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محمد الكندري

عادل الشنان
كشف وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
عن موعد انتقال دور العجزة الى 
املبنى اجلديد خالل أسبوعني، 
مؤكدا ان ما تس���بب في تأخير 
االنتقال بعض املشاكل البسيطة 
اخلاصة بتوصيل الكهرباء وقد 
مت إجنازها كلي���ا وبات املبنى 
جاهزا م���ن ناحية التوصيالت 
الكهربائية، مشيرا الى ان املبنى 
اجلديد مزود بإمكانيات وسبل 
راحة لقاطنيه بشكل كبير وعلى 
أحدث أنواع التكنولوجيا وسبل 

التطور.
وقال الكندري: في صباح عيد 
االضحى املبارك سيقوم قياديو 
الوزارة باجلولة املعتادة لقضاء 
أول أيام العيد في مختلف مرافق 
الوزارة اخلدمية وستكون البداية 

من جانبها أكدت نائب مدير 
إدارة األمومة والطفولة التابعة 
الش���ؤون االجتماعية  لوزارة 
والعمل خلود الكندري ان اإلدارة 
باشرت العمل وعقد االجتماعات 
املناطة بها  البرامج  مبا يخص 
ضمن برنامج عم���ل احلكومة 
وس���يتم خالل االجتماع املقبل 
االنتهاء من موض���وع اعتماد 
ميزاني���ة البرام���ج التي يبلغ 
عددها 7 برامج منها واحد للمرأة 
والبقية متعلقة بالطفل، مؤكدة 
ان البرامج الثقافية والتربوية 
سيتم وضع جدول زمني دوري 
لها على مدى العام بالنسبة لعام 
2011 خصوصا ان دورة البرامج 
اخلاصة بعام 2010 قد القت صدى 
ممتاز ومت تنفيذها مبواعيدها 
احملددة ونالت األهداف املرجوة 

منها.

في متام الساعة الثامنة صباحا 
من دار املسنني ومن ثم الى بقية 
األماكن األخرى وستعمل الوزارة 
العيدية واأللعاب  على توزيع 
طبقا ملا اعتادت عليه في مواسم 

األعياد املختلفة.

الكندري: االنتقال إلى مبنى دور العجزة 
الجديد خالل أسبوعين

طالب أكاديمية سعد العبداهلل
 يزورون رعاية األحداث

الطلبة املشاركون في الزيارة الى إدارة رعاية االحداث

أعلن مدي���ر إدارة رعاية االحداث عبداللطيف 
السنان عن زيارة وفد طلبة ضباط السنة الرابعة 
دفعة 37 من أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية 
بوزارة الداخلية إلدارة رعاية االحداث ومؤسساتها 
وهي ضمن برنامجهم السنوي خلريجي االكادميية 
للزي���ارة امليدانية وضمن م���واد التخرج لطلبة 
االكادميية مش���يرا الى ان الهدف من الزيارة هو 
االطالع واعطاء فكرة وافية عن االدارة واقسامها 
التنظيمي وقان���ون االحداث والالئحة  والهيكل 
الداخلية وارتباطه مبؤسس���ات رعاية االحداث 

املنحرفني واملعرضني لالنحراف، واختصاصات 
الدور وأهم اوجه الرعاية التي تقدم للنزالء.

واضاف الس���نان انه مت اعداد برنامج متكامل 
للوفد ملدة ثالثة ايام للطلبة الضباط والذي بلغ 
عددهم 195 طالبا حيث اش���تمل برنامج الزيارة 
عل���ى كل من دار املالحظ���ة االجتماعية للفتيان 
ودار التقومي االجتماعي وزيارة ملدرسة االصالح 
املشتركة والورش الفنية واملهنية التابعة للدور 
ومت تزويدهم بنماذج الكتيبات والبروش���ورات 

اخلاصة باإلدارة.

