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خالل ترؤسه االجتماع الطارئ للمجلس األعلى للمعاقين

كشف خالل مؤتمر صحافي عن اجتماع مرتقب لبحث إعادة عمل لجنة األسعار

العفاسي: لجنة طبية عليا لمنح شهادة إثبات اإلعاقة
ومكتب خاص لمتابعة أوضاع المعاقين الدارسين في الجامعات الخاصة

بشرى شعبان
تأكيدا لم انفردت بنش���ره »األنباء« عقد 
املجلس االعل���ى للمعاقني اجتماعه الطارئ 
برئاسة وزير الشؤون د.محمد العفاسي، واكد 
د.العفاسي حرص الكويت على توفير احدث 
اخلدمات واكثرها تطورا لذوي االحتياجات 
اخلاصة بكل فئاتها، كاشفا عن عدة قرارات 
مت اتخاذها خالل االجتماع الطارئ للمجلس 
االعلى لش���ؤون املعاقني، وقال في تصريح 
صحافي عقب االجتماع ان االجتماع تطرق 
لقضايا حساسة ومهمة جدا لوضع حد لكل 
ما يثار من تصريحات بالصحف او قضايا 
تخص املعاقني واملجلس االعلى، كما تطرق 

ملا يثار لوضع احللول املناسبة.
واضاف ال نستطيع خالل اجتماع واحد 
استقصاء كل احلقائق ولذلك مت تشكيل جلنة 
خاصة لتقصي احلقائق ومتابعة كل ما اثير 
من قبل اعضاء مجلس االمة والتي تأتي من 
صلب اهتمامهم وحرصهم على هذه الشريحة 
العزيزة على قلوب اجلميع مؤكدا انها حتظى 
بعناية خاصة من قبل مؤسسات الدولة عامة 
واحلكومة بشكل خاص التي تعمل جاهدة 
لتوفير كل السبل ملساعدة هذه الفئات وتصرف 
على هذا الصرح بسخاء وتتلمس كل ما من 
ش���أنه ان يرفع املعان���اة ويحقق طموحات 

اخواننا وابنائنا املعاقني.

مدعاة فخر

وقال ان الكوي���ت بها خدمات تقدم لهذه 
الفئات ال توجد ف���ي اي دولة بالعالم وهذا 
مدع���اة فخر واعتزاز للكوي���ت حتى الدول 
املتقدمة تأخذ الضرائب من الرواتب لتصرف 
على الش���رائح االجتماعية والكويت الدولة 
الوحيدة الت���ي تتحمل اعباء كل ما يصرف 
وهي خدمة غي���ر موجودة في العالم اجمع 
وجميع دول العالم تس���تغرب ما تقوم به 
الكويت وتعتبره خطوة غير مسبوقة وهذا 

ما نلمسه من خالل لقاءاتنا اخلارجية.
واكد د.العفاسي ان الوزارة تبذل كل جهد 
لتنفيذ رغبة صاحب الس���مو االمير وسمو 
ولي العهد وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
في حتقيق رغباتهم في جعل الكويت محط 
انظار العالم في نوعية اخلدمات لكل فئات 
املجتمع، واحلمد هلل هذه املبادئ جس���دها 

دستور الكويت حلماية فئات املجتمع.
وعن االجتماع اعلن د.العفاسي ان جميع 
القضاي���ا املدرجة على ج���دول اعماله متت 

وفق االمكاني���ات املتوافرة وخصوصا من 
جانب خدمة االي���واء كمرحلة أولى، حتى 
وإن استدعى األمر فتح مراكز جديدة ايوائية 
للمعاقني غير الكويتيني. وقال ان الكويت 
سباقة في النواحي االنسانية وهي تساعد 
بسخاء جميع احملتاجني في كل ارجاء العالم 
وبالتالي ال ميكن ان تتأخر عن املوجودين 
على ارضه���ا، وان تكون كما قلنا س���ابقا 
اخلطوة األولى وض���ع الضوابط واالعالن 
عن استقبال الطلبات وحصر االعداد ورفعها 
الى املجلس لتحديد االعداد املقبولة وستكون 
املرحلة األولى اخلدمة االيوائية وتوفير كل 
ما يساعد نزالء دور الرعاية اسوة بالنزالء 

