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قناة العطاء الفضائية ومجموعة من جمعيات النفع العام تشكالن لجنة دائمة لالحتفال باليوم العالمي للمسنين

المال: نشر الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن

ل لجنة خاصة لفتح المظاريف والبت في العطاءات شَكّ

العفاسي: تنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على »التعاونيات«
بشرى شعبان

أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
قرارات وزارية بش����أن تنظي����م العمل في 
اجلمعيات التعاونية السيما في مجال تنظيم 
عطاءات الفروع املطروحة لالس����تثمار من 
قبل الغير في اجلمعي����ات التعاونية. كما 
أصدر قرارا آخر يلزم املفتشني التعاونيني 
بضرورة االسترشاد بدليل التفتيش املعد 
بقطاع التعاون بالوزارة واجراء التفتيش 
الدوري على جمي����ع اجلمعيات التعاونية 
واحتاداتها ورفع تقارير ربع سنوية تتضمن 
نتائج أعمال التفتيش الرقابي، وأكد مصدر 
ل� »األنباء« ان اص����دار هذه القرارات يأتي 
ضمن اخلط����ة املوضوعة م����ن قبل قطاع 
التعاون ملعاجلة اخللل احلاصل سواء في 
قضايا مناقصات االستثمار أو عمل املفتشني 

والتأخير في معاجلة املشاكل.
وأش����ار الى ان هذه القرارات تضع حدا 
ألي تأخير في معاجلة أي مخالفات س����واء 
كانت إدارية أو مالي����ة في مجالس إدارات 
اجلمعيات التعاونية وتأتي ضمن الرقابة 
املسبقة والالحقة التي اعتمدها قطاع التعاون 
ملعاجلة ما كان يحصل في السابق من تفاقم 

للمشاكل داخل مجالس ادارات.
وجاء في القرار اخلاص باستثمار الفروع: 
تلتزم اجلمعيات التعاونية بتوفير صندوق 
مبفتاحني غير قابلني للنسخ أحدهما لدى 
اجلمعية واآلخر لدى ال����وزارة توضع به 
بالف����روع املطروحة  العط����اءات اخلاصة 
لالستثمار من قبل الغير على ان يوضع في 
مكان واضح باجلمعية. وتوضع العطاءات 
بالصندوق مباشرة من قبل مقدمي العطاءات 

على ان يكتب على كل عطاء اس����م النشاط 
املطلوب اس����تثماره فقط دون االشارة الى 
أي بيانات أخرى. وتشكل جلنة دائمة بقرار 
من وكيل الوزارة برئاسة مدير ادارة بقطاع 
التعاون لفتح املظاريف والبت في العطاءات 
وحتديد اختصاصاتها. وتقوم اللجنة الدائمة 
املش����كلة باملادة رقم 3 بفتح املظاريف في 
اليوم التالي ملوعد اإلقفال مباشرة لتحديد 
العطاء الفائز، ويعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره وينشر باجلريدة الرسمية وعلى 
جهات االختصاص العمل مبا جاء به كل فيما 
يخصه. أما الق����رار اخلاص بتنظيم أعمال 
الرقابة والتفتيش على اجلمعيات التعاونية 
فجاء فيه: مادة )1(: يتولى مفتش����و قطاع 
التعاون التفتيش ال����دوري والرقابة على 
اجلمعيات التعاونية واحتاداتها للتحقق من 

سيرها وفقا ألحكام القانون رقم 24 لسنة 
1979 في شأن اجلمعيات التعاونية والقرارات 
الوزارية املنفذة له وضبط املخالفات واجلرائم 
املنصوص عليها في هذا القانون، مادة )2(: 
على مفتشي قطاع التعاون االسترشاد بدليل 
التفتيش املعد بقطاع التعاون ألداء أعمالهم 
وعلى من يعنيهم األمر باجلمعيات التعاونية 
واحتاداتها تسهيل مأموريتهم ومتكينهم من 
االطالع على السجالت والدفاتر احملاسبية 
واملالية واإلدارية للجمعية دون أية عقبات، 
مادة )3(: على مفتشي قطاع التعاون رفع 
تقارير دورية سنوية تتضمن نتائج أعمال 
التفتيش والرقابة، م����ادة )4(: يعمل بهذا 
القرار من تاريخ صدوره وينشر باجلريدة 
الرس����مية وعلى جهات االختصاص العمل 

مبا جاء به كل فيما يخصه.