على أن تتم دراسة الموضوع في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق

»الشؤون« تتجه إلصدار قرار احترازي بغلق وتعليق إشهار مبرة 
»السادة األشراف« مؤقتًا لحين الفصل في الجناية 2010/257

وجه الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية في وزارة 
الش���ؤون مدير اجلمعيات اخليرية التخاذ الالزم ازاء 
مذكرة الوكيل املساعد للشؤون القانونية والتي تقضي 
بضرورة اصدار قرار احترازي بغلق وتعليق اشهار 
مبرة السادة االشراف مؤقتا للحفاظ على اموالها وعدم 
تبديده���ا او ضياعها حلني الفصل ف���ي اجلناية رقم 
2010/257 كلي حولي، على ان تتم دراس���ة املوضوع 
في ضوء ما ينتهي اليه التحقيق في اجلناية املش���ار 

اليها.
وجاء في مذكرة مدير ادارة الدراس���ات القانونية 
والفتوى عبداهلل احلجي والتي مت اعتمادها من الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية: باالشارة الى املوضوع اعاله، 
يرجى االحاطة ان الوزارة قد تلقت شكوى مقدمة من 
انور محمد الس���يد حامد الرفاعي عن نفسه وبصفته 
احد منتسبي عائلة الرفاعي ضد مبرة السادة االشراف 
التي يترأس مجلس ادارتها عبداهلل محمد احلسيني 
الشريف، وقد اورد الشاكي في شكواه عدم احقية املبرة 
املذكورة في اتخاذ هذا االسم، باالضافة الى عدم جواز 
اتخاذ رئيس مجلس ادارتها كنية الش���ريف، هذا الى 
جانب قيام املبرة بتوزيع كتب بطلب مساندة مادية 
جلهات عديدة من بينها الدواوين وجهات رسمية في 
الدولة والتي من خاللها تطلب مساعدات وتبرعات مادية، 
هذا باالضافة الى ان هناك شكوى مقدمة للنيابة العامة 
ضد مبرة الس���ادة االشراف موضوعها ادعاء بتزوير 
ومخالفات مالية، وقد مت قيدها برقم 257 لسنة 2010/
كلي حولي، ومازالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة 

ولم يصدر فيها قرار نهائي.
وحيث انه بدراس���ة موضوع الشكوى بالتنسيق 
مع ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات التابعة لقطاع 
التنمية االجتماعية، تبني من واقع االوراق انها تشير 
بوضوح الى ان هناك ش���بهة مخالفات ميكن نسبتها 
لهذه املبرة ملخالفتها للوائح واالنظمة والقوانني املعمول 
به���ا والتي تنظم عمل املبرات اخليرية، حيث س���بق 
له���ا ان قامت بتوزيع بروش���ور دون احلصول على 
تصريح او موافقة من الوزارة وقامت الوزارة بتوجيه 
كتاب للمبرة مؤرخ في 2010/1/2 حيث جاء يحمل في 
طياتهوبني ثنايا سطوره ما يبعث على طلب املساعدة 
أو املعونة أو التبرع وهو ما يخالف األنظمة واللوائح 
املعمول بها، كما سبق للمبرة املذكورة ان قامت بتوزيع 
أكياس جلمع املالبس واألجهزة الكهربائية واألثاث مما 
يعد ذلك مخالفا للقوان���ني والقرارات املنظمة للعمل 
اخليري وقرارات مجلس الوزراء في هذا الش���أن وقد 
س���بق للوزارة مخاطبة املبرة ف���ي 2010/5/24 بهذه 
املخالفة وإيفاد املمثل القانوني للمبرة متهيدا التخاذ 
الالزم، كما تالحظ ان هن���اك مخالفات ثابتة بتقرير 
مراقب احلسابات للمبرة عن املدة من 2008/4/10 حتى 
2009/12/31 وس���بق لل���وزارة مخاطبة املبرة في هذا 
الشأن ولكن دون جدوى، حيث تبني للوزارة ان هناك 
غموض وعدم إيضاح للمصروفات، فضال عن وجود 
مصروفات فيها نوع من املبالغة وال حاجة للمبرة لهذه 
املصروفات وان املركز املالي لم يوضح ان املبرة قامت 
بأهدافها التي أنشئت من أجلها فضال عن عدم اتباعها 
لسياسة الدولة التي تهدف الى ترشيد االستهالك، فضال 
عما تقدم فقد جاء في بيان سبق نشره بالصحف من 