الكويتيني.
وعلى مس���توى آخر كش���ف د.العفاسي 
عن قرار بش���أن انشاء مكتب خاص ملتابعة 
اوضاع املعاقني الدارسني في اجلامعات اخلاصة 
واالشراف على كل متطلباتهم واحتياجاتهم 

والعمل على جميع مشاكلهم.
وايضا في مجال ش���هادة اثبات االعاقة 
ارت���أى املجلس أن تك���ون هناك جلنة عليا 
أو هيئة طبية تعاون د.أحمد الش���طي من 
االطباء املختصني وتراجع التقارير املرفوعة 
من اللجان الطبية ولها صالحية تعديل اي 
قرار مرفوع من هذه اللجان او املوافقة عليه 

كما هو وارد. 

لجنة تقصي الحقائق

وعن عمل جلنة تقصي احلقائق اوضح 
د.العفاسي ان اللجنة تنظر في 31 ألف ملف 

بجميع التقارير واملستندات والقرارات.
وهذا أمر يتطلب جهدا ووقتا وهي استعانة 
ببعض املختصني لكي يساعدوها على اجناز 
عملها ونأمل ان تنهي عملها خالل مهلة ال� 3 

اشهر احملددة بالقرار.
وع���ن كادر العامل���ني ف���ي دور الرعاية 
االجتماعية اكد د.العفاس���ي انه مت تكليف 
الوكيل املساعد للرعاية االجتماعية بتقدمي 
كادر مجز للعاملني لتشجيعهم على العمل في 
هذه املهن التي حتتاج الى جهد كبير وصبر 
ورعاية ولكيال نبقى في املهن الطاردة ونحافظ 
على اجلهاز العامل الذي اكتسب اخلبرة ونقدم 
الكادر املجزي تقديرا جلهودهم وإن شاء اهلل 

سيبصر النور في وقت قريب.
وعن امللف الرياضي اشار الى ان احلكومة 
واملجلس يعمالن ملصلحة الكويت العليا وإن 

شاء اهلل هناك تعاون حلل هذه القضية.

مناقشتها بالتفصيل ومبا تستحق من اهتمام 
ومن ابرز القرارات التي مت اتخاذها ايجاد مقر 
دائم خلدمات الفئات اخلاصة تتوفر فيه كل ما 
توصلت اليه الدول املتقدمة وطرح املوضوع 
على بيوت استشارية عاملية قامت بتنفيذ مثل 
ه���ذه االعمال في دول متقدمة، كما انه اتخذ 
توصية بضرورة ذهاب وفود متخصصة الى 
هذه الدول لالطالع على اجنازات هذه البيوت 
االستشارية وتقدمي تقرير مبا شاهدته التخاذ 

االجراء املناس���ب في شأن بناء هذا الصرح 
ليكون متميزا في استخدام التقنيات احلديثة 
واملتطورة التي يخفف وجودها من الصعوبات 
التي يواجهها املعاق. ونرجو ان يجسد هذا 

الصرح تطلعات ومتطلبات هذه الفئات.

مقر مؤقت

واشار الى ان البقاء في املقر احلالي املؤقت 
غير ممكن وان هناك جلنة ستعمل على ايجاد 

ارض اخرى غير احملددة في منطقة الساملية 
تكون مساحتها اكبر والدخول واخلروج من 

املبنى اسهل.
واضاف: كما مت اتخاذ قرار يساعد املعاقني 
مبختلف فئاتهم وهو الغاء س���قف الراتب 
جلميع فئات االعاقة وانواعها لكي يستفيد 
اجلميع من املساعدات املالية التي تقدم لهذه 
الفئة بغض النظر عن راتب ولي االمر وايضا 
مت اتخاذ قرار يفس���ح املجال جلميع فئات 

االعاقة لالستفادة من القرض االسكاني مهما 
كان نوع االعاقة او مستواها.

