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تزامن ًا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر

«النجاة اخليرية» :آالف املشاريع نقلت املجتمعات الفقيرة من االحتياج إلى اإلنتاج

د .رشيد احلمد

اتساقا ً مع أهداف التنمية املستدامة
التي أقرتها األمم املتحدة  ،وتزامنا مع
(اليوم الدولي للقضاء على الفقر)
ال��ذي يوافق  ١٧أكتوبر من كل عام
 ،كشفت جمعية ال��ن��ج��اة اخليرية
أنها قامت بتنفيذ مئات املشاريع
اإلنتاجية والتنموية الرائدة والتي
نقلت املجتمعات الفقيرة من العوز
واحل��اج��ة إل��ى ال��ع��ط��اء واالن��ت��اج ،
ومنها بناء قرية النجاة اإلنسانية
بتشاد ،وكذلك كفالة  12أل��ف يتيم
في شتى دول العالم ،بجانب تقدمي
مساعدات مادية ألكثر من  46ألف
طالب علم داخل الكويت ،وبناء مئات
املنازل وتقدمي آالف املساعدات لألسر
الفقيرة ،وتسخير كافة االمكانيات

التعليم من أهم أهداف جمعية النجاة اخليرية

رعاية األيتام في عدة دول

لتوفير احلياة الكرمية للمستفيدين.
وأوض����ح ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
اإلدارة بالنجاة اخليرية د .رشيد
احلمد أن��ه من خ�لال عمل اجلمعية
ال��ت��ن��م��وي وامل��ت��واص��ل وت��اري��خ��ه��ا
الطويل في العطاء اإلنساني خلصنا
أن املشاريع التنموية والتعليمية
واالنتاجية من أهم احللول األساسية
التي تساهم في القضاء على الفقر
ومتكني الشعوب من االعتماد على
أن��ف��س��ه��ا ،وال����ذي ب����دوره ينعكس

باإليجاب على مجتمعاتهم بشكل
عام  ،وبهذا املناسبة أيضا نتقدم بأجل
واعظم التبريكات والتهاني القلبية
من حضرة صاحب السمو قائد العمل
االنساني الشيخ صباح األحمد أمير
البالد ،مبناسبة عودته ألرض الوطن
ساملا معافى بفضل الله تعالى.
وأضاف احلمد أن وفود اجلمعية
ت��ق��وم ب�ين الفينة واألخ����رى بتفقد
أح��وال تلك األس��ر التي استفادت من
هذه املشاريع وملست تغيرا ً إيجابياً

ملموساً في حياتهم ،فبعد أن كانوا
ينتظرون التبرعات التي يجود بها
احملسنون والتي ما تلبث أن تستمر
معهم طويالً أمام متطلبات والتزامات
احلياة اصبحوا بفضل الله وتوفيقه
طاقات فاعلة وأي��ادي منتجة بل أن
ب��ع��ض منهم ي��س��اه��م وي��ش��ارك في
كفالة األسر الفقيرة  ،وهذا هو توجه
وفلسفة النجاة اخليرية أن نسعى
جاهدين إلى نقل و حتويل األسر إلى
العيش الكرمي من خ�لال تنفيذ مثل

يقدم عبوات باردة للعاملني في املناطق شديدة احلرارة

هذه املشاريع.
وب�ين احلمد أن مشاريع النجاة
اخليرية االنتاجية تنوعت وذل��ك
حسب طبيعة الدول اجلغرافية ،فمن
هذه املشاريع تربية الدواجن ومناحل
العسل ووسائل نقل األمتعة  ،ومزارع
تربية احليوانات واحمل�لات الوقفية
وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ش��اري��ع االنتاجية
األخ���رى ال��ت��ي تناسب طبيعة هذه
املجتمعات  ،في مختلف ال��دول حول
العالم.
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السلمان :أسهمت في متكني أبنائنا من ذوي اإلعاقة في سوق العمل

«بنك الطعام» يطلق مشروع «تسبيل املياه» «املنابر القرآنية» أطلقت حملة «شركاء لتوظيفهم»
بالتعاون مع «أمانة األوقاف»

