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العفاسي: »الشؤون« تدرس استبدال نظام الكفيل بأنظمة تحفظ حقوق العمالة
أكد وزير الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل الفريق د.محمد 
العفاسي ضرورة ايجاد املعاجلات العملية املناسبة ملشكالت 
استخدام العمالة الوافدة بالقطاعني األهلي واملنزلي والقضاء 
على سلبياتها املختلفة ومؤكدا في الوقت نفسه على ضمان 

حقوق جميع األطراف.
جاء ذلك خالل ترأسه االجتماع ال� 12 للجنة الدائمة لتنظيم 
اوضاع العمالة الوافدة في القطاع االهلي واملنزلي الذي عقد 
صب���اح امس وبعضوية العديد من اجلهات ذات الصلة، كما 
اشار الوزير العفاسي الى ضرورة قيام اللجنة الدائمة بوضع 
تصور حول ذلك متهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء إلقراره.

وأض���اف الوزير انه قد مت خ���الل االجتماع بحث اوضاع 
العمال���ة والذين صدر بحقهم اوامر ضبط وابعاد بعد اغالق 
ملفات كفالئهم نتيجة الرتكابهم مخالفات قانونية والعمل على 
تس���وية اوضاع هذه الفئة بالشكل القانوني، كما استعرض 
الوزير مع الوكيل املس���اعد لشؤون العمل بالوزارة منصور 
املنصور ما يتعلق بإيجاد بدائل جديدة لنظام الكفيل والتي 
بدأت الوزارة فعليا في اتخاذ اجراءات تنفيذية لهذه البدائل 
عندما أصدر القرار الوزاري 2009/179 والذي يجيز حتويل 
اذونات العمل للعمالة والتي امضت ثالث س���نوات وانتهاء 

مدة العقد خالل هذه الفترة دون الرجوع آلخر صاحب عمل، 
مؤكدا عل���ى ان الوزارة مازالت تعكف عل���ى امكانية اتخاذ 
اجراءات اخرى من اجل الغاء نظام الكفيل واستبداله بأنظمة 
أخرى حتفظ حقوق جميع االطراف وبالتنس���يق مع منظمة 

العمل الدولية.
وأشار الوزير الى انه قد متت مناقشة اعداد الهيكل التنظيمي 
اجلديد بالهيئة العامة لشؤون القوى العاملة على ضوء قانون 
العمل اجلدي���د، وأكد الوزير خالل االجتم���اع على ضرورة 
التنس���يق مع االدارة العامة ملباحث الهجرة من خالل ادارة 
تفتيش العمل وذلك خالل التفتيش على املنش���آت والعمالة 
الوافدة، كما شدد الوزير على تنفيذ سياسة الدولة اخلاصة 
بتبسيط االجراءات والتسهيل على املراجعني من خالل تطبيق 

نظام الربط اآللي بني جميع اجلهات احلكومية.
هذا وكان قد بدأ االجتماع بالتصديق على محضر االجتماع 
السابق بعد ذلك متت مناقشة وبحث جدول االعمال، كما حضر 
االجتماع وكيل الوزارة محمد الكندري والوكيل املساعد لشؤون 
العمل منصور املنصور والوكيل املساعد للشؤون القانونية 
جمال الدوس���ري ومدير االدارة العامة للهجرة العميد كامل 

العوضي وممثلون عن وزارة التجارة والصناعة.

بحث أوضاع العمال الذين صدرت بحقهم أوامر ضبط وإبعاد بعد إغالق ملفات كفالئهم

د.محمد العفاسي مترئسا االجتماع الـ 12 للجنة الدولية لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة

الصواغ لـ »األنباء«: تسكين الشواغر في »الشؤون« في أقرب وقت
وضم فئة المعاقين تحت سن 18 إلى قانون المساعدات االجتماعية

بشرى شعبان
كش���ف الوكيل املس���اعد لقطاع التنمية االجتماعية 
احمد الصواغ عن االنتهاء من مناقش���ة توصية وزارة 
الشؤون بشأن ضم فئة املعاقني حتت 18 سنة الى الفئات 