لتوقير كبار السن والوالدين.
20 � يستثنى من يرعى كبير 
السن من تنظيم االجازات الطبية 
ويستحق اجازة خاصة مبرتب 
كامل ال حتتسب من اجازاته اذا 
كان مرافقا للمس���ن للعالج في 

اخلارج او داخل الكويت.
21 � يس���تحق م���ن يرع���ى 
مس���نا تخفيض ساعات العمل 
بواقع ساعتني يوميا مدفوعتي 

األجر.
22 � يعطى املسن بطاقة تكفل 
التمتع باخلدم���ات واملزايا  له 

املقررة في القانون.
وبدوره أشار رئيس اللجنة 
الدائمة  اللجن���ة  اإلعالمية في 
محمد العراك الى ان الهدف من 
انشاء هذه اللجنة هو التعرف 
على حجم مش���كلة كبار السن 
وتغييب التشريع حلقوقهم الى 
جانب تفعي���ل املواد القانونية 
اخلاصة بتوفير اخلدمات العامة 

لكبار السن.
واستعرضت رئيسة مجموعة 
شباب اخلير التطوعية ومسؤولة 
جلنة العالقات العامة في اللجنة 
الدائم���ة عنود العلي أنش���طة 
املهرج���ان اخل���اص باالحتفال 
باليوم العاملي للمس���ن والذي 
سيستمر ثالثة أيام من 1 الى 3 
أكتوبر املقبل وينطلق مع ندوة 
برعاية الشيخة شيخة العبداهلل 
عن مشاكل وهموم كبار السن.

وأيضا معرض فوتوغرافي 
يتضمن ص���ورا تعبيرية عن 
أهمية الرعيل األول وأيضا سيتم 
تقدمي عم���ل انتاجي من أعمال 

كبار السن.

13 � التقاعد املبكر )20 سنة( 
الكامل ملن يرعى كبير السن.

14 � فت���ح مراك���ز ثقافي���ة 
وتدريبي���ة واجتماعية في كل 

محافظة.
15 � حتديد س���ن 55 س���نة 

للرعيل األول املسن.
16 � تس���جيل ومتابعة كبار 
الس���ن او الرعيل األول تلقائيا 

عند عمر 55 سنة.
17 � ع���دم تخفي���ض دينار 

املتقاعدين عند االستبدال.
18 � تخصيص راتب شهري 
للمس���ن )ذك���ر أو أثنى( لغير 
العاملني او الذين ال يتقاضون 

راتبا تقاعديا.
19 � إع���داد مناهج تعليمية 

او ممرض حسب احلالة.
املواص���الت  توفي���ر   �  7
الالزمة لتنقلهم، واعفاؤهم من 

الرسوم.
8 � إلزام األسرة بضمان تكاتفها 
في توفير الرعاية للمسن او الزام 

احد األبناء برعاية والديه.
9 � توفير املسكن الالئق في 
حال عدم مقدرته على توفيره.

الزي���ارات  تس���هيل   �  10
املنزلية.

11 � منحه���م قرضا لتعديل 
مرافق البيت مبا يوائم حركتهم 
 10000 أو   5000 وللمصع���د 

دينار.
12 � توفير األدوية الالزمة، 

واحلفاظات والبواالت.

1 � ايجاد سبل لدعم مواردهم 
املالية، واكسابهم حرفة لتمضية 
أوقاتهم واستثمارها مبا يعود 

عليهم باملنفعة.
2 � االهتمام بصحتهم بتوفير 
األطب���اء املتخصصني بأمراض 

الشيخوخة.
3 � اعطاؤه���م األولوية عند 
املواقف واجن���از املعامالت في 
الوزارات املختلفة واملستشفى 

أو املراكز الطبية.
4 � توفير األجهزة التعويضية 
باملج���ان، والكرس���ي املتحرك 

واألسرة.
5 � االعفاء من بعض رسوم 

خدمات الدولة.
6 � منحهم بدل خادم او سائق، 

التراث  االجيال، واحلفاظ على 
الفكري والتاريخي واالجتماعي 

ملجتمعنا الكويتي.
باالضافة الى زرع روح االلفة 
بني االسر والتمسك باآلباء، تنبيه 
االبناء الغافلني عن العناية بآبائهم 
عن خطورة واثم العقوق، وبر 
الوالدين والتوعية لهذا اخللق، 
ودفع الدولة لالهتمام بهم وتوفير 
سبل الراحة لهم وتوفير املنتديات 
واجلمعيات التي تهتم بهم والتي 

يقضون بها فترات اعمارهم.
اللجنة ممثل  وعدد عض���و 
اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا 
املعاق���ني علي الثويني املطالب 
اخلاصة بتعديل قانون املسنني 

فيما يلي:

بشرى شعبان
اعلنت قناة العطاء الفضائية 
بالتع���اون م���ع مجموعة من 
جمعيات النفع العام عن تشكيل 
اللجنة الوطنية الدائمة لالحتفال 
باليوم العاملي للمس���نني، جاء 
ذلك خالل مؤمتر عقدته القناة 
بحضور اعضاء اللجنة الوطنية 

الدائمة واللجان التابعة لها.
واك���د مس���ؤول العالق���ات 
العامة في القن���اة علي املال ان 
هدف املهرجان هو نشر الوعي 
املجتمعي لتوقير كبار الس���ن 
واملطالبة بحقوق املسنني سواء 
كانوا اصحاء او معاقني الى جانب 
تس���ليط الضوء على اجنازات 
اآلباء واالجداد ودورهم في بناء 
الدولة وتربية االبناء واحملافظة 

على العادات والتقاليد.
امل����ال برنامج  واس����تعرض 
االحتفال الذي يتضمن معرضا 
فلكلوريا ش����عبيا، زيارة لدار 
املس����نني، باالضافة الى ندوات 
توعوي����ة جت����اه كبار الس����ن، 
ومعرض فوتوغرافي للمسنني.

