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المجلس األعلى للتخطيط والتنمية يجتمع أواخر الجاري

محمد البدري 
علمت »األنباء« أن املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية سوف يعقد اجتماعه املقبل أواخر 
الشهر اجلاري حيث سيناقش عددا من التقارير 
اخلاصة ببعض املوضوعات احليوية التي متت 
دراستها من قبل جلان املجلس املختلفة خالل 
الفترة املاضية ومت اعداد مرئيات وسيناريوهات 

عديدة بشأنها. وأفاد مصدر مطلع بأن أجندة 
االجتماع املقبل للمجلس تتضمن مناقشة اآلراء 
االستشارية للجان التابعة له والتي تناقش عددا 
من القضايا االجتماعية والسياسية، الفتا إلى 
أن استعراض هذه القضايا سيحظى باألولوية 
بعدما مت خالل االجتماعات السابقة منح األولوية 
للتقارير املتعلقة باملوضوعات االقتصادية وفي 

مقدمتها خطة التنمية وامليزانية العامة للدولة 
للسنة املالية اجلديدة 2010/ 2011.

وفيما لم يفصح املص���در عن ماهية تلك 
القضاي���ا نظرا حلساس���يتها على حد قوله، 
توقع أن يعقد االجتماع املقبل للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية ما بني االسبوعني الثالث 

والرابع من مايو اجلاري.

»التجارة« تشدد الرقابة على فروع التموين لمنع بيع المواد المدعومة
محمد البدري 

أبلغ مصدر مس����ؤول »األنب����اء« أن وزارة 
التجارة والصناعة ستبدأ اعتبارا من األسبوع 
اجلاري تش����ديد الرقابة على فروع التموين 
التعاونية للحيلولة  باحملافظات واجلمعيات 

دون بيع املواد الغذائية التي يتم توزيعها على 
املواطنني من خالل هذه الفروع والتي تدعمها 
الدولة. وأضاف املصدر أن الوزارة ممثلة في إدارة 
الرقابة التجارية ستتخذ حزمة من اإلجراءات 
به����دف منع وقوع أي مخالف����ات تتعلق ببيع 

املواد الغذائية املدعومة ومن ثم ذهابها لغير 
مس����تحقيها، مؤكدا أن هذه اإلدارة لن تتوانى 
في تعقب املخالفني ولن تتردد في إحالتهم إلى 
النيابة التجارية. وأشار املصدر املسؤول ذاته إلى 
أنه بعد تواتر معلومات مؤخرا عن وجود مواد 

غذائية مدعومة تباع في السوق ويحرم منها 
مستحقوها، فقد بادرت إدارة الرقابة التجارية 
بوزارة التجارة إلى عقد اجتماع ملناقشة هذا األمر 
يوم األربعاء املاضي، أعطى خالله مدير اإلدارة 
راشد الهاجري تعليمات مشددة إلى املفتشني 

بضرورة مراقبة جميع فروع التموين في كل 
احملافظات، مع القيام بجرد مفاجئ لهذه الفروع 
ومن ثم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد 
كل مخالف وإخضاعه للمحاس����بة مبا في ذلك 
إحالته إلى النيابة التجارية. وش����دد املصدر 

على أن الفترة املقبلة ستشهد تسيير مفتشني 
على فروع التموين ليال ونهارا للتأكد من عدم 
وجود أي مخالفات بشأن بيع املواد الغذائية 
املدعومة والتي تتكبد الدولة أمواال طائلة من 

أجل توفيرها للمواطنني بأسعار مناسبة.

تتضمن جوالت تفتيشية وجردًا مفاجئًا اعتبارًا من هذا األسبوع

ختام الندوة
 الكشفية العربية

 »نهج المناهج«
الندوة  اختتمت انشطة 
العربي���ة »نهج  الكش���فية 
املناهج« التي اس���تضافتها 
جمعية الكش���افة الكويتية 

على مدى اسبوع.
 وقال امني عام اجلمعية 
صال���ح العوض���ي ان أدلة 
املناهج من األعمال العظيمة 
الس���احة  واجلدي���دة على 
الكشفية، مشيرا الى ان ما مت 
طرحه في الندوة محتوى أدلة 
املناهج الكشفية العربية من 
خالل دراسة املقت����رح املقدم 
من اللج���ان املختصة حول 
التطوير والسع����ي  عملية 
لتوحيد املفاهيم الكشفي����ة 