املستفيدة من املساعدات االجتماعية.
وقال في تصريح ل� »األنباء« ان هذه الفئة تتس���لم 
املس���اعدات دون س���قف قانوني مبوجب استثناء من 
الوزير، والوزارة رفعت مذكرة الى مجلس الوزراء ليكون 
حتت سقف قانون املساعدات ومت استدعاؤنا من اللجنة 
االجتماعية في مجلس الوزراء وحضرنا االجتماع، ومتت 
املناقشة بحضور وزير الشؤون د.محمد العفاسي والوكيل 
املساعد لقطاع التنمية االجتماعية ومديرة االدارة املعنية، 
وكان برئاس���ة نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل واالوقاف املستشار راشد حماد 
ومتت املوافقة على طلب الوزارة بإضافة هذه الفئة ضمن 

الفئات املستفيدة من قانون املساعدات االجتماعية، ومت 
اتخاذ االجراءات الالزمة لرفعها مبرس���وم الى صاحب 
السمو األمير لتوقيعه، ونحن بانتظار صدور املرسوم 

األميري.
وأوضح الصواغ ان ادارة احلضانات العائلية قامت 
بتوزيع استمارات على أصحاب احلضانات حلصر االضرار 

الناجتة عن تأخير بدء العام الدراسي.
كما متت مخاطبة مجلس الوزراء بشأن التعويضات، 
وعندما يتم استكمال املستندات سيتم رفعها الى مجلس 

الوزراء كونه اجلهة املعنية باملوضوع.
وعن عمل اجلمعيات اخليرية، اكد ان الوزارة تتعامل 
معه���ا في اطار مبدأ الش���راكة في العم���ل وضمن هذه 
الشراكة مت تشكيل فريق عمل من الوزارة واجلمعيات 
اخليرية يتولى التدقيق في حسابات اجلمعيات ويأتي 
ذلك ايضا ضم���ن الهدف الذي تعمل عليه الوزارة وهو 

تنظيم العمل اخليري وليس حتجيمه ممثلو اجلمعيات 
اخليرية يشاركون الوزارة في كل القرارات املتعلقة بالعمل 
اخليري، ونحن اذ نطلب منهم اخطار الوزارة بأي عمل 
أو مش���روع يريدون تنفيذه وتزويد الوزارة بالبيانات 
الالزمة ليس للتحجيم، بل للحماية والعمل املش���ترك، 
وهناك لوائح ونظم منظمة للعمل ونتمنى ان يلتزم بها 
اجلمي���ع. واضاف: اننا ال منانع في ان تقوم اجلمعيات 
بتنفيذ اي مشروع خيري سواء في الداخل أو اخلارج، 
لكن البد من اخطار وزارة اخلارجية وس���فارة الكويت 
بالدولة املنوي تنفيذ املشروع فيها، وذلك لتوفير احلماية 

الالزمة لهم ومساعدتهم وليس لتحجيم عملهم.
وأكد الصواغ ان ادارة الرعاية االسرية تقوم بدراسة 
متأنية لكل حالة من احلاالت التي تتقدم بطلب املساعدة 
على حدة، وجلنة املس���اعدات جتتمع بشكل اسبوعي 
لبحث احلاالت املتقدمة ومتت مراعاة اجلوانب االنسانية 

للح���االت، وأوضح ان الكويتي���ات املتزوجات من غير 
كويتيني ستشملهن املس���اعدات حسب احلاالت ضمن 
تعديل قانون املساعدات االجتماعية اجلاري مناقشته 
في مجلس االمة. وأضاف الصواغ ان ادارة تنمية املجتمع 
وجريا على عادتها الس���نوية اع���دت برنامجا متكامال 
لالحتف���االت باالعياد الوطنية. مبين���ا انه بعد افتتاح 
مركز االستش���ارات االسرية في االندلس واجراء تقييم 
لعمله وفي حال جناح التجربة سيتم تعميمها على كل 

املناطق الكويتية.
وعلى صعيد آخر، أكد ان تس���كني كل الش���واغر في 

الوزارة سيتم في وقت قريب جدا.
وبني أن جلنة التخطيط عقدت امس اجتماعها برئاسة 
وزير الشؤون وحضور وكيل الوزارة والوكالء املساعدين، 
وحث الوزير خالله ان يقدم كل قطاع فيما يخص عمل 

احمد الصواغقطاعه وفق برنامج عمل احلكومة.