هذا واس����تعرض مدير عام 
القناة رئي����س اللجنة الوطنية 
الفارس  الدائمة للمسنني احمد 

حقوق ومطالب الرعيل االول.
ومنها الدعوة لتعديل قانون 
املس����نني معلنا اه����داف حملة 
العناية  تعديل قانون املسنني: 
بشؤون الرعيل االول واملسنني، 
وتلمس احتياجاتهم احلياتية 
الضرورية، ورد بعض اجلميل 
الذي وهبوه لالبناء، ودفع االبناء 
للعناية بآبائهم واجدادهم وبث 
روح احملب����ة واالندماج ما بني 

10 أكتوبر آخر يوم لتقديم الشعارات

التمار: شعار هيئة ذوي اإلعاقة
سيكون متميزًا ويبرز رسالتها الحضارية

أكد مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة د.جاسم 
التمار أن الشعار اخلاص الذي 
تسعى الهيئة الى اصداره يجب 
أن يكون متميزا وفريدا ويبرز 

الوجه احلضاري لرسالتها.
وق���ال التمار ف���ي تصريح 
صحاف���ي امس انه انطالقا من 
الهيئة وخصوصا  اهتمام���ات 
تفعيل قانون رقم )8( لس���نة 
2010 كان الب���د من أن تعكس 
شروط املش���اركة في مسابقة 
تصميم الشعار مضمون حقوق 
ذوي االعاقة الت���ي ينادي بها 
القانون. واوضح ان من ضمن 

الشروط املوضوعة ان يعبر الشعار عن أنواع االعاقات وأال يكون 
مقتبس���ا من ش���عار أي جهة محلية أو عربية أو عاملية أو هيئة 
مختصة وأال يكون قد دخل أية مس���ابقات سابقة كما يشترط أن 
يكون من عمل أش���خاص من ذوي االعاقة أو مساهمني فاعلني في 

هذا املجال وان يعكس الوالء الوطني.
وأشار الى أنه سيتم عرض االعمال املشاركة على جلنة مختصة 
الختيار الش���عارات الثالثة االولى الفائزة ومنح اصحابها جوائز 

على كل مركز.
يذكر أن آخر يوم لتقدمي الشعارات الى املسابقة هو العاشر من 
ش���هر اكتوبر املقبل في مقر الهيئة العامة لشؤون االعاقة على أن 

يتضمن »سي دي« متحركا ونسخة من رسم الشعار بااللوان.

خالل اجتماع لألمم المتحدة 23 الجاري 

الدمخي: وفد حقوق اإلنسان يلقي 
كلمة حول البدون والعمالة المنزلية

أعلن رئيس جمعية مقومات 
حقوق اإلنسان د.عادل الدمخي ان 
وفدا من اجلمعية سيشارك في 
الكويت  أنشطة مراجعة تقرير 
وتثبيت التوصيات بشأن تقريرها 
أمام  الوطني حلقوق اإلنس����ان 
مجلس حقوق اإلنس����ان باألمم 
بإلقاء كلمة  املتحدة 23 اجلاري 
أمام املجل����س األممي لتوضيح 
وجهة نظ����ر جمعي����ة مقومات 
حقوق اإلنسان بشأن أبرز القضايا 
احلقوقية التي أثرت سلبا على 
سمعة الكويت في احملافل الدولية 
عن طريق عرض مختصر لتلك 
القضايا واالنتهاكات وتوصيات 

اجلمعية بشأن سبل حلها استنادا الى الشريعة اإلسالمية والدستور 
الكويتي والصكوك الدولية، موضحا ان هذه املشاركة تأتي من قناعة 
اجلمعية بضرورة التكامل بني اجلهات احلكومية ومؤسسات املجتمع 

املدني في التصدي جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان في الكويت.
وأشار الى ان أهم القضايا التي ستتناولها كلمة اجلمعية أمام األمم 
املتحدة قضية البدون ورؤية اجلمعي����ة املتكاملة حللها حال نهائيا، 
واالستعجال في إنش����اء الهيئة العامة للقوى العاملة تفعيال للمادة 
التاس����عة من قانون العمل اجلديد بالقطاع األهلي كخطوة في اجتاه 
إلغاء نظام الكفيل، ومسألة إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 
وفق مبادئ باريس، وقانون العمالة املنزلية وقضية تبني احلكومة 
بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني إطالق احلمالت التوعوية اخلاصة 
بحقوق اإلنس����ان بصفة عامة وحقوق العمال اإلنسانية والقانونية 
بصفة خاص����ة. وأكد الدمخي ان مش����اركة اجلمعية في تلك احملافل 
األممية تأتي ضمن التزام اجلمعية كمؤسس����ة مجتمع مدني وطنية 
كويتية بضرورة تنمية وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والعمل على 

تنقية الثوب الكويتي من اي شائبة.