واشار د.العفاسي الى دراسة بشأن املعاقني 
غي���ر الكويتيني من املقيمني وغير محددي 
انها  اجلنس���ية طرحت للمناقصة، مؤكدا 
حتتاج ملزيد من الدراسة متت احالتها الى 
اللجنة التنفيذية لتتولى وضع الضوابط 
والشروط الستفادة املعاقني املقيمني وغير 
محددي اجلنسية من اخلدمات وحصر االعداد 

الدويهيس: تخفيض أسعار 67 سلعة استهالكية بمناسبة شهر رمضان
بشرى شعبان

كشف رئيس احتاد اجلمعيات 
االستهالكية التعاونية د.حسني 
الدويهي���س عن اجتماع مرتقب 
سيعقد للجنة االستشارية في 
اعادة  االحتاد ملناقشة موضوع 
العمل في جلنة االسعار، مشيرا 
الى انه يعقب االجتماع قيام وفد 
مبقابلة وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي لرفع طلب له بإعادة 

عمل اللجنة.
وقال خ���الل مؤمتر صحافي 
عقده ام���س ان االحت���اد تقدم 
بطلب س���ابق لوزارة الشؤون 
إلع���ادة جلنة االس���عار وردت 
الوزارة بضرورة وضع ضوابط 
وش���روط منها توحيد ومراقبة 
االسعار ليس فقط االستهالكية 

واخلدماتية ايضا.

معالجة الخلل

واشار الى ان عام 2007 واثناء 
وجود مجلس ادارة في االحتاد 
منتخبا جرى حل اللجنة، مؤكدا 
انه ال يعرف ما اسباب حل هذه 
اللجنة. وأوضح ان االسعار تلعب 
دورا مهم���ا في تخفيف نس���بة 

الشكاوى من ارتفاع االسعار.
رأى د.الدويهيس ان معاجلة 
اخللل في العمل التعاوني تكون 
بتعديل القانون الذي ميكن وزارة 
الشؤون من القيام بالرقابة املسبقة 
والسيطرة على اي خلل قد يقع 
فيه العمل التعاوني قبل وقوعه 
ألن دور الوزارة حاليا اش���راف 
ومتابعة، وهو يقوم وفق قانون 
التعاون احلالي بالرقابة الالحقة 

اي بعد وقوع االشكاالت.
واشار: نتمنى أال يكون هناك 
اي انحراف في احلركة التعاونية، 
كما ان قطاع التعاون قطاع مستقل 
وكيان قائم بذاته، فهو ليس قطاعا 
حكوميا ليجري تخصيصه، كما 
انه لي���س قطاعا خاصا، بل هو 
قطاع قائم بذاته له احتادات على 

املستويني الدولي والعربي.
كما ان لكل جمعية شخصيتها 
االعتباري���ة والقانونية ولديها 
ادارة وجل���ان وفيما  مجل���س 

يتعلق باملشتريات لديها جلان 
مشتريات، ونحن كاحتاد هدفنا 
توحيد االسعار بني اجلمعيات 
وليس فرض اي قيد أو اجتهاد، 
ومتن���ى ان جتته���د كل جمعية 
وتوفر السلع بأرخص االسعار 

للمستهلكني.
ونفى وج���ود اي خالف مع 
احتاد التج���ار لكنهم في وجود 
جلنة االس���عار يعتب���رون ان 
االحتاد يتدخل في صلب عملهم 
فهم يريدون االس���عار محررة، 
ونح���ن نعمل على املس���اهمة 
في تخفيض االسعار باالخص 
ان الدول املجاورة بدأت تش���هد 
انخفاضات ملحوظة في اسعار 

السلع.

