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 صفية الشمري في مقدمة احلضور

)محمد ماهر( د. عيسى اجلاسم وعصام بن حيدر وعلي الثويني ومحمد العراك  

النويعم مديراً مؤقتاً لتعاونية مبارك الكبير والقرين والعوضي لـ»العدان والقصور«
7 – تعدي���ل منطقة عمل جمعية 
التعاونية بالنظام األساسي  العدان 

لها ونشره باجلريدة الرسمية.
8 – وضع احللول املناس����بة ألي 
خالف����ات أو منازعات قد تنش����أ بني 

اجلمعيتني نتيجة عملية الفصل.
مادة 3: على مجلس ادارة جمعية 
العدان التعاونية واالدارة التنفيذية 
التابعة له تسهيل عمل اللجنة وإمدادها 
بكافة البيانات واملعلومات التي تطلب 

منهم.
مادة 4: مينح أعضاء اللجنة مكافأة 
ش����هرية حتدد بالتنسيق مع ديوان 

اخلدمة املدنية لكل عضو.
مادة 5: عل����ى اللجنة االنتهاء من 
أعمالها خالل خمسة أشهر على األكثر 

من تاريخ صدور هذا القرار.
م����ادة 6: يعفى أعض����اء اللجنة 
م����ن التوقيع في خانت����ي احلضور 

واالنصراف طوال مدة عمل اللجنة.
مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره وعلى جهات االختصاص العمل 

مبا جاء به كل فيما يخصه.

خالل شهرين على األكثر من تاريخ 
انتهاء مدة تعيينه مع االستمرار في 
ادارة اجلمعية حت���ى تاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية ما لم يصدر قرار 

بخالف ذلك.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره وعلى جه���ات االختصاص 

العمل مبا جاء به كل فيما يخصه.
كما أصدر قرارا وزاريا رقم 90/ت 
لس���نة 2010 بشأن تش���كيل جلنة 
لالشراف على عملية تقسيم جمعية 

العدان التعاونية االستهالكية.
مادة 1: تش���كل جلنة من التالية 
أس���ماؤهم بعد االشراف على عملية 
تقسيم جمعية العدان التعاونية وهم: 
جمال محمد س���ليمان، ضياء أحمد 
طلبه، ممدوح احمد مرسي، العشيري 
صالح عبداحلمي���د، محمد صفوق 
ثويني، محمد اش���رف عبدالرؤوف، 
احمد محمد الشناوي، ناصر مرزوق 
املطيري، عادل اسماعيل األنصاري، 

مهدي علي العطار.
مادة 2: تتولى اللجنة املش���كلة 

مبوجب هذا القرار املهام التالية:
1 – حصر األفرع الكائنة مبنطقة 
عمل جمعية مبارك الكبير والقرين 
التعاونية وتسليمها الى املدير املعني 

لها.
2 – تقيي���م كافة األصول باألفرع 
التي مت تسليمها الى جمعية مبارك 
الكبير والقرين التعاونية من واقع 
السجالت والدفاتر احملاسبية جلمعية 

العدان التعاونية.
3- حص���ر املس���اهمني بجمعية 
العدان التعاونية والقاطنني مبنطقة 
عمل جمعية مبارك الكبير والقرين 
التعاونية وتسليم ملفاتهم الى املدير 

املعني لها.
4 – احتس���اب املستحق جلمعية 
مبارك الكبير والقرين التعاونية في 

أموال جمعية العدان التعاونية.
5 – إع���داد املرك���ز املال���ي لكلتا 

اجلمعيتني بعد عملية الفصل.
6 – إعداد النظام األساسي جلمعية 
مبارك الكبير والقرين التعاونية في 

أموال جمعية العدان التعاونية.

