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الكندري: الحكومة تدعم السلع األساسية بملياري دينار سنويًا
قانون العمل يصبح ساري المفعول بعد 6 شهور من نشره بالجريدة الرسمية

خالل افتتاحه الركن الخاص بتسويق منتجات مشروع »من كسب يدي« في جمعية مشرف التعاونية

جولة في الركن اخلاص بتسويق املنتجات محمد الكندري خالل افتتاح أول منفذ تسويقي ملشروع »من كسب يدي«

تشديد العقوبات وإضافة دفع المخالفين غرامات مالية
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
الوزارة اعدت مشروعا خاصا بتعديل قانون دور 
احلضانة اخلاصة بهدف إعادة النظر في إجراءات 
تراخيص احلضانات والرقابة على عملها، اضافة 
الى اقتراح تشديد العقوبات على مخالفي القانون 

من أصحاب دور احلضانة.
ويشمل باالضافة الى االجراءات املعتمدة في 

القانون احلالي بتوجيه انذار لتعديل املخالفة ومن ثم 
اغالق احلضانة بشكل مؤقت ثم دائم دفع غرامات 
مالية تدفع في حال ارتكاب اي مخالفة، باالضافة 
الى العمل على جتديد الترخيص بش��كل سنوي 

واشتراط عدم ارتكاب اي مخالفة للتجديد.
واكد املص��در ان هذه التعديالت تعزز وضع 
اإلدارة في الرقاب��ة ومتنحها صالحيات اضافية 

حملاسبة مرتكبي املخالفات.

»الشؤون« أعدت مقترحات بتعديل قانون دور الحضانة

لألماكن الترفيهية.
وتوجهت بالتهنئ����ة للكويت 
مبناسبة مرور 4 سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
وعودة س����مو الشيخ سالم العلي 

معافى الى ارض الوطن.
بدوره اكد رئيس مجلس ادارة 
جمعية مشرف التعاونية م.أحمد 
الرش����ود ان اخلطوة التي بادرت 
اليها اجلمعية في تسويق املنتجات 
اخلاصة باألس����ر املس����تفيدة من 
مشروع »من كسب يدي« تهدف الى 
تعزيز الدور االجتماعي للجمعية 
التعاونية وتفعي����ل بند اخلدمة 
االجتماعي����ة، موضح����ا ان هناك 
تعاونا وثيقا بني جمعية مشرف 
ووزارة الشؤون في مجال دعم هذا 

املشروع االجتماعي.

ان مركز املش����روع الرئيسي قرب 
جمعية مشرف ارتأى اجلميع وضع 
ركن خاص لتسويق منتجات االسر 
املشاركة في املشروع وهذا الركن 
تشارك فيه ثالث اسر شهريا، اي 
كل شهر يتم تسويق منتجات ثالث 
اسر مستفيدة من تدريبات مشروع 
»من كسب يدي«. وأضافت الفضلي 
كما اننا في االدارة س����نعمل على 
اجراء دراسة تقييمية للمبيعات، كما 
سنجري استبيانا ألنواع املبيعات 
وجنري معاجلة اي خلل اذا وجد 

كل شهر.
وكشفت الفضلي عن قيام االدارة 
بتنظيم سلس����لة انشطة ملناسبة 
االعياد الوطنية لألسر املستفيدة من 
املساعدات األسرية ومنها مساعدتهم 
باحلصول على خصومات خاصة 

الى مساعدة األسر املستفيدة من 
املس����اعدات االسرية ملس����اندتها 
ومساعدتها على االعتماد على ذاتها 
في كسب الرزق. وقال ان افتتاح 
هذا الركن هو اخلطوة األولى وان 
شاء اهلل ستليها خطوات أخرى، 
حيث سيتم تعميم التجربة على 
جميع اسواق اجلمعيات التعاونية 
بعد جناح التجربة باالضافة الى 
الس����وق احلرة في مطار الكويت 
وأي منفذ تسويقي آخر ممكن ان 

تستفيد منه هذه األسر.
وبدورها اوضحت مديرة ادارة 
الرعاية األس����رية منيرة الفضلي 
املسؤولة عن املشروع ان مشروع 
»من كس����ب يدي« كان يعتمد في 
تس����ويق املنتجات على املعارض 
سواء داخل الكويت أو خارجها، ومبا 

