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االنتقال إلى فئتي األيتام وكبار السن في فترة الحقة

صباح ناصر صباح األحمد: صاحب السمو حريص على أن تكون
محطة العطاء شاملة وثقافية تهتم بالفئات الخاصة وأسرهم

بشرى شعبان
اكد الرئيس الفخري لقناة العطاء الفضائية الشيخ 
صباح ناصر صباح االحمد ان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حريص على أن تكون احملطة 
شاملة وثقافية تهتم بكل الفئات اخلاصة واسرهم.

وقال عقب اجتماع مجلس االدارة ملناقشة توصيات 
صاحب السمو األمير بشأن احملطة ان سموه اراد منا 
ان تكون احملطة تشمل كل الفئات اخلاصة وتركز على 
تثقيفهم وتثقيف اس����رهم باالخص لناحية التعامل 
معهم. واضاف ان سموه حرص على ان تكون البداية 
مع املعاقني واسرهم ومن ثم االنتقال الى فئة االيتام 

وكبار السن.

مؤكدا ان أبواب سموه مفتوحة لقناة العطاء، ونحن 
في القناة نأمل ان نكون كما عاهدنا صاحب الس����مو 
األمير، وان توصيات سموه أمانة في اعناقنا تتطلب 

منا مضاعفة اجلهود لتلبية توجيهات سموه.
وعن لقاء وفد القناة مع سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد قال الشيخ صباح ناصر صباح االحمد: 
ملسنا من سموه حرصه الكبير على فئة كبار السن، 
واش����اد سموه بحملة قناة العطاء لكبار السن والبر 

بالوالدين وأمر بتفعيلها.
حض����ر االجتماع اعضاء مجل����س االدارة رئيس 
املجلس احمد الفارسي واملستشار القانوني الشيخ 
داود الصباح واملستشار العام ناصر العيار، باالضافة 

ال����ى املدير التنفيذي احمد الهاش����مي ومدير االعداد 
واملشاريع حسني صالح واملدير العام بدر الشمروخ، 
واملستشار عبدالفتاح الدربي واكدوا جميعا ان الهدف 
من االجتماع مناقشة توصيات صاحب السمو األمير 
وتوصيات ولي العهد حفظهم اهلل. واشاروا الى ان 
الرئيس الفخري للقناة الشيخ صباح ناصر صباح 
االحم����د الذي يعمل بصمت وهدوء بدءا بالعمل على 
تنفيذ التوصيات السامية بتشكيل جلان وتفعيل ما 
امر سموه به ووضع خطة عمل لتنفيذ كل ما أمر به 

صاحب السمو األمير. 
وأشار اجلميع الى ان وزير الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد هو صاحب الفضل بعد اهلل عز 

وجل في القناة وهو من اجرى الدراسة للقناة وكلف 
ضابط اتصال من الديوان ليتواصل مع القناة، كما كلف 
الشيخة بيبي السالم بالتواصل مع القناة ليكون على 
خط مباشر مع القناة، كما انه يسهل املهمات اخلارجية 

ويذلل كل الصعوبات امام عمل القناة.
واكد املجتمعون ان القناة ومنذ انطالقتها االولى 
حترص على العمل على دم����ج املعاقني في املجتمع 
واشراكهم في كل االنشطة مع اقرانهم االسوياء اميانا 
منها بدورهم وقدراتهم غير احملدودة وهي تعمل على 
دعم املعاقني املبدع����ني والذين اثبتوا انهم متميزون 
فكريا، مؤكدين ان قناة العطاء ليست ربحية بل ثقافية 

يعمل بها مجموعة من املتطوعني االكادمييني.