م���ادة 2: في حالة ع���دم صدور 
قرار بتجديد فترة عمل املدير املعني 
مبوجب ه���ذا القرار أخ���رى يلتزم 
باتخ���اذ االج���راءات الالزمة لدعوة 
الترشيح  العمومية وفتح  اجلمعية 
النتخاب مجل���س ادارة جديد وذلك 

مادة 5: يتم اشهار جمعية مبارك 
الكبير والقرين التعاونية االستهالكية 
طبقا ألحكام القانون وذلك خالل شهر 

من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره وعلى جه���ات االختصاص 

العمل مبا جاء به كل فيما يخصه.
كما أصدر القرار الوزاري رقم 87/ت 
لسنة 2010 بإش���هار جمعية مبارك 
الكبير والقرين التعاونية االستهالكية 
وجاء فيه: مادة 1: تشهر جمعية مبارك 
الكبير والقرين التعاونية االستهالكية 
وينش���ر ملخص نظامها األساس���ي 

باجلريدة الرسمية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره وعلى جه���ات االختصاص 

العمل مبا جاء به كل فيما يخصه.
والقرار الوزاري رقم 88/ت لسنة 
2010 بشأن تعيني مدير مؤقت جلمعية 
التعاونية  الكبير والقري���ن  مبارك 
وتضمن: م���ادة 1: تعيني فهاد محمد 
النويعم مديرا مؤقتا جلمعية مبارك 
الكبي���ر والقري���ن التعاوني���ة ملدة 

عام اعتبارا م���ن تاريخ صدور هذا 
القرار.

م���ادة 2: في حالة ع���دم صدور 
قرار بتجديد فترة عمل املدير املعني 
مبوجب ه���ذا القرار أخ���رى يلتزم 
باتخ���اذ االج���راءات الالزمة لدعوة 
الترشيح  العمومية وفتح  اجلمعية 
النتخاب مجل���س ادارة جديد وذلك 
خالل شهرين على األكثر من تاريخ 
انتهاء مدة تعيينه مع االستمرار في 
ادارة اجلمعية حت���ى تاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية ما لم يصدر قرار 

بخالف ذلك.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره وعلى جه���ات االختصاص 

العمل مبا جاء به كل فيما يخصه.
وجاء في القرار الوزاري رقم 89/ت 
لسنة 2010 بشأن تعيني مدير مؤقت 
جلمعية العدان والقصور التعاونية 
مادة 1: تعيني بدر أحمد علي العوضي 
مديرا مؤقتا جلمعية العدان والقصور 
التعاونية ملدة عام اعتبارا من تاريخ 

صدور هذا القرار.

أصدر وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي قرارات وزارية 
اشتملت على القرار 86/ث لسنة 2010 
بشأن تقسيم جمعية القرين التعاونية 
االستهالكية وإعادة تسميتها وجاء في 
القرار: مادة 1: يعدل اسم جمعية القرين 
التعاونية االس����تهالكية الى جمعية 

العدان التعاونية االستهالكية.
م����ادة 2: تقس����يم جمعية العدان 
التعاونية االستهالكية الى جمعيتني 
الع����دان والقصور  األولى جمعي����ة 
التعاونية االستهالكية والثانية جمعية 
مب����ارك الكبير والقري����ن التعاونية 

االستهالكية.
مادة 3: تكون منطقة عمل اجلمعية 
األولى العدان والقصور وتكون منطقة 
الكبير  الثانية مبارك  عمل اجلمعية 

والقرين.
م����ادة 4: يت����م تعدي����ل النظ����ام 
العدان والقصور  األساسي جلمعية 
التعاونية االستهالكية ونشر التعديل 
باجلريدة خالل شهر من تاريخ نفاذ 

هذا القرار.

العفاسي أصدر قرارات بتعديل مسمى جمعية القرين التعاونية وتشكيل لجنة لإلشراف على تقسيمها إلى جمعيتين

د.محمد العفاسي

الجاسم: الكويت أول دولة خليجية وضعت قانونًا للمعاقين

وبني ان القانون اجلديد يلبي 
كل احتياجات ذوي اإلعاقة وأولياء 
أمورهم لكن نأمل ان يتم تفعيله، 
وان تراع����ى الكف����اءة واخلب����رة 
واالختصاص عند تشكيل مجلس 
إدارة الهيئة املس����تقلة، وان يتم 
وض����ع الرجل املناس����ب باملكان 