العربية.
ومتنى العوضي ان تفعل 
ه���ذه املناه���ج واألدلة وأال 
تترك في االدراج وان حتصد 
نتائجها في املستقبل القريب 
أكبر عدد  ويستفي����د منها 
الكشافة واعرب  ابنائنا  من 
العوضي عن بالغ ش���كره 
وتقدي���ره لكل من س���اهم 
باجن�����اح ه���ذه الن����دوة، 
اب���واب اجلمعية  ان  مؤكدا 
مفتوح���ة من اج���ل خدمة 
اجلمي���ع ملا في���ه مصلحة 

شبابنا العربي.
من جانبه قال املش���رف 
العام عل���ى الندوة الق����ائد 
انن������ا نأمل  امل���ال  ولي���د 
استمرارية نهج املناهج في 
التجديد والتجريب والتعديل 
ومن ثم التطبيق على الواقع 
لفائدة جيلنا العربي، معربا 
عن بالغ شكره وتقديره لكل 
من ساهم في اجناح انشطة 
التوفي����ق  الندوة، متمنيا 

للجميع.

الصانع: مقترح القانون الجديد
للحضانات الخاصة تشوبه سلبيات

محمد راتب
قام وفد من اعضاء مجلس 
ادارة احتاد الطفل ألصحاب 
احلضانات اخلاصة بزيارة 
الى النائب أحمد الس���عدون 
في اطار اجلهود التي يبذلها 
االحت���اد من اجل وقف اقرار 
قان���ون احلضانات اخلاصة 
التعديالت  اجلديد واج���راء 

الالزمة عليه.
أعلنت ذلك نائب رئيس 
مجل���س ادارة احتاد الطفل 
ألصحاب احلضانات اخلاصة 
وداد الصانع، مش���يرة في 
تصري���ح صحاف���ي الى ان 

مقترح القانون اجلدي���د للحضانات اخلاصة مقدم من اللجنة 
الصحية البرملانية وتشوبه الكثير من السلبيات ويحتاج الكثير 
من التعديالت. وحول اللقاء مع النائب السعدون، أشادت نائب 
رئي���س مجلس ادارة احتاد الطف���ل للحضانات اخلاصة وداد 
الصانع مبدى تفهم النائ���ب لقضية احتاد الطفل، واعدا ببذل 
اجلهد في سبيل مناصرة قضية عادلة، ومستغربا ان يتضمن 
القانون اجلديد بنودا حتظر على جهة مارست عملها في مجال 
احلضانات على مدار سنني طويلة وفي نفس الوقت مينح هذا 

احلق جلهات ال عالقة لها به.
وذكرت الصانع ان اللقاء مع النائب الس���عدون اشتمل على 
توضيح النقاط السلبية التي حتيط مبشروع قانون احلضانات 
اخلاصة الذي يهم ش���ريحة كبيرة من املواطنني معزية حترك 
احتاد الطفل لتعديل هذا القانون الى انه يأتي في اطار اهتمامه 
مبرحلة الطفولة املبك���رة التي حتتاج منا الكثير من االهتمام 
والرعاي���ة بعيدا عن الزج بها تس���توجب في غياهب املصالح 
التجارية، فضال عن ان القانون اجلديد سيكبد أصحاب احلضانات 

خسائر فادحة.
وأضافت انه مت خالل االجتماع مع النائب السعدون توجيه 
النقد الى اللجنة الصحية البرملانية التي أعدت مشروع قانون 
للحضانات اخلاصة وجتاهلت دور االحتاد، وهو اجلهة الرسمية 
املختص���ة الوحيدة التي متثل هذا القطاع، كاش���فة عن وجود 
فجوة عميقة بني اجلهة االش���رافية )وزارة الشؤون( واجلهة 
املختص���ة( )االحتاد( والتي أعاقت الكثير من التطور والتقدم 
لهذا القطاع احليوي واملهم منذ س���نوات ليست بقليلة، وكان 

الضحية ولم يزل هو الطفل.

فجوة بين »االشرافية« و»المختصة« أعاقت تطور هذا القطاع

وداد الصانع