مبرة السادة األشراف حيث ورد في البند رقم 4 منه 
ادعاء أنها لها احلق في إصدار ش���هادة النسب حسب 
الترخيص الصادر عن الوزارة وذلك باملخالفة للنظم 
واللوائ���ح املعمول بها حيث ان ال���وزارة لم متنحها 
احلق في إصدار اي ش���هادات نسب سواء بترخيص 
أو بتصريح وأخيرا فإن هناك شكوى مقدمة للنيابة 
العامة مقيدة حتت رقم 257 لس���نة 2010 كلي حولي 
تتضمن التحقيق في بع���ض التجاوزات املنوه عنها 
آنفا فضال عما تضمنته الشكوى من ادعاء حول قيام 
املب���رة املذكورة بتزوير بعض األخت���ام الثابتة على 
شهادة النسب املنس���وب صدورها عن الدار العاملية 
لنش���ر وحتقيق وتوثيق األنساب كما تبني من واقع 
االطالع على ملف املبرة ايضا س���بق قيامها بتوجيه 
كتاب للسيد األمني العام لألمانة العامة للوقف تطلب 
منه دعما ماليا ألعمال اخلير ألبناء الكويت ودعما ماليا 
ملقر املبرة ودعما ماليا للصرف على اإلجراءات اإلدارية 
اخلاصة باملبرة ودعم خاصا ملشاريع املبرة العلمية 
واألدبية ودعما خاصا للمبرة وذلك دون س���بق أخذ 
تصاريح أو موافقة من الوزارة في هذا الشأن وحيث 
ان املادة 27 من القانون رقم 24 لس���نة 1962 في شأن 

األندية وجمعيات النفع العام نصت على انه:
يجوز بقرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

حل اجلمعية أو النادي في احدى احلاالت اآلتية:
1- إذا تناقصت عضويتها الى أقل من 10 أعضاء.

2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة 
لنظامها األساسي.

3- إذا أصبح���ت عاج���زة عن الوف���اء بتعهداتها 
املالية

4- إذا أخلت باألحكام املبينة بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز لوزير الشؤون االجتماعية والعمل ان 
يعني بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقتا يتولى اختصاصات 
مجلس اإلدارة املنتخب بدال من حل اجلمعية أو النادي 
إذا كان ذلك في مصلحة األعضاء واألهداف االجتماعية 

للمجتمع.
كما نصت املادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 
لس���نة 1999 في شأن نظام املبرات اخليرية واملادة 5 

ايضا من النظام األساسي على انه:
تتكون أموال املبرة من:

1- املبلغ املخصص من قبل مؤسس املبرة.
2- ريع أموال املبرة.

3 � الوصايا والهبات واي مس���اعدات اخرى تقدم 
للمبرة وذلك طبقا ملا يراه مجلس االدارة وفق احكام 
البند 10 من مادة 9 من هذا القرار وبعد موافقة وزير 

الشؤون االجتماعية والعمل.
كما نصت املادة 6 من ذات القرار على أنه: »تتولى 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل االختصاصات 
والصالحيات املقررة للجمعية العمومية في القانون 

رقم 24 لسنة 1962«.
كما نصت املادة 7 من الالئحة التنظيمية للمبرات 
اخليرية على أنه: »في حالة صدور قرار بغلق املبرة 
أو تعليق إشهارها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل يلتزم صاحب الترخيص بإخطار العاملني في 

املبرة وذلك قبل اسبوعني على موعد اإلغالق«.
كما نصت املادة 19 من ذات الالئحة على ان للوزارة 

حق تعليق اشهار املبرة أو حل مجلس ادارتها وذلك 
في احلالتني التاليتني:

استمرار املبرة في مخالفة أحكام هذا القرار والالئحة 
املرافقة له.

إذا اقتض���ت املصلحة العامة ذل���ك وتؤول اموال 
املبرة بعد تصفيتها الى وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل لتقوم بتحديد اجلهة التي ستؤول إليها هذه 

االموال.
كما نصت املادة 25 من النظام االساسي على أنه: »تباشر 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالنسبة الى املبرات 
اختصاصات اجلمعيات العمومية جلمعيات النفع العام 
فيما ال يتعارض مع طبيعة املبرة وتؤول أموال املبرة بعد 
تصفيتها الى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لتقوم 

