضعاف 

الدخل وهذه رسالتنا التي نعمل من أجلها.
وقال البدر: انتبهت جمعية النجاة إلى معاناة الطاب 
الاجئني السوريني داخل الكويت، الذين انقطعت دراستهم 
في سوريا نتيجة األحداث اجلارية في بادهم، وحال دون 
متابعتهم الدراسة فقامت اجلمعية بفتح مدارسها الستقبال 
الطلبة السوريني، وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم اخلاص 
من خال إجراء اختبارات حتديد مستوى متعددة للطلبة، 
وبفضل الله خرجت النجاة مئات الطلبة من أبناء اجلالية 
السورية من هذا املشروع، حيث استفاد من هذا املشروع  
أكثر من 1717طالب وطالبة وال��ذي��ن بفضل الله حققوا 
درجاتعليا والتحقوا بالعديد من اجلامعات املرموقة في 

شتى التخصصات.
مؤكداً أن النجاة اخليرية لديها داخل الكويت 15 مدرسة 
وقفية مميزة، يستفيد من خدماتها التعليمية أكثر من 12 ألف 
طالب علم من شتى اجلنسيات، وبتوفيق من الله جل وعا ثم 
بجهود طاقم العاملني في هذا احلقل التعليمي الرائد حتقق 
مدارس النجاة املراكز االولى على مستوى الكويت في شتى 
املراحل الدراسية، حتى غدت عنواناً للريادة التعليمية داخل 
الكويت. وشكر البدر وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة 
اخلارجية، مثمنا دورهم الرائد حيال تنظيم العمل اخليري 
ومتابعته، كما خص بالشكر اجلهة املنظمة للملتقي وكافة 
اجلهات املشاركة، معتبراً أن هذه امللتقيات تعد فرصة كبيرة 
الستعراض جهود الكويت اإلنسانية والتعليمية والطبية 

والتنموية والتي ساهمت في رفع رصيدها اإلنساني عاملياً.

والتنموية  والطبية  والتعليمية  اإلنسانية  الكويت  جهود  الستعراض  كبيرة  فرصة  امللتقيات  البدر: 

لإلغاثة الثاني  الكويت  ملتقى  فعاليات  في  شاركت  اخليرية«  »النجاة 

شفيقة العوضي وحمد احلساوي وعواطف السلمان مع بعض احلضور بعد توقيع البروتوكول

تكرمي إبراهيم البدر من وزارة الشؤون 

مساعد الرخيص

جانب من توقيع البروتوكول
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املاضي العام  املشروع  من  استفادت  أسرة   250 من  أكثر  الرخيص: 

»مناء« تستعد إلطالق مشروع »شتاًء دافئًا«
تنظم جلنة الدعوة واإلرش��اد في مدينة سعد 
العبدالله التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسامي 
محاضرة بعنوان : )حقوق شرعية( يلقيها الشيخ 
د. عاصم عبدالله القريوتي ، وذلك مساء اليوم 
األربعاء بعد صاة العشاء في ديوانية املنطقة 
في مدينة سعد العبدالله – ق )5( – ش )519( 
– م )164( . ودع��ت اجلمعية اجلمهور الكرمي 
حلضور فعاليات احمل��اض��رات وال���دروس التي 
تقيمها، األمر الذي يعود عليه بالنفع والفائدة في 

دينه ودنياه.
وقد سبق للجنة الدعوة واإلرش��اد في مدينة 
سعد العبدالله وأن أقامت عدة أنشطة ، منها تنظيم 
املخيمات الربيعية ، والتي يشارك فيها نخبة من 
العلماء واملشايخ من داخ��ل الكويت وخارجها، 
ويحضرها أعداد كبيرة من املواطنني واملقيمني، 
حيث يتم من خالها تنظيم األنشطة واحملاضرات 
التي تتناول العديد من املواضيع املهمة على 

الساحة، وبيان آراء العلماء بخصوصها.

الله« العبد  »سعد  في  شرعية«  »حقوق  محاضرة 

تتمات

»حصى الشوارع«
وأمور ليست في عهدي وأمور شخصية ، و ما 
يدعيه املستجوب مسلك خطير يعارض ضمانات 
التحقيق...وهذا م��دع��اة للضغط على املباحث 
لتغيير تقاريرها في قضايا أكثر خطورة ، موضحا 
أن إسناد املستجوب واقعة التزوير في املباحث 

يفترض ان يتقدم حيالها بشكوى أمام القضاء.
وق��ال اجل��راح: املصروفات اخلاصة موجودة 

في الداخلية وه��ي مرتبطة في مخاطر اإلره��اب 
واملخدرات وزعزعة األمن وأمور ذات طابع سري 
- زيادة املصروفات السرية إلى 25 مليونا بدالً من 

20 مليونا تقديراً إلحتياجات أمن البلد.
وأض��اف: لو كنت أري��د طمطمة قضية ضيافة 
الداخلية لطمطمتها، القضية ليست في عهدي، 
وحولتها للنيابة، فكيف أُحاسب عليها وأن��ا من 
أحالها إلى النيابة، وجلنة امليزانيات لعبت دورا 

كبيرا بها وزودنا ديوان احملاسبة بكل املستندات

تتمات