التي تتضمن الس����لع األساس����ية 
للمستهلك. وأكد الكندري ان الدولة 
تدعم السلع بأكثر من ملياري دوالر 
سنويا وسيس����تفيد منها جميع 
املقيمني على ارض الكويت سواء 
مواطنني او وافدين، واذا كانت هناك 
بطاقة متوينية للمواطن فان هناك 
الكثير والكثير من السلع املدعومة 

يستفيد منها اجلميع.
التسويقي  املنفذ  افتتاح  وعن 
ملنتجات االس����ر املس����تفيدة من 
مش����روع »من كس����ب يدي« قال 
انه املنفذ التس����ويقي االول لهذه 
املنتجات، والبد من شكر جمعية 
مشرف لتوفير هذا املنفذ، مشيرا 
الى ان مش����روع »من كسب يدي« 
الذي تنفذه وزارة الشؤون بالتعاون 
مع األمانة العامة لألوقاف يهدف 

بشرى شعبان
كش����ف وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكن����دري ان قانون العمل 
في القطاع األهلي سيصبح نافذا 
بعد 6 شهور من نشره في اجلريدة 
الرسمية. وقال في تصريح صحافي 
افتتاحه للرك����ن اخلاص  عق����ب 
بتسويق منتجات االسر املستفيدة 
من مش����روع »من كسب يدي« ان 
جلنة متابعة وتوحيد االس����عار 
مس����تمرة في عملها داخل احتاد 
اجلمعيات االس����تهالكية وبامكان 
اي مجلس ادارة جمعية التنسيق 
مع االحتاد بشأن األسعار ومخاطبة 
وزارة التجارة بشأن اي شركة تريد 
رفع اسعار السلع لها دون مبرر.

موضحا ان هناك تنسيقا بني 
وزارتي الشؤون والتجارة واحتاد 
اجلمعيات وان قانون التجارة أعطى 
وزير التجارة صالحية حتويل اي 
شركة ترفع اسعار السلع دون مبرر 
الى النياب����ة العامة، وفي رد على 
سؤال هل مت حتويل احد قال اسألوا 
التجارة عن هذا املوضوع  وزارة 

هي اجلهة املختصة.
واشار الكندري الى ان اسواق 
اجلمعي����ات التعاونية هي منافذ 
تسويقية للسلع والشركات التي 
طلبت زيادة اسعار منتجاتها لم 
تؤثر في سعر السلع لوجود تنوع 
في السلعة الواحدة فهناك اكثر من 
50 منتجا ألي صنف وهناك منافسة 
بني موردي الس����لع وال ميكن ألي 
احد ان يتحكم في آلية السوق، كما 
السلع األساسية  الدولة تدعم  ان 
واضافة مدخرات انواع جديدة على 
البطاقة التموينية وهذه البطاقة 

»الزراعة«: إعفاء شاغلي المناصب 
اإلشرافية من البصمة

محمد راتب
أص���در رئيس هيئة الزراعة 
م.جاسم البدر قرارا بإعفاء مديري 
االدارات واملراقب���ني بالهيئة من 
توقيع االنصراف واحلضور عبر 

جهاز البصمة.
وأش���ار الى ان ق���راره جاء 
رغبة في تسهيل اجراءات العمل 
وانسيابه، السيما ان هناك الكثير 
م���ن االدارات بالهيئة لها طابع 
ميداني يستدعي العمل بها بعض 
املرون���ة في احلرك���ة، واضاف 
الهيئة  الثقة بالعامل���ني في  ان 
االلتزام بالعمل  وحرصهم على 
وحسن سيره وليد حسهم الوطني 
الكبير، فما أبدوه من جتاوب مع 
النظم واللوائح املنظمة للعمل 
اتخاذ قرارها  الى  الهيئة  دفعت 
املذك���ور ليك���ون مبنزلة حافز 
ايجابي ملزي���د من الثقة يقابلها 

املزيد من االلتزام والعطاء.
وجدد البدر ثقته الكبيرة في 
جميع العاملني بالهيئة، السيما 
شاغلي الوظائف االشرافية كونهم 

قدوة حسنة للعاملني مبختلف 
االدارات، ويقين���ه في ان العمل 
سيستمر على نفس الوتيرة من 
االلتزام واالنضباط املشهود خالل 
انه  الى  السابقة، مشيرا  الفترة 
قد كلف رؤساء القطاعات بتقدمي 
تقارير دورية عن مدى االلتزام 
بالدوام مبختلف اداراتهم وبحث 
انعكاس���ات قراره االخير على 

حسن سير العمل وتنظيمه.