فوجيسك عقب تكرميه نيك فوجيسك متحدثا في اللقاء

العرادة: محافظ العاصمة حريص على المزارعين 
بتبرعه بمبلغ خمسة آالف دينار لالتحاد

بشرى شعبان
ثمن رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارعني سعود العرادة اجلهود 
التي يقوم بها محافظ العاصمة 
الشيخ علي اجلابر واهتمامه غير 
احملدود باخوانه املزارعني على 
مدى العقدين املاضيني ودعوته 
الكرمية جلموع املزارعني لقضاء 
يوم ترويحي في مزرعة عزايز 
بالعبدلي صباح بعد غد اجلمعة 
الغداء فيها، حيث يتم  وتناول 
خالل اللقاء االخوي تبادل اآلراء 
واالقتراحات وطرح القضايا املهمة 

التي تؤرق املزارع الكويتي.
جاء ذلك في تصريح ادلى به 
العرادة للصحافيني بعد زيارته 
حملاف���ظ العاصمة ف���ي مكتبه 
ورافقه خالل تلك الزيارة نائب 
رئيس االحتاد ع���وض الدماك 
وأمني السر فهد عايض العازمي 
وأمني الصندوق س���الم السالم 
وعضو مجل���س االدارة مفرح 

الطمار.
وقال العرادة ان وقفة الشيخ 
علي اجلابر لم تكن وليدة الساعة، 
فهو مزارع قبل أن يكون محافظا 
حيث سبق له ان تسلم رئاسة 
االحتاد الكويتي للمزارعني، وكان 
قريبا من املزارعني وعايش جميع 
املشاكل التي يعاني منها املزارع 

الكويتي، فالقطاع الزراعي ليس 
غريبا عليه، فهو ابن القطاع.

وثمن العرادة دعم الشيخ علي 
اجلابر وتبرعه من ماله اخلاص 
مببلغ خمسة آالف دينار كويتي 
لالحتاد الكويتي للمزارعني للقيام 
ببعض االعباء املالية، خاصة ان 
االحتاد ال يتلقى أي دعم يذكر 
ومجلس االدارة يسعى لبذل كل 
اجلهود واالمكانات حلل مشاكل 
املزارعني خاصة في انشاء املنافذ 
العديد من  التسويقية وتنفيذ 
العقود املهمة التي نسعى جلني 

ثمارها في القريب العاجل.
وأشاد العرادة مببادرة الشيخ 
علي اجلابر ووقوفه ودعمه الى 

الكويتي، مؤكدا  املزارع  جانب 
بقوله اننا نشعر وكأن اخلمسة 
آالف التي تبرع بها الشيخ علي 
اجلابر تعادل خمسة ماليني دينار 
ألنه لم ينس اخوانه املزارعني 
طيلة الفترة السابقة، بل بالعكس 
هو دائم التواصل مع هذا القطاع 

احليوي.
ومتنى العرادة ان يكون هذا 
التبرع قدوة يحتذي بها اآلخرون، 
خاصة املس���ؤولني عن القطاع 
الزراعي والذين يؤخرون مصالح 
املزارعني من خالل تأخير مبالغ 
دعم الصقيع، وكذلك دعم االنتاج 
النباتي عن الفترة الثالثة والفترة 

الرابعة.

