
الثالثاء 15 فبراير  2011 5محليات
التابع لالتحاد العالمي لالتصاالت المتنقلة 

»Mobile Alliance« زين« تنضم إلى تحالف«
المناهض لصور االستغالل الجنسي لألطفال على اإلنترنت

Alliance«، كما أننا سعداء بانضمام 
التي  إلى مبادرتن����ا  املجموع����ة 
إلى مكافحة منو محتوى  تهدف 
االنترنت الذي يس����تغل األطفال 
جنسيا واس����تئصاله متاما في 
نهاية املطاف، واحلفاظ على بيئة 
اتصاالت متنقلة أكثر أمنا جلميع 
عمالئنا«. وأضاف: »في ظل انتشار 
املتنقلة،  تكنولوجيا االتصاالت 
باتت الزيادة في عرض احملتوى 
غير القانوني عبر شبكة االنترنت 
يشكل مصدر قلق متزايد، وهذه 
املبادرة تساعد مزودي اخلدمات 
في استئصال والقضاء على أي 
محتوى غير الئق قد يكون مرتبطا 

بإساءة استغالل األطفال«.

التي نخدمها«. وذكرت املجموعة 
أن هذا التحالف لعب دورا استباقيا 
رئيسيا في احلد من منو انتشار 
محتوى االنترنت املتعلق باالعتداء 
اجلنسي على األطفال في جميع 
أنح����اء العالم، وذل����ك من خالل 
تسليط الضوء على املخاطر التي 
يفرضها أولئك الذين يستخدمون 
أحدث التقنيات من أجل استغالل 
القاصري����ن لتحقي����ق غاياتهم 
اخلاصة )غي����ر األخالقية(. وفي 
هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي 
التنظيمي����ة لالحتاد  للش����ؤون 
املتنقلة توم  العاملي لالتصاالت 
فيليبس: »نحن نرحب بانضمام 
 Mobile« مجموعة زين إلى حتالف

أعلن����ت مجموعة زي����ن أنها 
 Mobile« انضمت رسميا إلى حتالف
Alliance«، التابع لالحتاد العاملي 
 )GSMA( لالتص����االت املتنقل����ة
املناهض حملتوى االنترنت الذي 
يشتمل على االستغالل اجلنسي 

لألطفال.
وذكرت املجموع����ة في بيان 
صحاف����ي أن دور ه����ذا التحالف 
سيتمثل في التركيز على ضمان 
من����ع أي أف����راد أو منظمات من 
استخدام أو جني أرباح من وراء 
أي محتوى على االنترنت يشتمل 
على استغالل جنسي لألطفال من 

خالل بيئة اتصاالت متنقلة.
وأفادت املجموعة بأن التحالف 
س����يقدم توليفة واضحة املعالم 
تتأل����ف م����ن التدابي����ر التقنية 
والتعاون وتبادل املعلومات، كما 
أنه س����يعمل على وضع عراقيل 
كبيرة ملنع إساءة استغالل شبكات 
املتنقلة من  وخدمات االتصاالت 
أجل استضافة أو الوصول إلى أو 
التربح من وراء كل شكل من أشكال 
االستغالل اجلنسي لألطفال. وفي 
تعليقه على التزام زين إزاء أهداف 
هذا التحال����ف، وهي بذلك تكون 
أول شركة اتصاالت املتنقلة على 
مستوى منطقة الشرق األوسط 
تقوم بذلك رس����ميا، أكد الرئيس 
التنفيذي ملجموعة زين نبيل بن 
س����المة على األهمية اجلوهرية 
والطبيعة احلاسمة لهذه املبادرة، 
وحث بن سالمة شركات االتصاالت 
األخرى في املنطقة على أن حتذو 
حذو زين، مضيفا أن رعاية أطفالنا 
أمر في بالغ األهمية وينبغي علينا 
أن نفعل كل ما في وسعنا حلمايتهم 
في احلاضر واملستقبل.  واكد قائال: 
»نحن في زين ملتزمون بالعمل 
وفقا ألرقى املعايير األخالقية سعيا 
إلى ضمان استخدام تكنولوجيا 
االتص����االت املتنقلة في س����بيل 
حتسني ودعم سالمة املجتمعات 

شعار »زين«نبيل بن سالمة

العفاسي: حصر التفويض في الكويتيين ومواطني »التعاون«
أصدر 5 قرارات وزارية لتفعيل قانون العمل بالقطاع األهلي