م.جاسم البدر

مكتب المرأة بـ »حدس« يحّذر من هدر 
مكتسبات المرأة في خطة التنمية

حذر مكتب املرأة باحلركة الدس����تورية االسالمية )حدس( من 
تهميش قضايا املرأة وجتاوز استحقاقاتها الدستورية واالجتماعية 

التي حققتها خالل الفترة االخيرة.
وانتقد بيان مكتب املرأة ادراج قانون احلقوق املدنية واالجتماعية 
للمرأة ضمن القوانني التي س����تناقش في العام 2013 ضمن برنامج 
عم����ل احلكومة وخطة التنمية التي اقرها مجلس االمة في مداولته 
األولى، متس����ائال الى متى يتم هذا التسويف والتأخير كيف نريد 
للمرأة ان تكون محورا رئيسيا في عملية التنمية والقانون قد قدم 
في 2006 ونوقش في 2008 ومت تعديل����ه واقراره باملداولة األولى 
في 2008 ثم عدل مرة اخرى في 2009 فلماذا يتم تأجيله مرة اخرى 

بطريقة فيها الكثير من االمتهان ملكانة املرأة وكرامتها؟
واعرب مكتب املرأة ب� »حدس« عن بالغ قلقه من النهج احلكومي 
الذي يجد له صدى لدى بعض النواب في تفويت الفرص على املرأة 
الكويتية من خالل تفريغ القوانني عبر متريرها وحتويلها لقرارات 
وزارية مما يسهل مخالفتها والتراخي في تطبيقها من قبل االدارات 
احلكومية وفقا المزجة البعض، دون ان يتحمل الوزير املسؤولية 
السياس����ية، او من خالل تأجيل اقرار القوانني القادرة على حتقيق 
تنمية ش����املة للمجتمع عبر توفير الضمانات التنموية الستقرار 
االس����رة الطالق االدوار احلقيقية للم����رأة الكويتية وفق منظومة 
قيمية متكاملة تض����ع االبناء واالجيال القادم����ة ضمن األولويات 

املجتمعية.
واس����تنكر تعامل بعض االطراف النيابية مع قضايا املرأة وفق 
منظور تغريبي مادي ال يرى قيمة لدور املرأة داخل اسرتها بل يصفه 
بانه مجرد عملية اقتصادية خاسرة، وان مجرد عمل املرأة مقابل اي 
مبلغ مالي هو مكسب اقتصادي، دون االلتفات الى اهمية تربية االبناء 
وتنشئتهم بطريقة الئقة وسليمة حتى نتالفى كثيرا من مشكالتنا 

االجتماعية والظواهر الدخيلة على املجتمع الكويتي.
ودعا مكتب املرأة ب� »حدس« اعضاء جلنة املرأة البرملانية ملراجعة 
مواقفهم م���ن رفض مقترح صرف 250 دينارا للمرأة الكويتية غير 
العاملة واملتفرغة لرعاية االبناء كمكافأة شهرية، ملا يحققه القرار من 
تعزيز الستقرار االسرة بجانب تخفيف االعباء امللقاة على عاتقها، 
فضال عن احلرية التي يتيحها للمرأة في اختيار ما يتوافق مع رغباتها 
وميثل حال ملؤسسات الدولة امللزمة بالتوظيف، باالضافة الى التخفيف 

من تكاليف اخلدم واملربني واعبائهم على ميزانية االسرة.

النصافي: إنشاء سوق مركزي مصغر في ق4 على مساحة 400م2 
في جمعية الفردوس التعاونية بتكلفة 100 ألف دينار

دعا السلطتين إلى تفعيل دور االتحاد والوقوف مع الجمعيات والمستهلكين لوقف ارتفاع األسعار

الرشيدي: التجار يشنون حملة شرسـة على المستهلك وتعاون الجمعيات لمحاربة 
احتكارهم وجشـعهم لم يعد يحتمل التأخير وهناك زيادة في أسـعار 70٪ من السـلع