بتحديد اجلهة التي ستؤول إليها هذه االموال«.
وعلى هدي ما تقدم، وإعماال لألسانيد والنصوص 
القانونية املتقدمة وبإنزالها على ما س���بق ذكره من 
مخالفات صدرت عن مبرة السادة األشراف وما سبق 
أن دأبت عليه الوزارة من بلوغ اقصى قدر ممكن نحو 
حث ه���ذه املبرة على تالفي تل���ك املخالفات مبوجب 
مكاتباتها املتكررة بهدف حتقي���ق التفاعل اإليجابي 
ولكن دون جدوى ودون اهتمام لنداءات الوزارة ودون 
مراع���اة لتحقيق الدور االيجابي ال���ذي يجب اتباعه 
تنفي���ذا ألهداف العمل اخليري الذي يصب اعماله في 
مصارفه الش���رعية ومبا يجب اتباع���ه نحو احترام 
اللوائح واالنظمة والقوانني املعمول بها والتي تكفل 
حتقيق الغايات املنشودة ومتنع سوء استغالل اصحاب 
الغايات الس���يئة لهذا العمل اخليري املشرف في ظل 
الظروف التي تستدعي تضافر جميع اجلهود للحفاظ 

على امن البالد واستقرارها.
وملا كان احلال كذل���ك فقد ثبت ان هناك جتاوزات 
ومخالفات بعضها مؤكد وثابت حسبما اسلفنا والبعض 
اآلخ���ر مازال رهن التحقي���ق بالنيابة العامة، وحيث 
انه اعم���اال للقواعد القانوني���ة املتقدمة والتي حتدد 
اختصاصات وصالحيات الوزارة في اتخاذ قرار احترازي 
حلني الفصل واالنتهاء برأي قاطع في الشكوى املنوه 
عنها السيما ان للوزارة طبقا لنص املادة 25 من النظام 
االساس���ي ملبرة السادة االش���راف احلق في مباشرة 
اختصاصات اجلمعي���ات العمومية وجمعيات النفع 

العام فيما ال يتعارض مع طبيعة املبرة.
كما ان القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1999 في مادته 
السادسة منح للوزارة نفس االختصاصات والصالحيات 
املقررة للجمعية العمومية في القانون رقم 24 لسنة 

1962 سابق االشارة اليه.
كما ان الالئحة التنظيمية للمبرات اخليرية منحت 

الوزارة حق غلق او تعليق اشهار املبرة.

لذلك

ولألسباب سالفة الذكر فإن قطاع الشؤون القانونية 
يرى ضرورة صدور قرار احترازي للحفاظ على اموال 
املبرة وعدم تبديدها أو ضياعها بغلقها وتعليق اشهارها 
مؤقتا حلني الفصل في اجلناي���ة رقم 2010/257 كلي 
حولي، على ان تتم اعادة دراسة املوضوع على ضوء 
ما ينتهي إليه التحقيق في اجلناية املنوه عنها. واألمر 

مرفوع ملعاليكم للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا.

»شباب الخير التطوعية« تحتفل مع المعاقين بمهرجان »نبيها فرحة«

العيار: توفير البيئة المناسبة لمساعدة ذوي اإلعاقة على اإلبداع

درع تكرميية للعيار من شباب »اخلير التطوعية«

ناصر العيار يطلع على بعض املعروضات

ضمن أنشطة اليوم الوطني السادس للتضامن 
مع املعاقني أقامت مجموعة شباب اخلير التطوعية 
مهرجان الطفل حتت ش���عار »نبيها فرحة« برعاية 
الش���يخة فريال الدعيج الصباح في منتزه الشعب 

الترفيهي.
وتعد املجموعة هذا البرنامج كل عام إميانا منها 
بأهمية الس���عي لدمج األطفال من ذوي اإلعاقة مع 
األطفال األصحاء ورسم البسمة على وجوه جميع فئات 
األطفال ذوي اإلعاقة ومحاولة خلق صداقات للفئتني 
من خالل الترفيه واملشاركة في املسابقات ويشمل 
البرنامج العديد من الفقرات الترفيهية واالجتماعية 
خللق جو من التفاعل واالندماج بني جميع األطفال. 
وقد عبرت رئيسة املجموعة عنود العلي عن فائق 
سعادتها وسعادة أفراد املجموعة من املشاركة في هذا 
االحتفال للسنة السادسة على التوالي، مشيرة الى 
ان هذا اليوم أصبح جزءا من احتفاالتنا األساسية 
والتي ننتظرها كل عام سواء كأشخاص متطوعني أو 
أشخاص من ذوي اإلعاقة، وأشارت الى ان املهرجان 
لهذا العام يحمل طابعا مختلفا، حيث ضم املهرجان هذا 
العام املعرض اإلنتاجي اخلاص باملدارس وجمعيات 
النفع العام من جانب وانه يضم مشاركات من العديد 
من اجلهات على املسرح من مختلف اإلعاقات منها 
مدرس���ة األمل )الصم( واحلضانة املثالية )داون( 
وغيرها من مختلف اإلعاق���ات من جانب آخر، كما 
شارك املعاقني الطفل املبدع ضاري الرشدان بقصيدة 
شاركه فيها الطفل عادل العبوه من ذوي اإلعاقة وقد 
أبهرا الضيوف ببراعتهما وعفويتهما في أداء قصيدة 