سالم احلمر

كشف البنك الكويتي للطعام
ع��ن ان��ط�لاق م��ش��روع “مصرف
تسبيل املياه” ،وذلك بالتعاون مع
األمانة العامة لألوقاف حيث يعد
املشروع من أكبر املشاريع تطورا
باملنطقة في قطاع العمل اخليري،
وذل��ك عن طريق سيارات البنك
املتنقلة احلديثة واملجهزة بأحدث
أساليب التبريد التي تستخدم في
هذا املشروع احليوي.
وقال املدير العام لبنك الطعام
س��ال��م احل��م��ر إن ال��ب��ن��ك يوفر

احلمر مع فريق املشروع

م���اء نظيفا ف��ي ع��ب��وات م��ب��ردة
وجاهزة للعمال في حرارة اجلو
الشديدة ،إذ تقوم سيارات متنقلة
متخصصة باالنتقال إلى أماكن
جتمعات العمال الذين يعملون
في هذه األجواء وتزويدهم باملاء
البارد وخصوصا في الطرق و
املستشفيات واألماكن احليوية.
وق����ال احل���م���ر :إن م��ش��روع
“مصرف تسبيل املياه” يعد
نقلة نوعية في العمل اخليري
واإلن����س����ان����ي ف����ي امل��ن��ط��ق��ة،

نظرا لألساليب احلديثة التي
يستخدمها البنك في إجن��اح هذا
املشروع واستفادة أكبر عدد ممكن
م��ن احملتاجني ،خاصة شريحة
العمال الفقراء الذين يعملون في
مختلف مناطق ال��ب�لاد ف��ي اشد
درجات احلرارة.
وأض��اف احلمر :أن املشروع
ي��أت��ي انطالقا م��ن ق��ول��ه تعالى
«وجعلنا من املاء كل شيء حي»،
وق��ول رس��ول��ه صلى الله عليه
وس��ل��م “أفضل ال��ص��دق��ة سقي

املاء” ،م��وض��ح��ا أن امل��ش��روع
يستهدف تقدمي املاء البارد للمارة
في ح��رارة اجلو الشديدة ابتغاء
الثواب من الله ،إذ تعد صدقة املاء
أفضل الصدقات .
ودع��ا احلمر أه��ل الكويت إلى
دع���م امل��ش��اري��ع اخل��ي��ري��ة التي
ي��ن��ف��ذه��ا م���ن خ�ل�ال ال��ت��ب��رع��ات
واملساعدات املالية وغير املادية
ليصل خير الكويت وبلد قائد
اإلنسانية إلى احملتاجني والفقراء
في جميع أنحاء البالد.

م��ن منطلق حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل بني
القطاعات احلكومية ومؤسسات املجتمع
املدني والقطاع اخلاص في دعم رعاية
ذوي اإلعاقة في دولة الكويت وحتقيق
أهداف التنمية املستدامة ،دعت جمعية
املنابر القرآنية إلى املشاركة واالنضمام
حلملة شركاء لتوظيفهم التي أطلقتها
“املنابر القرآنية” م��ن خ�ل�ال معهد
البناء البشري برعاية وإش��راف الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وبالشراكة
املجتمعية م��ع امل��ؤس��س��ات احلكومية
واخلاصة ومؤسسات املجتمع املدني
والقطاع املصرفي.
وف��ي ض��وء ذل��ك أع��رب��ت مدير معهد
ال��ب��ن��اء ال��ب��ش��ري ال��ت��اب��ع م .ع��واط��ف
السلمان عن سعادتها وامتنانها لشركة
القرين القابضة على انضمامهم حلملة
شركاء لتوظيفهم لتمكني وتوظيف ذوي
اإلعاقة؛ مشددة على أهمية املسؤولية
املجتمعية لدفع عجلة التقدم وخدمة
ذوي اإلعاقة.
وأكدت السلمان على أن هذه التجربة
والبرامج التدريبية ال بد وأن تكون قادرة
على تنفيد أهدافها وإجن��از مشاريعها
املشتركة التي ستصب في خدمة املجتمع
متمثلة بتحقيق رؤية استراتيجية هدفها
تصور مستقبل وظيفي أفضل لفئة ذوي
اإلعاقة.
وك����ررت ال��س��ل��م��ان ش��ك��ره��ا لشركة
القرين القابضة على رعايتهم الكرمية
لتدريب ومتكني  20من ذوي اإلعاقة في
دولة الكويت؛ وذلك متهيدا لتوظيفهم بعد
اجتياز اختبار مقررات التدريب .