بطلبات لزيادة اسعار سلعها، 
مع ضمان توفير س���لع بديلة 
إلى  بأسعار تنافسية، إضافة 
القيام بدراسة لتنشيط حركة 
البيع من خالل توزيع كوبونات 
»امسح واربح« على املستهلكني، 
وذلك من خالل الس���حوبات. 
وبني أن هناك زيادة أس���عار 
على نح���و 70% من الس���لع 
االستهالكية والغذائية، تراوحت 
نسبة االرتفاع في بعضها بني 
80 و100%. وأش���ار الرشيدي 
إلى أن مجلس اإلدارة قام في 
هذا الص���دد بتنظيم مهرجان 
تسويقي مازال مستمرا حتى 
اليوم، وذلك من خالل التعاون 
مع بعض الش���ركات املوردة 
للجمعية، متثلت انشطته في 
العدي���د من األصناف  توفير 
واملواد االستهالكية والغذائية 
وبأسعار تنافسية جدا، وقال: 
»لقد بات من الضروري جدا أن 
تتعاون اجلمعيات التعاونية 
حملاربة االحتكار وجشع بعض 
التجار« وأضاف أن إحالة قانون 
التعاون إلى مجلس األمة يحتل 
أهمية كبيرة، مطالبا برفع سن 
املرشح في انتخابات اجلمعيات 
التعاوني���ة إلى ما فوق ال� 30 
س���نة، وذلك ليكون على قدر 
من املسؤولية واإلملام بالشؤون 
احلياتية. الفتا إلى أن مجلس 
اإلدارة ماض في مبدئه القائم 
عل���ى املس���اهمة االجتماعية 
وتقدمي اخلدمات واألنش���طة 

للمنطقة. 

االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي بإعادة تفعيل دور جلنة 
األسعار في احتاد اجلمعيات حماية 
للمستهلك من جشع بعض التجار، 
والذي أرهق كاهل املستهلكني من 
املواطنني واملقيمني، وأن تكون 
هناك جدية في عودة اللجنة إلى 
التطبيق واجلدية بعيدا  ميدان 
عن إخراج ق���رار ال يعدو كونه 
حبرا على ورق، مطالبا التجار 
الرفق والرحمة  باتباع أسلوب 
باملواطن الذي لم يعد يقوى على 
املبررة  مجاراة االرتفاعات غير 

في األسعار.
وحذر الرشيدي من التهاون 
مع احلملة الشرسة التي يقوم بها 
التجار وموردو السلع االستهالكية 
والغذائية من رفع لألسعار بصورة 
فاحشة ومرفوضة، واستخدام 
أساليب التحايل من أجل إرضاء 
مطامعهم، مثل خفض وزن السلعة 
مع أو بدون زيادة سعرها، الفتا 
إلى أن أعضاء مجلس اإلدارة لم 
ولن يتوانوا في التصدي لظاهرة 
ارتفاع األس���عار واملساهمة في 
وضع احللول التي تسهم بشكل 
العبء على  فاعل في تخفي���ف 
املستهلك، ومن ذلك إيقاف التعامل 
مع جميع الشركات التي تقدمت 

سعيه احلثيث في توفير السلع 
البديل���ة، كما أن اإلدارة ال تقبل 
بدخول أي سلعة إال بعد موافقة 
التجاري والتي تس���تند  املدير 
إلى البحث عن اجلودة والوزن 
والس���عر مقارن���ة باجلمعيات 

واألسواق األخرى.
واشار النصافي إلى أن مجلس 
اإلدارة قام مؤخرا باإلعالن عن 
تسييره لرحلة العمرة مع توفير 
أفضل اخلدمات للمعتمرين من 
املساهمني، إضافة إلى ما تتضمنه 
من أنش���طة ثقافي���ة ورحالت 
داخلية وجوائز قيمة س���توزع 
عليهم، مؤكدا أن اجلمعية تقوم 
دائما بتكرمي املتفوقني من طلبة 
وطالبات املنقطة وتوزع الهدايا 
العينية عليهم، كما أنها تتحمل 
بش���كل س���نوي تكلفة دروس 
التقوية لطلبة الدور الثاني وذلك 
تخفيفا عن كاهل أولياء األمور، 
إضافة إلى أنه���ا تصرف املواد 
التموينية الشهرية ألسر الشهداء، 
وتنظم مسابقة النشء لتحفيظ 
القرآن الكرمي عالوة على دعمها 
لكافة مس���اجد املنطقة وتوفير 

جميع ما حتتاجه.
وناشد النصافي وزارة الشؤون 
الكويت ووزارة الصحة  وبلدية 

بضرورة االس���تعجال في إنشاء 
مختب���ر تعاون���ي لفحص املواد 
الغذائية، يتم بن���اؤه على نفقة 
اجلمعي���ات التعاونية من خالل 
املشروعات الوطنية على أن تكون 
إدارته املباشرة من قبل البلدية، 
معتب���را ذلك املش���روع من أهم 
املش���اريع التي تخ���دم مصلحة 
املواطن وصحته وتقيه من السموم 