فوجيسك: اإلصرار والتحدي والشجاعة أهم عوامل النجاح

العبداهلل: 173 متسابقًا من موظفي »العدل«
يؤدون االختبارات في حفظ القرآن الكريم اليوم

أكد وكيل وزارة العدل املساعد لشؤون قصر العدل 
عبدالعزيز العبداهلل ان جلان اختبارات املتسابقني من 
موظفي وزارة العدل والعاملني بقطاعاتها املختلفة الى 
جانب الراغبني من أعض���اء النيابة العامة في حفظ 
القرآن الكرمي ستبدأ في استقبال املتسابقني مبسجد 
الدول���ة الكبير اليوم األربعاء 17 فبراير اجلاري بعد 
صالة العصر مباشرة وستس���تمر هذه اللجان الى 
س���اعة متأخرة حتى االنتهاء م���ن اختبارات جميع 
املتسابقني نظرا لكثافة عددهم الذي بلغ 173 متسابقا، 
وقال ان جلان االختبارات سيكون جزء منها مخصصا 

للرجال وآخر للنس���اء وس���تعلن النتيجة النهائية 
للفائزين تباعا بع���د االنتهاء من االختبارات متهيدا 
لتحديد املستويات الفائزة بهذه املسابقة كل مستوى 
على حدة بدءا من الفائز األول وحتى اخلامس وفقا 
لترتيب املجتازين لهذه االختبارات، وقال العبداهلل 
سيتم تكرمي الفائزين في هذه املسابقة في حفل تقيمه 
الوزارة ستعلن خالله األسماء الفائزة وترتيبها ومن 
ثم توزيع اجلوائز املالية على كل منهم وذلك على غرار 
السنوات املاضية، وأضاف ان ذلك احلفل الذي سيتم 
اإلعالن عن موعده في وقت الحق ستحضره قيادات 

الوزارة واملشرفون على املسابقة وعلى االختبارات 
من أئمة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وبحضور 
ممثلني عن األمانة العامة لألوقاف اجلهة الداعمة ماليا 

لهذه املسابقة.
ودعا العبداهلل املتسابقني للحضور مبكرا الى مقر 
االختبارات مبس���جد الدولة الكبير وذلك بعد صالة 
العصر مباشرة للتعرف على اللجنة وحتديد األسماء 
تسهيال وتيسيرا عليهم، مشيرا الى ان املسابقة وحفل 
التكرمي س���يكونان حتت رعاية وكيل وزارة العدل 

باإلنابة د.محمد األنصاري.

بشرى شعبان
»من قال ان االعاقة تعيق االنسان عن االبداع والنجاح، 
من قال انه دون االصرار واملثابرة والعزمية ال يس����تطيع 
االنسان ان ينجح في احلياة بغض النظر عن وضع جسده 
هل هو سليم او معاق«، بهذه الكلمات استهل اللقاء املفتوح 
الذي دعت اليه جمعية اولياء امور املعاقني الشاب االسترالي 
نيك فوجيسك وكانت البداية مع كلمة مقتضبة لراعية اللقاء 
الشيخة باسمة مبارك العبداهلل اعتبرت فيها ان هذا اللقاء 
هو نوع من محو األمية لتعامل املعاق مع احلياة ولتعاملنا 
مع املعاقني على انه انسان له احلق باحلياة والعمل فأمام 

قدرات نيك فوجيسك تعجز الكلمات.
وبدورها رحبت رئيسة اجلمعية رحاب بورسلي باحلضور 
وقالت ان هذا اللقاء يأتي ضمن املوسم الثقافي للجمعية 
وتأتي زيارة املبدع نيك فوجيسك الى الكويت بالتزامن مع 
االعياد الوطنية وذكرى مرور 4 اعوام على تولي صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد مقاليد احلكم، وتأتي في 

مناس����بة عيد املعاق الكويتي حيث مت خالل شهر فبراير 
ش����هر اخلير اقرار قانون املعاقني. واستعرضت بورسلي 
اسماء مجموعة من املعاقني الكويتيني الذين حققوا ابداعات 

وبطوالت على مستوى عاملي.
من جانبه، قال نيك فوجيسك ان اهلل عز وجل لم يعطه 
اطرافا امنا اعطاه النجاح فهو الذي ولد دون اطراف ولكن 
بفضل وقوف والديه الى جانبه حتدى اعاقته وكان اول طفل 
معاق يدخل املدارس العادية ويتخرج في اجلامعة ويدير 

شركتني ويتحول الى محاضر على مستوى العالم.
وقال ان االصرار والتحدي وعدم اخلوف والش����جاعة 
هي التي توفر لالنس����ان النج����اح بغض النظر عن وضع 