املناسب.
وقال ان املعاق في الكويت ال 
الى األموال فهناك قانون  يحتاج 
املساعدات االجتماعية التي توفر 
رواتب شهرية للمعاقني دون سن 
18 سنة مبختلف فئاتهم ودرجات 
إعاقتهم، واملعاق في الكويت يحتاج 
الى مبان مناسبة إلعاقته، ويحتاج 
ال����ى عم����ل، ويحتاج ال����ى ثقافة 
مجتمعية ونشر الوعي املجتمعي 
على انه انسان منتج وله احلق في 
التعليم والطبابة والعمل، وهذه 

أمور كفلها له الدستور.
واستعرض الباحث واإلعالمي 
محمد العراك، التعريفات العربية 
ذوي  لألش����خاص  والدولي����ة 

اإلعاقة.
وطالب بإجراء بحث اجتماعي 
وصحي وقانوني حلالة أسرة املعاق 
وعمل دراسة شاملة ملعرفة مدى 
حاجة األسرة لهذا الدعم، ورأى ان 
هذا الدور ميكن ان تقوم به الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة مادة 
48 من الفصل الثامن من القانون 
8 لس����نة 2010 من ضمن فقراتها 
من خالل تش����كيل اللجان كلجنة 
التعلي����م واللجن����ة االجتماعية 
التأهيلية واإلرشادية والصحية 
واللجنة األسرية والقانونية من 
متخصصني وال مانع ان يكون من 
بينهم أعضاء ميثلون اجلمعيات 
واألندية العامل����ة مبجال اإلعاقة 
كمراقبني لعم����ل تلك اللجان وان 
يك����ون كل من بتلك اللجان يعمل 
كعمل تطوعي ملتابعة كل ما يهم 
األسرة من حاجاتها لرعاية ابنها 
املعاق وايضا متابعة املؤسسات 
احلكومية واألهلية لتطبيق جميع 
فصول القانون من ناحية تهيئة 

املباني والتشغيل وما الى ذلك.

أما دولة اإلمارات العربية فقانونها 
من 39 مادة، ولي����س لديها جهة 
متخصصة لتنفيذه ويعمل أيضا 
ضمن جلان تتبع مجلس الوزراء، 
ولكنه رغم قلة عدد املواد فيه كان 
أكثر تفصيال وتوضيحا في مجال 
العمل، وقان����ون مملكة البحرين 
يش����مل 25 م����ادة ويتبع مجلس 
الوزراء وهو غير واضح في تعريف 
اإلعاق����ة ويغفل دور مؤسس����ات 
املجتمع املدني وهو أحدث قانون 
في دول مجلس التعاون، وفي دولة 
قطر القانون مكون من 14 مادة فقط 
ويتميز بوضع مواصفات خاصة 
املعاقني  للمساكن، ويعفي مراكز 
من الضرائب والرسوم وال يقدم أي 

دعم مادي للمعاق شخصيا.
وعن قان����ون الكويت اجلديد 
بني اجلاسم انه واضح بالتعريف 
واألفضل على مس����توى التنظيم 
اإلداري ومش����اركة أولياء األمور 
ومؤسسات املجتمع املدني، كما يقدم 
أفضل االمتيازات لكل فئات اإلعاقة 
ويفتح باب تنفيذ سياس����ة دمج 
املعاقني على أوسع وجه كما يتميز 
بالبنود اخلاصة بالعقوبات، حيث 
كان املشرع حاسما جلهة معاقبة كل 
مسيء للمعاقني مهما كانت نوعية 
اإلس����اءة، ويقدم كذلك تسهيالت 
ألولياء أمور املعاقني على مستوى 

العمل ويوفر احلماية للمعاق.
وتاب����ع: كما يتمي����ز القانون 
املادية  الكويت����ي باالس����تقاللية 
وه����و األكث����ر دميوقراطية على 
التعاون،  مس����توى دول مجلس 
وبني اجلاسم بعض النواقص التي 
أغفلها القانون وأهمها وجود وحدة 
خاصة للرصد والترصد واإلحصاء 
اخلاص مبتابعة رصد اي مخالفة 

او انتهاك حلقوق املعاقني.
ب����دوره رأى مراق����ب املجلس 
األعل����ى عصام بن حيدر ان األهم 
من اعتماد القوانني تفعيل مواده، 
موضحا ان قانون 49 لس����نة 96 
كان فيه الكثير من املميزات لكن 
لألسف بس����بب عدم تفعيله ترك 

أثرا سلبيا.