تحقيق إنجازات

الدويهيس املؤمتر  اس���تهل 
باالش���ارة الى ان الهدف من هذا 
املؤمتر ه���و ال���رد على بعض 
االستفسارات املتداولة سواء حول 
موضوع اسعار السلع باجلمعيات 
أو اي موضوعات تتعلق مبسيرة 

العمل التعاوني.
مشيرا الى انه منذ ان تولى 

مهمة رئاس���ة االحت���اد وادارة 
العمل به، وضع عددا من االهداف 
الرئيس���ية وحرص � ومازال � 
على حتقيقها، وه���ذا من واقع 
مسؤوليته كرئيس لالحتاد والتي 
رأى املس���ؤولون ممن وضعوه 
هذا املوضع انه يستطيع القيام 
بها عل���ى الوجه ال���ذي يحقق 
املصلحة، وانه بالتعاون املثمر 
والبناء من قبل اجلهاز التنفيذي 
باالحتاد متكن من حتقيق عدد 
م���ن االجنازات الت���ي كانت لها 
اثر ايجابي على مس���يرة العمل 
داخل االحتاد، فضال عن ايجابيتها 
في توثي���ق العالقة بني االحتاد 

واجلمعيات التعاونية.
واستعرض بعض االجنازات 
الت����ي حتقق����ت خ����الل الفترة 
الوجيزة على تس����لمه مهامه، 
مشيرا الى انه ومبناسبة اقتراب 
املبارك،  حلول ش����هر رمضان 
قررن����ا تخفيض عدد كبير من 
سلع التعاون لنحو 67 سلعة 
ابتهاجا بهذه املناسبة الكرمية، 
ومساهمة من االحتاد في تخفيف 
املواطنني  العبء ع����ن كاه����ل 
واملقيمني طوال الشهر الفضيل، 

ومع حتمل بعض موردي هذه 
السلع جلزء من نسب التخفيض 
في الس����عر والتي تتراوح بني 
5% و26% وذلك حس����ب أهمية 
الى جانب  السلعة للمستهلك، 
إجراء بع����ض التعديالت على 
اإلدارة التنفيذية باالحتاد، حيث 
تبني اثر تسلمنا ملهامنا ان هذه 
اإلدارة حتتاج الى إعادة تنظيم 
بس����بب وجود بعض األقسام 
التي له����ا اختصاصات مكملة 
الختصاصات اقسام اخرى، مما 
ال يبرر استقاللها وما يترتب على 
ذلك من وجود عمالة ومسميات 
وظيفي���ة زائ���دة ع���ن احلاجة 
والتي يتبعها بالضرورة زيادة 
املصروفات، فعمدنا الى تصحيح 
هذا الوضع من خالل دمج األقسام 
املتقاربة في االختصاصات، كقسم 
املبيعات وقسم التسويق واللذين 
مت دمجهما في قسم واحد حتت 
اسم »قسم املبيعات«، وكذلك قسم 
الشؤون االدارية وقسم مراقبة 
الدوام واخلدمات العامة واللذين 
مت دمجهما في قسم واحد حتت 
مسمى »قسم الشؤون اإلدارية«، 
كما قمنا ببعض األمور األخرى 

في هذا الصدد مما ال يتسع املجال 
لذكره.

زيادة المبيعات

الى زي���ادة مبيعات  إضافة 
االحتاد من سلع التعاون خالل 
النصف األول من عام 2009 عن 
النصف االول من عام 2008 بنحو 
615 الف دينار )اي بنسبة %33(، 
وان كانت هذه الزيادة لم تصل 
اليه،  الذي نطمح  الى املستوى 
اال انه ميكن اعتباره مؤشرا نحو 
حتقيق املزيد من النجاح في هذا 
اجلانب، ويج���ب أال يغيب عن 
بالنا ما لسلع التعاون من أهمية 
لدى املستهلك ملا تتصف به من 
جودة عالية وأس���عار منافسة 
ألسعار مثيالتها، وبالتالي فإن 
زيادة مبيعات سلع التعاون ال 
تفيد االحتاد فحسب وامنا تفيد 
املستهلك ايضا، هذا عالوة على 
ما حتققه من فوائد للجمعيات من 
خالل حصولها على عائد يزيد كلما 
زادت مسحوباتها من تلك السلع، 
وق���د كان لزياراتنا للجمعيات 
التعاونية اثر ايجابي في املساهمة 
في حتقيق تل���ك الزيادة وذلك 