م .عواطف السلمان مرحبة مبشاركة “القرين القابضة”

وأش����ارت ال��س��ل��م��ان إل���ى أن احلملة
أسهمت في متكني أبنائنا من ذوي اإلعاقة
في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم
حقوقهم على قدم املساواة مع اآلخرين،
وبيان االلتزامات التي تقع على اجلهات
احلكومية واخل��اص��ة إلعمال ه��ذا احلق
وفقا ملا هو منصوص عليه في التشريعات
السارية ف��ي ال��دول��ة ،فضال ع��ن توفير
ال��دع��م ال�ل�ازم لكل الباحثني ع��ن فرص
عمل متساوية في مختلف القطاعات ،أو
الراغبني في تأسيس عمل حر من خالل
املشروعات الصغيرة.
وأك����دت أن س��ي��اس��ة ت��وظ��ي��ف ذوي
اإلعاقة تتوافق مع رؤية واستراتيجية
ال��دول��ة للتنمية كويت ج��دي��دة ،2035
وأنها تهدف إلى االنتقال من مجال الرعاية
االجتماعية إل��ى التنمية االجتماعية،
إضافة إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة

من هذه الفئة وتطوير قدراتها وزي��ادة
الكفاءة واملرونة واإلنتاجية ،عن طريق
تدريبها تدريبا نوعيا مقترنا مبتطلبات
العمل الوظيفي ،وترسيخ وجود شراكة
مجتمعية متالحمة محافظة على هوية
املسؤولية املجتمعية في الدولة من خالل
التوجهات االستراتيجية.
وأض��اف��ت السلمان :ن��أم��ل أن تكون
هذه املشاركة والرعاية ذات آث��ار جيدة
على مكاسب التنمية في األداء التدريبي
والوظيفي لهذه الفئة املستهدفة وأن يكون
هناك إدراك متزايد من جانب مختلف
القطاعات احلكومية واألهلية ألهمية
وج���دوى ه��ذه احلملة وم��دى فعاليتها
في حتقيق متطلباتها وذل��ك ضمن إطار
تنظيمي واض��ح يسهم ف��ي رف��ع كفاءة
املستوى التدريبي واملهني لهذه الفئة
املهمة في املجتمع الكويتي.

دعا إلى التعاون مع اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع البدون

«زكاة العثمان» قدمت أكثر من  3500محاضرة السلمان :مبادرة من املكاتب الهندسية والدور االستشارية
طبية ودعوية وتربوية داخل الكويت
الكويتية لتوظيف املقيمني بصفة غير قانونية

أحمد الكندري

قدمت زك��اة العثمان التابعة
جلمعية النجاة اخليرية أكثر
من  3500محاضرة جماهيرية
داخ���ل ال��ك��وي��ت ،تنوعت م��ا بني
دعوية وطبية وتربوية وثقافية
واج��ت��م��اع��ي��ة ت�لام��س ال��واق��ع
وتناقش القضايا املعاصرة التي
تهم األس���رة واملجتمع ،وتنمي
ال��ث��ق��اف��ة ال��دي��ن��ي��ة وال��دن��ي��وي��ة
استفاد منها أالف الرواد مبسجد
الشايجي بحولي.

جانب من إحدى احملاضرات

و ذك�����ر م���دي���ر ع�����ام زك����اة
العثمان أحمد الكندري أن فكرة
احملاضرات تعود إلى قرابة 40
عام منذ تأسيس اللجنة ،موضحا
أن��ه خ�لال ال��ل��ق��اءات استضفنا
أط��ب��اء ف��ي ش��ت��ى التخصصات
الطبية والنفسية وق��دم��وا لنا
معلومات هامة في كيفية التعامل
م��ع أم���راض العصر كالسكري
والضغط وغيرها من األم��راض
املنتشرة ،وكذلك قدموا لنا دورة