إدارية مس����تقلة  ويحدد هيكلية 
ملتابعة قضايا املعاقني في ش����تى 

املجاالت.
واس����تعرض اجلاسم بعض 
قوانني دول مجلس التعاون، ففي 
اململكة العربية السعودية القانون 
معتمد منذ 10 سنوات فقط ومكون 
من 16 مادة، وه����و يتبع ملجلس 
الوزراء مباشرة وال توجد ميزانية 
مخصصة له او جهة محددة تعمل 
على تنفيذه، بل هناك جلان عمل، 

للمعاق وولي أمره، كما انه بإذن اهلل 
سيكون فجرا جديدا للمعاقني.

وأجرى د.اجلاس����م من مركز 
تقومي الطفل مقارنة بني القانون 
الكويتي اخلاص باملعاقني والقوانني 
املتواجدة في دول مجلس التعاون، 
مبينا ان الكوي����ت هي أول دولة 
خليجية وضعت قانونا للمعاقني، 
وفيها آليات عمل ومشاركة ودمج 
ال����ى توفير  للمع����اق، باالضافة 
كل جوان����ب الدع����م للمعاق����ني، 

بشرى شعبان
نظمت جمعية الصحافيني ندوة 
بعنوان »املعاقون بنظرة املجتمع 
والقانون«، واستهلت الندوة بكلمة 
ملنسق اجلهات العاملة في مجال 
اإلعاق����ة ونائب رئي����س جمعية 
متابعة قضايا املعاقني د.عيس����ى 
اجلاسم توجه بالشكر من خاللها 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على توقيعه لقانون 
ذوي اإلعاقة الذي شكل نقلة نوعية 

بعض مطالب الجهات العاملة بمجال اإلعاقة
لم ترد في قانون المعاقين الجديد

1 � االعتراف بلغة االشارة الكويتية كلغة رسمية بالدولة 
وتدريسها باملدارس.

2 � إعط����اء احلق للمع����اق او املعاقة ممن ميتلك منزال 
وغير متزوج او »املتزوجة وتنفرد بوثيقة املنزل« بالقرض 

االسكاني )قرض املعاقني( وامكانية جعله هبة.
3 � تخصيص س����كن للمعاق او املعاقة )األعزب( بعد 

وفاة والديه وليس له بيت يؤويه.
4 � وض����ع حوافز للراغبني م����ن املعاقني بالتقاعد مثل 

الترقية لدرجة أعلى او راتب سنة.
5 � اعطاء املعاقة املتزوجة جزءا من راتب أبيها املتوفى 

املتقاعد أسوة بالرجل املتزوج املعاق.
6 � االسراع بإشهار اجلمعيات املتخصصة للمعاقني.

»المعاقون بنظرة المجتمع والقانون« عنوان ندوة في جمعية الصحافيين

العدساني:  التعاونيات نقاط بيع ال عالقة لها 
بالغالء وحماية المستهلك في كسر االحتكار

محمد راتب
تق����دم مقرر جلنة االس����عار 
ادارة جمعية  ورئيس مجل����س 
النزهة التعاونية رياض العدساني 
بالش����كر والتقدي����ر للناش����طة 
السياس����ية واملستشار االداري 
مدير عام مركز الغامن لالستشارات 
االدارية شيخة الغامن، وذلك على 
حرصه����ا الكبير عل����ى مصلحة 
املس����تهلك، وردا على ما نشرته 
في جري����دة »األنب����اء« املوقرة 
امس عن ان مقرر جلنة االسعار 
في احت����اد اجلمعيات التعاونية 
ورئي����س جمعية النزهة رياض 