د.محمد العفاسي

تخرج عن مهام وظيفتهم، كما 
يحظر على أصح����اب األعمال 
تشغيل عمال لديهم دون أجر. 
وأجاز الق����رار تكليف العاملني 
لدى أصح����اب األعمال بالعمل 
لساعات إضافية، ولفت القرار 
إلى إيقاف ملف صاحب العمل 
املخالف بصفة نهائية أو مؤقتة 
حلني تالفي املخالفة، كما أشار 
القرار إلى عدم س����ريانه على 
التي يصدر فيها حكم  األعمال 
قضائي وتنفذ حتت إش����راف 

السلطة العامة.
وجاء الق����رار اخلامس للوزير 
العفاس����ي لين����ص عل����ى إضافة 
اختصاصات اللجنة الدائمة بشأن 
تنسيق العمل بني وزارة الشؤون 
وبعض اجله����ات ذات العالقة في 
املهنية والصحة  الس����المة  مجال 
واملهنية وبيئة العمل، وخول القرار 
شاغلي الوظائف الدائمة العاملني 
بإدارات العمل باحملافظات صالحية 
التفتيش لتقدير احتياجات أصحاب 
العمل من العمالة، حيث أش���ار 
إلى أن هؤالء املوظفني هم مديرو 
إدارات العمل باحملافظات، ومراقبو 
التقيي���م واملتابعة في اإلدارات، 
ورؤساء أقسام تقدير االحتياجات، 
ومفتش���و تقدي���ر االحتياجات، 
كما خول القرار مفتشي وأطباء 
الصحة املهني���ة بوزارة الصحة 
العامة صالحيات التفتيش ملراقبة 
تنفيذ قوانني العمل فيما يخص 

الصحة املهنية.

تفتيش العم���ل، ومراقب اإلدارة 
للتفتيش واملتابعة، ورؤس���اء 
التفتيش بإإلدارة  إدارة  أقس���ام 
والوحدات التابعة لها، ومفتشو 
العمل ومس���اعدوهم، ورؤساء 
املهنية باإلدارة،  أقسام السالمة 
واملهندسون ومساعدو املهندسني، 
واملفتشون بأقسام السالمة املهنية 

بإدارة تفتيش العمل.
الثالث خاصا  الق���رار  وجاء 
العجز في  بجدول حتديد نسب 
العم���ل وأمراض  حاالت إصابة 
املهنة، حيث نص القرار على أن 
تكون قيمة التعويض في حالة 
الوفاة أجرا كامال عن 1500 يوم 
أو قيمة الدية الشرعية واختيار 
األكبر، وتزاد نسبة التعويض في 
حالة العجز الكلي عن 2000 يوم أو 
ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية 
أيهما أكبر، كما أش���ار القرار إلى 
العج���ز اجلزئي الدائم ونس���بة 
العجز الناجت عنه، حيث أشار إلى 
أن هذه النسبة حتتسب التعويض 
عنها مبا يعادل النس���بة املقررة 
لذلك العجز من قيمة التعويض 

عن العجز الكلي الدائم.
وأصدر العفاسي قرارا رابعا 
بتحرمي الس����خرة ف����ي العمل 
حيث راعى القرار احلظر على 
أصح����اب األعمال ف����ي القطاع 
األهلي استعمال أي وسيلة من 
شأنها حمل العمال في القطاع 
األهلي عنوة على العمل لديهم 
أو إجبارهم على القيام بأعمال 

أو إدماجه���ا في غيرها أو تغيير 
شكلها القانوني أو انتقالها باإلرث 
أو الوصي���ة أو الهب���ة أو البيع 
أو التنازل، عل���ى أن يثبت ذلك 
مبستند صادر من جهة قضائية 
أو غدارية، كم���ا أجازت حتويل 
العاملني بالقطاع���ني احلكومي 
واألهلي وبالعك���س مع مراعاة 
النظام املعمول به في الداخلية.