في اإلسعافات األول��ي��ة وم��ا هي
الطرق املثلى للتعامل مع املريض
أو الشخص الذي تعرض حلادث،
وغيرها من اللقاءات النافعة في
مجال الطب النفسي وغيرها من
املجاالت االخرى املتعددة.
مضيفا من العلماء الذين اثروا
احملاضرات فضيلة الدكتور خالد
املذكور وال��ذي اعتاد سنويا أن
يأتي إل��ى زك��اة العثمان في أول
ي��وم م��ن شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك

ل��ي��ق��دم ال��ت��ه��ان��ي وال��ت��ب��ري��ك��ات
ويجيب على أسئلة اجلمهور
 ،وكذلك فضيلة الدكتور أحمد
احل��ج��ي ال���ك���ردي ،وال��دك��ت��ور
ط���ارق ال��س��وي��دان ،وال��دك��ت��ور
محمد العوضي ،والدكتورمحمد
الطبطبائي وال��دك��ت��ور محمد
اخل��راف��ي ،وغ��ي��ره��م م��ن ال��دع��اة
العاملني ساهموا بشكل كبير في
تنمية ثقافة احلضور من جموع
املسلمني.

أشاد احتاد املكاتب الهندسية والدور
االس��ت��ش��اري��ة الكويتية مب��ا ي��ق��وم به
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني
بصورة غير قانونية الهادفة الى معاجلة
اخللل القائم في أوض��اع املقيمني بصفة
غير قانونية وحتقيق املصلحة العليا
للكويت واحلافظ على أمنها ،الفتا إلى
تلقيه دعوة مشكورة من رئيس اجلهاز
صالح الفضالة لبحث امكانية التعاون
بني اجلانبني لدعم هذه اجلهود وتقدمي
االحت��اد مبادرة لدعمها من خالل ايجاد
احللول لتوظيف املقيمني بصورة غير
قانونية و تدريبهم وادخالهم الى سوق
العمل .
وذك���ر رئ��ي��س االحت���اد املهندس بدر
السلمان  ،أنه وبدعوة من رئيس اجلهاز
عقد االحت���اد اجتماعا اط��ل��ع ف��ي��ه على
جهودهم ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة
غير قانونية و مايبذلونه لوضع احللول
ملعاجلة أوض��اع��ه��م ،مثمنا عاليا هذه
الدعوة لالجتماع ومايقوم به اجلهاز في
هذا االطارمن جهد جبار ومثمر.
وأوض��ح السلمان أن م��ب��ادرة احتاد
املكاتب وال��دور االستشارية الكويتية
تتضمن أيضا امكانية السعي إلى توظيف
املقيمني بصفة غير قانونية ومخاطبة
الهيئة العامة للقوى العاملة للموافقة

السلمان والفضالة يتوسطان مجموعة من ممثلي املكاتب الهندسية

على توظيف نسبة التتجاوز  ٥٠باملائة
من النسبه املخصصة لتوظيف الكويتيني
بالقطاع اخلاص لالستشارات الهندسية
احمل���ددة وخصوصا في املهن املساندة
للعمل االستشاري والتي التتوافر او
لصعوبة اي��ج��اد الكويتيني للوظائف
املسانده للعمل االستشاري.
وأكد السلمان ،أن االحتاد على استعداد
تام للتعاون مع اجلهاز وفتح آفاق وسبل
التعاون إلجن��اح ه��ذا املشروع الوطني
 ،ونأمل املزيد من دعم وتعاون اجلهات
احل��ك��وم��ة واأله��ل��ي��ة وجمعيات النفع
العام واملؤسسات اخليرية مع اجلهاز

املركزي ملعاجه أوض��اع املقيمني بصفة
غير قانونية واحلاجة املاسة من الدعم
للرعاية الصحية واملعيشية والتعليمية
واالجتماعية واخلدمية والتمويلية.
ووجه رئيس االحتاد الدعوة لرئيس
اجلهاز وفريقه لديوانية االحتاد في وقت
يتفق عليه بالقريب العاجل ملزيد من
التواصل والتعاون وليتم عرض اجلهد
الكبير والعمل االنساني ال��ذي يقوم به
اجلهاز وال��ذي وجدنا ان��ه يضع نصب
عينيه مصلحة الكويت وأمنها في املقدمة
 ،باالضافة الى الرعاية االنسانية التي
يقوم بها اجلهاز.