العدساني اخذ املوضوع بحساس����ية بالغة عندما 
رفض اته����ام وزارة التجارة الحتاد اجلمعيات بانه 
املتسبب في ارتفاع االسعار على الرغم من ان االحتاد 
واجلمعيات ليسا ملكا الشخاص والدفاع عنهما غير 
مطلوب مبثل هذا الشكل، خاصة اذا كان األمر يتعلق 

مبصلحة املستهلك.
موضحا ان وزارة التج����ارة هي اجلهة الرقابية 
واالشرافية ولديها القانون التجاري حلماية املستهلك 
فهي املسؤولة اوال واخيرا عن موضوع غالء االسعار، 
ولتتضح الصورة بان اجلمعيات التعاونية هي نقاط 
بيع  لترويج البضاعة، والسعر حتدده الشركات ولوال 
ضغوط اجلمعيات في طلب مستندات رفع السعر من 

الشركات لزادت االسعار لضعف ما هي عليه.
واض����اف ان وزارة التج����ارة لديه����ا تصاريح 
متضاربة اولها في 2009 بأن االسعار الى انخفاض 
وقبل اس����بوعني من اآلن تذكر الوزارة ان مسلسل 
ارتفاع االس����عار مستمر الى 2015، باالضافة الى ان 
الوزارة تتهم اجلمعيات بانها سبب زيادة االسعار 
والغالء الفاح����ش، وبنفس التصريح تذكر الوزارة 
ان الكويت تسير باملعدل الطبيعي لالسعار مقارنة 
بدول مجلس التعاون، وذلك يوضح وجود تناقض 
بالتصريحات، كما ان هناك جدوال منشورا من قبل 
وزارة التجارة ويضمن اسعار احلديد للبناء وتذكر 

الوزارة ان اجلمعيات سبب ارتفاع 
االسعار، موضحا ما عالقة احلديد 
باجلمعي����ات، مؤكدا ان تصريح 

وزارة التجارة لم يكن موفقا.
انه معارض  العدساني  واكد 
لفكرة الناشطة السياسية احملترمة 
بايجاد السلع البديلة، واالفضل 
ان يكون سوق الكويت سوقا حرا 
وتطبيق قانون كسر االحتكار ليتم 
التنافس االقتصادي بني الشركات 
فتنخفض االسعار علما ان الوزارة 
لم تطبق قانون كس����ر االحتكار 
ومازالت تصدر وكاالت حصرية 
وجتددها سنويا باالضافة الى انها 
ال تطبق قانون 10 على 1979 بخصوص االش����راف 
على السلع، علما ان الوزارة هي اجلهة الرقابية ولها 
احلق باالشراف على السلع وحتديد بعضها، وحذف 
االتهامات يعني املوضوع خارجا عن ارادتها واصبح 
فالتا واكد العدساني اننا ال نطالب اال بتطبيق القانون 
وذلك حلماية املستهلك، مشيرا الى ان القانون التجاري 
عند وزارة التجارة وليس اجلمعيات، واجلمعيات 
معارض تروج البضاعة وتقوم ببيع س����لع نظيفة 
جيدة، مشيرا الى ان ما تقوم اجلمعيات به من حماية 
املستهلك من جشع بعض التجار اجتهاد من مجالس 
االدارات ومن املفترض ان تقوم بهذا الدور اجلهات 
الرقابي����ة وهي وزارة التجارة وعدم ترك املوضوع 

متسيبا خاصة انه يهم املستهلك.
واختتم العدساني شاكرا الناشطة شيخة الغامن 
على اجتهادها وسعيها ملصلحة املستهلك، كما ذكر 
انه ال يدافع عن االحتاد خاصة ان االحتاد معني من 
وزارة الشؤون وهو مع القانون ومؤيد لالحتاد بأن 
يكون منتخبا، وتابع: م����ا اقوم به حاليا في جلنة 
متابعة االسعار هو خدمة للمساهمني يحتم علي من 
واقع موقعي حماية املستهلك بسبب ارتفاع االسعار 
اجلنوني، وهذا يوضح اني بش����خصي ال ادافع عن 
االحت����اد النه لو كان األمر عن����دي لطبقت القانون 

باجراء االنتخابات بدال من التعيني.

في رده على شيخة الغانم

رياض العدساني