جسده.
ودعا املعاقني الى عدم االستسالم للقلق واليأس واالبتعاد 
عن لغ����ة الدموع بل االميان بالق����درات والعمل املتواصل 
لتحقيق الذات وعدم النظر الى االعاقة على انها تعيق بل 
انها نعمة من نعم اهلل عز وجل وبامكاننا التعايش معها 

والنجاح في احلياة.
ودعا نيك الى ضرورة تبني فكرة الشراكة االجتماعية 
مع املعاقني ألن الشراكة احلقيقية هي من صنع املعاق نفسه 
اذ علي����ه اال ينظر الى نظرة الناس العاقته وان يصر على 
اثبات الذات ومع األيام كل من حوله سيغير نظرته اليه.

وقال اجلميع يتساءل: انسان دون اطراف كيف يعمل؟ 
اقول لكم اني اكتب 49 كلمة في الدقيقة على احلاس����وب 
بواسطة اصبع بالستيك في رجلي، اني امارس السباحة، 
وال التفت الى النظرة الدونية جلسمي ألن االنسان يعمل 
بعقله ويجب علينا اال نخجل من اعاقتنا ونبتعد عن اليأس 
ألنه يقضي على الطموح، واالصرار والطموح يوصالن الى 
بر األمان، واحلمد هلل انتم في مجتمع مؤمن باهلل والقدر 

فال تدعوا اليأس يدخل الى نفوسكم.
وفي النهاية قدمت رئيسة جمعية أولياء أمور املعاقني 
دروعا تكرميية لراعية احلفل الشيخة باسمة املبارك والشاب 

نيك فوجيسك.

جمعية أولياء المعاقين نظمت لقاء مفتوحاً معه

بمسجد الدولة الكبير عقب صالة العصر مباشرة

سعود العرادة الشيخ علي اجلابر

 السفير الروضان يترأس وفد الكويت
في زيارة رسمية إلى إندونيسيا

وصل مدير االدارة القنصلية في وزارة اخلارجية 
السفير حمود الروضان الى العاصمة جاكرتا في 
زيارة رسمية الستكمال االجتماعات السابقة التي 
عقدت بني الطرفني خالل زيارة الوفد االندونيسي 
للكويت في اكتوبر املاضي والذي نظمته املنظمة 

الدولية للهجرة.
وكان في اس����تقبال الوفد ال����ذي يضم وزارة 
اخلارجي����ة ووزارة الداخلية ووزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل سفير الكويت لدى اندونيسيا 

ناصر العنزي واعضاء السفارة.
وذكر بيان صادر عن الس����فارة الكويتية في 
جاكرتا انه س����يتم تناول العديد من املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك بني البلدين وبحث املسائل 
املتعلقة بالعمالة االندونيسية في الكويت وكيفية 
ايجاد الطرق املناس����بة لتحسني اوضاعهم وذلك 
سيكون بالتشاور والتنسيق مع اجلهات املعنية 

في اندونيسيا.
ونقل البيان عن الروضان قوله ان هذه الزيارة 

تأتي ضمن اط����ار تبادل الزيارات ب����ني البلدين 
للتش����اور في جميع القضاي����ا التي تهم الطرفني 
وتطوير العالقات الثنائية وتوثيقها في مصلحة 

البلدين.
واكد اهتمام القيادة السياسية في الكويت وعلى 
رأسها صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وس����مو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
بتوثيق العالقات بني البلدين.واشاد بالدعم البالغ 
من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح وحرصه على تذليل جميع 
العقب����ات التي تواجه اجلالية االندونيس����ية في 
الكويت وتقدمي التس����هيالت له����م من اجل حياة 

كرمية في بلدهم الثاني الكويت.
يذكر ان الوفد الكويتي سيشارك على هامش 
هذه الزيارة في انشطة املؤمتر النهائي حول تعزيز 
احلوار وتب����ادل املعلومات في هجرة العمالة بني 
جمهورية اندونيسيا ودول الشرق االوسط واملنظم 

من قبل املنظمة الدولية للهجرة.