والهرمونات املسببة لألمراض.
وأبدى تعجبه إزاء موقف أمالك 
الدولة جتاه قرار حرمان اجلمعيات 
التعاونية من وارداتها التي كانت 
حتصل عليها من إيجارات البنوك، 
حيث كانت البنوك تدفع إيجارا 
ش���هريا للجمعية مبقدار 3000 
دينار، ف���ي حني كانت اجلمعية 
تدفع سنويا ألمالك الدولة كعائد 
من إيجارات البنك الواحد 5000 
دينار، أما اليوم، فإن البنك أصبح 
يدفع ألمالك الدولة إيجارا شهريا 
بقيمة 600 دين���ار فقط، وذلك 
م���ع األخذ في االعتبار أن أرباح 
البنك السنوية تتعدى املاليني، 
أما اجلمعي���ات فإنها تعتمد في 
إيراداتها على إيجارات الفروع.

من جانبه، ناشد رئيس اللجنة 
املالي���ة واإلدارية في اجلمعية، 
نواف الرشيدي، وزير الشؤون 

اإلدارة  صحافي عق���ده مجلس 
صب���اح أمس األول ف���ي مبنى 
إدارة اجلمعي���ة، أن العمل جار 
أيضا على إعداد الدراسات إلنشاء 
السوق املركزي والذي سيبنى 
على مساحة قدرها 5000م2، بعد 
أن مت أخذ موافقة مس���بقة من 
كل من وزارة الشؤون واملجلس 
البل���دي، على أن يت���م جتديد 
الرخصة، مش���يرا إلى أن تكلفة 
إنشاء السوق اجلديد ستقتطع 
من وديعة اجلمعية التي يصل 
رصيدها إلى 2 مليون و700 ألف 
دينار، وذلك حتت إشراف وزارة 

الشؤون.
ارتفاع أسعار  وعلى صعيد 
السلع االستهالكية، ناشد أعضاء 
مجلس األمة بأن يقفوا في صف 
اجلمعيات واملس���تهلكني لصد 
جش���ع بعض التجار، وبعودة 
االحتاد إلى تفعيل دوره الطبيعي، 
وقال: »أطالب بأال تكون الوكاالت 
واملاركات محتكرة من قبل التجار، 
ألنهم يفرضون على اجلمعيات 
النهاية يكون  ما يريدون، وفي 
املستهلك هو الضحية«. الفتا إلى 
أن مجلس اإلدارة يبذل قصارى 
جهده في مواجهة الشركات التي 
تطالب برفع أسعار سلعها، مع 

محمد راتب
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
التعاونية، عبداهلل  الف���ردوس 
ل���دى اجلمعية  أن  النصاف���ي، 
النية خالل األيام املقبلة تنفيذ 
بعض املش���اريع اإلنشائية من 
أهمها إنشاء سوق مركزي مصغر 
في القطعة 4 وذلك على مساحة 
400 م2 وبتكلفة قدرها 100 ألف 
دينار، وسيتضمن مخزنا وسوق 
بقالة و4 محالت مستثمرة وهي 
املطعم واملصبغ���ة والصالون 
والنخ���ي والباجيال، إضافة إلى 
احمللني الس���ابقني وهما التنور 

والعطارة.
الفتا إلى أن الس���وق اجلديد 
سيكون بديال عن الفرع احلالي 
املوج���ود حاليا، وال���ذي يأتي 
جتدي���ده نظرا لقدم���ه وصغر 
مساحته وعدم اتفاقه مع التطور 
السريع الذي تشهده املباني في 
املناطق األخرى، كما أوضح أن 
هناك نية جادة في إنشاء مخابز 
تنور جديدة بعد أن ملس مجلس 
اإلدارة حاجة املواطنني لها، حيث 
سيتم بناء أحدها خالل األسابيع 

القادمة في القطعة 7.
النصاف���ي: »أين  وتس���اءل 
املسؤولون عن حماية املستهلك 
وأين وزارة التجارة من هذا الغالء 
املتعمد والذي يدلل عليه انخفاض 
األسعار في دول اجلوار« مطالبا 
نواب مجلس األمة بالتدخل الفاعل 
لرفع املعاناة عن املستهلكني من 

مواطنني ومقيمني.
وأضاف النصافي خالل مؤمتر 

نواف الرشيدي عبداهلل النصافي

جانب من املؤمتر الصحافي