»تبقى ناجح«.
وتوجهت العلي بالش���كر إلى راعية احلفل وإلى 
كل من ساهم في إجناح أنشطة هذا املهرجان سواء 
من رعايات مثل: منتزه الش���عب الترفيهي، شركة 
فانتسي وورد، ماكدونالدز، بروي، كتكو � وإلى كل 

من ساهم في احلضور واملشاركة.
من جانب آخر، عبر نائب راعية احلفل األمني العام 
ملبرة خير الكويت ناصر العيار عن قمة سعادته في 
حضور هذه املناسبة، مشيدا بتنظيم شباب اخلير 

لهذه املناسبة وكيفية شمولها ملختلف اإلعاقات.
وأض���اف العيار: اننا كمجتم���ع البد ان نتعاون 
ونتكاتف إلسعاد األشخاص من ذوي اإلعاقة، ومد 
يد العون واخلدمة لهم، مشيرا الى ان ذوي اإلعاقة 
ميلكون الكثير من القدرات املختلفة، فالبد من توفير 
البيئة اجليدة التي تساعدهم على اإلنتاج واإلبداع 

ملواصلة حياتهم بنجاح وفاعلية.

200 موظف بالمراكز الصحية في الجهراء
يهددون باإلضراب بعد العيد

ما لم تقم »الصحة« بإقرار البدالت والعالوات الخاصة بهم

)سعود سالم(جابر العالطي وسعود اخلليفي وبندر العصيمي خالل اللقاء

فرج ناصر
هدد اكثر من 200 موظف يعملون في املراكز 
الصحي���ة التابعة ملنطقة اجله���راء الصحية 
باالعتصام واالضراب ع���ن العمل بعد اجازة 
عيد االضحى املبارك ما لم تقم الوزارة بتنفيذ 
مطالبهم والتي تتعل���ق بتطبيق بدل العدوى 
وتعرضهم النواع اخلطر من املرضى واملراجعني 
ومطالبتهم ايضا بإقرار كادر مالي لهم اس���وة 

بالفنيني.
واك���د املتحدث باس���م املوظف���ني االداريني 
املتضررين في هذه املراكز سعود اخلليفي بأننا 
نطالب بإقرار الكادر املالي للموظفني وكذلك اعفاء 
املوظفني الذين خدموا الكثر من 20 س���نة فما 
فوق من البصمة اسوة بوزارة التجارة والبلدية 

وكذلك اعفاء املعاقني وذويهم من البصمة.
وانتق���د موقف النقابة حيث قال ان النقابة 
تغط في نوم عمي���ق، مؤكدا ان نقابة الصحة 
ليس لها دور اطالقا جتاه العاملني واملوظفني 
في الوزارة، حيث انني ش���خصيا عضو فيها 

منذ عام 89 لذلك اطالب املسؤولني في النقابة 
باجللوس معنا حول هذا املوضوع.

ومن جهته قال املنسق باسم املوظفني االداريني 
املتضررين باملراكز الصحية في اجلهراء جابر 
العالطي اننا نطالب بالكادر املالي اسوة باالدارات 
والوزارات االخرى كما نطالب بإقرار بدل العدوى 
واملقررة في قانون 1982 وكذلك نطالب بأعفاء 
املوظف���ني ممن خدموا الكثر م���ن 20 عاما من 

البصمة اخلاصة باحلضور واالنصراف.
واضاف انه ف���ي حال عدم االس���تماع الى 
قضيتنا س���وف نلجأ الى االعتصام الس���لمي 
بعد اجازة العيد حيث ان موعد االعتصام سوف 

يتم حتديده الحقا.
ومن جانبه قال املوظف بندر العصيمي اننا 
نتعرض كموظفني لبعض الظلم رغم اننا نقوم 
بأداء عملنا على اكمل وجه، لذلك يجب ان يتم 
انصافنا اسوة بزمالئنا االخرين لذلك كلنا امل 
في شخص الوزير الساير الذي نتأمل فيه كل 

خير وهو اهل لذلك.