د.عادل الدمخي

د.جاسم التمار

د.محمد العفاسي

 )أنور الكندري(عنود العلي وأحمد الفارس وعلي املال ومحمد العراك وعلي الثويني خالل اللقاء

استعدادات جديدة لنزالء األحداث 
الستقبال العام الدراسي الجديد

بشرى شعبان
أعلن مدير ادارة رعاية األحداث 
ب����وزارة الش����ؤون االجتماعية 
عبداللطيف الس����نان ان االدارة 
استعدت للعام الدراسي اجلديد 
بالتعاون واجلهد املش����ترك بني 
اجله����از الفني العام����ل ووزارة 
النزالء  التربية وكذلك استقبال 
املعرضني لالنحراف واملودعني 

داخل مؤسسات األحداث.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
للسنان أوضح فيه انه مبناسبة 
العام الدراسي اجلديد مت االستعداد 
والتنس����يق مع مسؤولي وزارة 
التربية بش����أن تس����هيل عملية 

دراسة النزالء وتنفيذا لقانون األحداث رقم 3 لسنة 1983 والذي ينص 
على رعاية هذه الفئة من األح����داث املنحرفني واملعرضني لالنحراف 
من خالل تقدمي جميع أس����اليب الرعاية املختلفة ومن بينها الرعاية 
التعليمية. وأكد السنان ان ادارة رعاية األحداث تعمل بكل جهد لكي 
يس����تفيد النزالء من التعليم ولكي ال ينقطعوا عن الدراس����ة، ويتم 
متابعة حتصيلهم العلمي بشكل طبيعي حتى حصولهم على الشهادة 
النهائية، مشيرا الى ان أعداد النزالء الدارسني للعام احلالي 20 نزيال، 
بينما كانت في عام 2008م 23 نزيال كانت نسبة النجاح بينهم %100، 
وعام 2009م، 30 نزيال كانت نسبة النجاح بينهم 56%، وعام 2010م، 
18 نزيال كانت نس����بة النجاح بينهم 68%، وان اجلهاز الفني باإلدارة 
يعمل على متابعتهم حتى ال ينقطعوا عن الدراس����ة وكي يستطيعوا 
متابعة الدراس����ة بعد اخلروج من الدار، علم����ا ان الدار تقوم بتقدمي 
محاضرات توعوية للنزالء قبل بداية العام الدراسي حرصا على التأكد 
من استعدادهم للعام الدراسي اجلديد، مشيرا الى ان املراحل الدراسية 
للنزالء الدارس����ني من بداية الصف األول املتوسط حتى الثاني عشر. 
كاشفا عن اللقاءات التي مت عقدها مع مدير ادارة اخلدمة االجتماعية 
والنفسية بوزارة التربية بشأن تذليل جميع الصعوبات واملشكالت التي 
تواجه بعض النزالء اثناء حتصيلهم العلمي خالل العام ومعرفة اسباب 
تدني مستوى حتصيلهم لوجود تصدع وتفكك أسري وبسبب احلالة 
النفسية لبعض النزالء أثناء وجودهم بالدار، وقال ان هناك تنسيقا مع 
مدارس التربية بخصوص اقامة محاضرات توعوية وارشادية لبعض 
املختصني النفسيني واالجتماعيني باالدارة إللقاء محاضرات على طلبة 
املدارس احلكومية من الذكور واإلناث وتوعيتهم وارشادهم. ودعا الى 
ضرورة ان يتكاتف اجلميع من املدرس����ة واألسرة وضرورة التعاون 
مع اإلدارة للتصدي لظاهرة العنف الدراس����ي وهروب بعض الطلبة 
من املدارس، مطالبا نظار وناظرات املدارس وأولياء األمور بضرورة 
مراجعة املكتب االستشاري باالدارة الذي يعمل على استقبال الطلبة 
املعرضني لالنح����راف ويقوم بتوعيتهم بقانون األحداث، وخاصة ان 
أبواب اإلدارة مفتوحة للجميع وترحب بالزائرين في أي وقت متمنيا 

تزايد نسبة النجاح للنزالء العام احلالي.

عبداللطيف السنان