ناصر العيار الشيخ صباح ناصر صباح األحمد

ناصر العمار

معالجة األخطاء للتقويم وليست للتشفي

العمار: السماح للجمعيات األهلية
 بجمع التبرعات  أثبت نجاحه

»الشؤون« تستضيف وفد
منظمة العمل الدولية قريبًا

بشرى شعبان
كش���ف وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان وفد منظمة 
العمل الدولية سيزور الكويت خالل األيام القليلة املقبلة بناء 

على دعوة من قبل الوزارة.
وقال في تصريح خ���اص ل� »األنباء« ان الهدف من الزيارة 
تقدمي االستشارات الفنية بشأن االتفاقات الدولية املوقعة البالغ 
عددها 111 من قبل الكويت باألخص فيما يتعلق باتفاقيات التميز 
واملهن وملناقشة كل ما يتعلق مبوضوع العمالة باالضافة الى 
االس���تحقاقات الدولية اخلاصة باملعاه���دات واالتفاقيات، الى 
جانب اطالع الوفد على االجراءات املتخذة من قبل الوزارة في 

قطاع العمل بشأن العمال.
واضاف ان زيارة الوفد مت الت����فاهم عليها خ����الل املؤمتر 
العام ملن����ظم���ة الع����مل ال����دولية الذي ع����قد في ي����ونيو 
ال��ماضي في جنيڤ مؤكدا على توجه الش���ؤون لالس���تعانة 
باخلبراء والفنيني من املنظم���ات الدولية لتطوير العالقة في 

سوق العمل.

غياب قرار نسب العمالة الوطنية 
سيسبب ربكة في إدارات العمل

 بشرى شعبان
الي���وم اول يوم عمل بعد انقضاء امل���دة التي حددها القرار 
الوزاري القاضي بتأجيل العمل بالنسب اجلديدة للعمالة الوطنية 
في القطاع االهلي ملدة 4 ش���هور انته���ت خالل اجازة العيد 19 

اجلاري.
مصدر مطلع في وزارة الش�������ؤون كشف ل� »األنباء« عن 
غياب اي قرار بش���أنها، بل ان شهر رمضان شهد العديد م����ن 
االجتماعات مع اجله���ات املعنية بالقرار التخاذ االجراء الالزم 
بش���أنها، اال ان ش���يئا رس���ميا لم يصدر وهناك توصيات او 
اقتراحات متديد العمل بقرار ايقاف التنفيذ الى 4 شهور اضافية 
او الغاء النس���ب واعادة النظر بها من جديد، اال ان ش���يئا لم 
يحسم بشأنها، وبالتالي فإن ادارات العمل في وزارة الشؤون 
ستواجه اليوم اشكالية العمل سواء جلهة االلتزام بالنسب أو 
عدمه، االمر الذي سيؤدي دون شك وفق املصدر الى ارباك داخل 
االدارات، مع التأكيد على االستمرار بتسلم معامالت الشركات 
واملؤسس���ات كما هو معمول به حالي���ا بغض النظر عن قرار 
النسب ومتديد العمل بالنسب القدمية املعمول بها بعد صدور 
قرار االيقاف. لكن الوضع مازال ضبابيا وبالتأكيد فإن ادارات 
العمل ستشهد ارباكات مشابهة ملا شهدته عند بدء تطبيق القرار 

في مايو الفائت.
واشار املصدر الى ان موضوعا بهذه االهمية يحتاج الى سرعة 
في البت، علما ان اللجنة اخلاصة بإعادة النظر في النسب رفعت 
تقريرها الى مجلس ال���وزراء وتوقع املصدر ان يأخذ مجلس 

الوزراء في جلسته االولى بعد االجازة قرارا بشأنها.

بان تتحول الى حقيقة منها على 
سبيل املثال ال احلصر جمعية 
الصم والبك���م الكويتية التي 
الوزارة  حصلت على موافقة 
الوطني  للتبرع مبش���روعها 
الكترونية  بإنش���اء مكتب���ة 
يس���تطيع من خاللها أعضاء 
اجلمعية وفئة الصم والبكم 
الدخول ال���ى عالم املعلومات 
الواسع وهي خطوة أتت لتؤكد 
ال���وزارة من خاللها أن العمل 
اخليري ليس محصورا بجهات 

دون األخرى.
العمار: يأتي هذا  واضاف 
التوس���ع إميانا م���ن الوزارة 
بأهمي���ة حتقيق االنتش���ار 
الواسع للعمل اخليري داخل 
الديرة وأال يرتبط باجلمعيات 
اخليرية دون غيرها، وكشف 
العمار ان املردود املادي لهذه 
اجلمعيات الواعدة يبشر باخلير 
واملشروعات التي كانت حلما 
لهذه الفئ���ات أصبحت واقعا 
ويأتي هذا املش���روع ليحقق 
جانبا من الش���راكة املطلوب 
تنفيذها بني مؤسسات املجتمع 