بجانب األهداف األخرى من تلك 
الزيارات والتي تناولت املناقشات 
مع أعضاء اجلمعيات خاللها حث 
اجلمعيات على سداد مستحقات 
االحت���اد لديها لتوفير أكبر قدر 
الالزم���ة للوفاء  الس���يولة  من 
بااللتزامات املالية املترتبة على 

االحتاد جتاه املوردين.
وق���ال ان م���ن ش���أن زيادة 
املبيعات من س���لع التعاون ان 
يحص���ل اكبر ع���دد ممكن من 
املواطنني واملستهلكني بصفة عامة 
على احتياجاتهم من تلك السلع 
بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع 
أسعار بدائلها بأسواق اجلمعيات 
واألسواق احمللية األخرى، وذلك 
عالوة على ما حتققه تلك الزيادة 
في املبيعات من عائد يسهم ولو 
بقدر يسير في تغطية جزء من 
خسائر االحتاد املرحلة من عامي 

2007 و2009.
وزي���ادة إي���رادات االحت���اد 
وتقليص مصروفاته، فقد متكنا 
من زيادة ايرادات االحتاد من خالل 
زيادة مبيعات سلع التعاون كما 
اشرنا، وأيضا من خالل انخفاض 
املديونيات املس���تحقة  مع���دل 

لالحتاد واملتراكمة لدى اجلمعيات 
وبعض الشركات واملؤسسات، 
وذلك على ضوء ما اتبعناه في هذا 
الصدد من سياسات وما اتخذناه 

من إجراءات.
وأش���ار الى حرصه في ذات 
الوقت على تقليص مصروفات 
االحتاد من خالل اتخاذ عدد من 
اإلجراءات، فعالوة على االجراءات 
التي من ش���أنها تخفيض بنود 
مصروفات االحت���اد واحلد من 
ارتفاع بند الرواتب بصفة خاصة 
ودون اي تأثي���ر س���لبي على 
مستوى األداء، قمنا ايضا بإلغاء 
مقررات رئيس االحتاد املتعلقة 
بالسيارة املخصصة له، ومقابل 
اتصاالته الهاتفية، هذا فضال عن 
قيامنا ببعض االجراءات األخرى 
نحو تقليص املصروفات، وكانت 
احملصلة النهائية لهذا التقليص 
حتقيق وف���ورات مالية ببعض 
بنود املصروفات تقدر سنويا مبا 

يزيد على 95 الف دينار.

ارتفاع األسعار

اما فيما يتعلق بقضية الغالء 
وارتفاع األسعار فقال د.الدويهيس: 

قد عنينا بهذه القضية في وقت 
مبكر جدا، اذ ارس���لنا في بداية 
م���ارس 2009 )اي قب���ل مرور 
شهر من تولينا رئاسة االحتاد( 
تعميما الى اجلمعيات التعاونية 
حلثها على توحيد اسعار السلع 
واحليلولة دون اختالفها ما بني 

جمعية واخرى.
وق���د كانت ه���ذه القضية � 
ومازالت � على رأس املوضوعات 
التي تتم مناقشتها خالل زياراتنا 
التعاونية،  امليدانية للجمعيات 
حيث عملنا خاللها قدر استطاعتنا 
على تقريب وجهات النظر فيما 
يجب علينا اتخاذه نحو س���بل 
حل ه���ذه القضية بصورة اكثر 
التي يتم  موضوعية من تل���ك 

اتباعها في االجتماعات.
وفي ش���أن قضية االسعار، 
طالبنا � ومازلنا نطالب � بعودة 
جلنة االسعار الى عملها لتقوم 
بتأدية املهام املنوطة بها في رقابة 
وتوحيد االس���عار باجلمعيات 
التعاونية، وجار حاليا التنسيق 
مع وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل حول هذا املوضوع والذي 

قد يتم بني حلظة واخرى.