املدني واجلهات األخرى.
الى ان من ضمن  واش���ار 
اجلهات التي جرى الترخيص 
لها هو »بيت عبداهلل« »اكوتش« 
ملس���اعدة مرضى الس���رطان 
والحظنا ان كثيرا من الشركات 
الكبرى ش���اركت في تسويق 
منتجاتها وتخصيص جزء من 
أرباحها لصالح هذه اجلمعية 
ويكف���ي ان يقوم هذا اجلانب 
اخليري برس���م االبتس���امة 
على وجوه مرضى السرطان، 
ويحقق اجلانب املعنوي واملادي 

لهذه الفئة.
العم���ار ان وزارة  وأك���د 
الش���ؤون متمثلة ف���ي ادارة 
اجلمعيات اخليرية لعبت دورا 
كبيرا في تفاعل تلك اجلهات 
مع قضايا إنسانية تستحق 

االهتمام.

بشرى شعبان
ادارة اجلمعيات  أكد مدير 
اخليري���ة واملب���رات ناصر 
العمار ان اجلمعيات اخليرية 
محل تقدي���ر واحت���رام من 
وزارة الشؤون وعندما نذكر 
العمل  بعض املالحظات على 
واألداء فهو للتصويب وليس 
للتخوين، ولكل خطأ كالم واننا 
عندما نتحدث عن أخطاء وقعت 
فيها بعض اجلهات اخليرية 
يك���ون ذلك بهدف املعاجلة ال 

التشفي.
وقال في تصريح ل� »األنباء«: 
ان ال���وزارة متمثلة في ادارة 
اجلمعيات اخليرية س���تتخذ 
االج���راءات الالزم���ة لتقومي 
االعوجاج الذي طرأ على العمل 
اخليري خالل الشهر الفضيل 
وليست من باب احملاسبة بل 
التق���ومي ومن منطلق ان لكل 
عمل سلبياته وإيجابياته ومن 

يعمل يخطئ.
وكش���ف ع���ن ان جتربة 
ال���وزارة اجلديدة في ش���أن 
الس���ماح لبع���ض اجله���ات 
القطاع  األهلية ومؤسس���ات 
اخلاص القيام بجمع التبرعات 
لصالح مشاريع خيرية تنفذ 
داخل الدي���رة أثبتت جناحها 
وتوجه الوزارة في توس���يع 
العمل اخليري ليشمل  نطاق 
اجلمعيات األهلية ومؤسسات 
التجارية  القط���اع اخل���اص 
حق���ق جناحا بع���د ان قامت 
هذه اجلهات بتنفيذ مشاريع 
خيرية يوج���ه ريعها ألعمال 
اخلير داخل الديرة خالل شهر 
النجاح  املبارك وهذا  رمضان 
يؤك���د أهمية توط���ني العمل 
اخليري وهذه املؤسسات التي 
وجهت رسائلها اإلعالمية تدعو 
الكرمي للتبرع  فيها اجلمهور 
لصالح األعمال اخليرية بعض 
شركات االتصاالت التي قامت 
بتسويق منتجاتها وخدماتها 
العمل  وحددت مبالغ لصالح 
اخليري داخل الدولة عن طريق 
جلنة توط���ني العمل اخليري 
واستجابت االدارة لطلبات هذه 
املؤسسات بإصدار تراخيص 
مؤقت���ة لبع���ض الش���ركات 
لتس���ويق منتجاتها س���الفة 
الذكر، وتابع ايضا كما اصدرت 
تراخيص لبعض اجلمعيات 
األهلية تسمح لها طلب التبرع 
لصالح مشاريع محددة مسبقا 
وه���ذا ما س���مح واحلمد هلل 
لبعض املش���اريع التي كانت 
مبثابة احللم لبعض اجلهات 

)سعود سالم(جانب من االجتماع