لجنة تقصي الحقائق تنظر في 31 ألف ملف وينتهي عملها بعد 3 شهور وسنقّدم كادرًا مجزيًا للعاملين في دور الرعاية االجتماعية  

د.العفاسي خالل ترؤسه االجتماعد.محمد العفاسي

نهضنا بجمعية النسيم خالل سنة
من الخسارة الفادحة إلى الربح

عن عمله في رئاس���ة جمعية النسيم 
التعاوني���ة رئيس���ا لالحت���اد ومديرا في 
»الش���ؤون« رأى الدويهي���س ان ذل���ك ال 
يتعارض في شيء بل تقسيم الوقت والعمل 
بأوقات اضافية يساعدان على معاجلة أمور 

عديدة.
موضحا انه عندما تسلم جمعية النسيم 
التعاونية كانت جمعية فيها خسارة فادحة 
وذلك في ش���هر 2007/11 حيث كانت تقدر 
خسارتها بأكثر من 511 ألف دينار باالضافة 
الى بضائع جامدة ومعرضة للتلف قيمتها 

تزيد عن 750 الف دينار وتكدس وظيفي كبير 
باكثر من 1500 موظف، وخالل سنة واحدة 
حققنا ارباحا صافية بقيمة مليون وستمائة 
ألف دينار باالضافة الى تغطية اخلسائر 

والتخلص من االصناف املكدسة.
وعاجلنا موضوع التوظيف واجلمعية 
حاليا يعم��ل بها 460 موظفا وتوس���عنا 
في العم���ران ومت فتح ف���رع للمعلومات 
املدنية ومكت������ب لتصديق املعامالت من 
وزارة اخلارجية والعديد م��ن املش���اريع 

األخ��رى.

المغربي: ملتقى األيتام يتيح الفرصة أمام الشباب للحوار وااللتقاء
عمانـ  كونا: اشاد رئيس وفد الكويت املشارك في امللتقى 
العربي الثالث لاليتام فوزي املغربي امس مبضمون امللتقى 
ــباب العربي للحوار  الذي يهدف الى اتاحة الفرصة امام الش

وااللتقاء والتعارف فيما بينهم وتبادل اخلبرات الشبابية.
ــرف دار حولي  ــغل منصب مش وقال املغربي الذي يش
ــؤون االجتماعية والعمل  في احلضانة العائلية بوزارة الش
ــا« ان امللتقى الذي اختتم أعماله اليوم  في تصريح لـ »كون
يجسد رؤى القيادات العربية الهادفة الى فتح املجال للشباب 

للمشاركة وتبادل اخلبرات والتعارف فيما بينهم.

وأشار الى ان أنشطة امللتقى اشتملت على أنشطة ترويحية 
ومحاضرات وزيارات ملواقع سياحية وأثرية في االردن نظمت 
ــاركة. وشدد على أهمية  ــاركة جميع وفود الدول املش مبش
االستمرار في تنفيذ هذا امللتقى باعتباره مبادرة عربية مهمة 
لأليتام العرب انعكس مردودها االيجابي بشكل مباشر على 

الشباب املشاركني من مختلف الدول العربية.
ــة حنان ملن  واضاف املغربي ان »امللتقى يعد مبثابة ملس
فقدوا حنان األم وعطف األب لهذه الفئة احملرومة التي هي 

أحق بالرعاية واالهتمام لتكون نسيجا قويا في املجتمع«.

وقال ان امللتقى أتاح أمامهم فرصة للحوار وتبادل الرأي 
ــط تفكيري عقالني لديهم  ــو ما ينعكس على تكوين من وه
ــارك في احلوار وتبادل  ويفتح آفاق املعرفة من خالل التش
ــونها في أقطار دول  التجارب املختلفة املتنوعة التي يعيش

األمة العربية.
يذكر ان الكويت شاركت في امللتقى الذي استمر 5 أيام 
ــة فوزي املغربي ونائبه ناشي الشبعان اضافة  بوفد برئاس
ــطني  ــباب الى جانب وفود دول مصر وفلس الى 9 من الش

واإلمارات والبحرين واألردن.

)أسامة البطراوي(د.حسني الدويهيس وعبداهلل الرجعان وبداح الساهلي خالل املؤمتر الصحافي