وجاء القرار الثاني بتفويض 
الوكيل املس���اعد لشؤون العمل 
الدائم���ة  الوظائ���ف  وش���اغلي 
العاملني في إدارة تفتيش العمل 
بصالحي���ة التفتيش مع منحهم 
صفة الضبطية القضائية مع أداء 
أعمالهم بنزاهة وحياد، على أن 
يؤدي كل منهم القسم املنصوص 

عليه قانونا أمام الوزير.
وأشار القرار إلى أن املوظفني 
املشمولني بالقرار هم مدير إدارة 

على تسجيل العمالة الوطنية أو 
من دول التعاون في إدارة العمل 
العمالة  املختصة مع تس���جيل 
الوطنية في »التأمينات«. ونصت 
املادة السادس���ة في القرار على 
العمل املختصة  إدارة  أن تصدر 
تصريحا لصاحب العمل املسجل 
العامل  الوزارة الس���تقدام  لدى 
غير الكويتي وفقا لعدة ضوابط 
تتمثل في عدم وجود كويتي أو 
من في حكمه من املسجلني لدى 
الوزارة للقيام بالعمل املطلوب، 
وتوافر مبررات احتياجات للعامل 
املطلوب وفقا لنشاطه االقتصادي 
أو مشروعاته املتعاقد على تنفيذها 
وع���دد العمال املس���جلني لديه، 
باإلضافة إلى توافر مهنة العامل 
مع النشاط االقتصادي لصاحب 

العمل وتوابعه وملحقاته.
وأج����ازت املادة 14 م����ن القرار 
حتويل إذن العمل دون شرط املدة 
مبوافقة صاحب العمل في عدة حاالت 
املؤه����الت اجلامعية  أهمها حملة 
املتعاقدة  أو ما يعادلها، والعمالة 
الكويتيات  محليا، وأزواج وأبناء 
من اجلنس����يات األخرى، وانتهاء 
املشروع احلكومي وبدء مشروع آخر 
مماثل في نفس اجلهة احلكومية أو 
غيرها أو سحبه من أحد املتعاقدين 
مع احلكومة وترس����يته على آخر 
على أن يتم التحويل للراسي عليه 

املشروع.
وأج���ازت التحويل عند حل 
أو إفالسها  املنشأة أو تصفيتها 

أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي 5 قرارات وزارية من 
العمل رقم  شأنها تفعيل قانون 
6 لسنة 2010 في القطاع األهلي 
حيث جاء أول قرارات »الشؤون« 
بالقرار الوزاري رقم 200/ع بشأن 
تنظيم العمل بالقطاع األهلي حيث 
تس���ري أحكام ه���ذا القرار على 
أصحاب األعمال الذين يستخدمون 
عماال كويتيني أو غير كويتيني، 
ويس���ري على العمال والشركاء 
غي���ر الكويتيني في الش���ركات 
الكويتي���ة، وعلى أصحاب املهن 
واحلرف املأذون لهم بالعمل من 

قبل إدارات العمل املختصة.
جاء القرار في 7 بنود، البند 
األول خاص بتس���جيل أصحاب 
األعم���ال حي���ث نص عل���ى أنه 
يتم تسجيل تراخيص ممارسة 
العمل  النشاط الصادر لصاحب 
لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها 
مركز عمله، وشرط في املفوض 
بالتوقي���ع أن يك���ون كويتيا أو 
من مواطن���ي دول التعاون على 
أن يعتد بتوقيع الش���ريك غير 
الكويتي بشأن جتديد إذن العمل 
اخلاص به فقط. واستثنى القرار 
التراخيص  البندي���ن  من هذين 
الصادرة م���ن املنطقة التجارية 
الذي يزاول  واملستثمر األجنبي 
األنشطة واملشروعات االقتصادية 
املنص���وص عليها بقرار مجلس 
الوزراء رق���م 2006 لعام 2003. 
ونصت املادة اخلامسة في القرار 

د.جاسم التمار

التمار لـ »األنباء«: تسلم 85 طلباً ألولوية الرعاية في يومين
بشرى شعبان

كش���ف املدير العام للهيئة 
العامة لذوي اإلعاقة د.جاسم 
التمار ان قس���م االس���كان في 
اليومني  الهيئة استقبل خالل 
اكثر م���ن 85 طلبا من طلبات 

اولوية الرعاية السكنية.
وب���ني التمار ف���ي تصريح 
خ���اص ل� »األنب���اء« امس ان 
مستند استمرارية الزواج من 

وزارة العدل مطلوب فقط عندما 
يكون املعاق »الزوجة«.

وبالنس���بة لألبناء املعاقني 
اوضح ان االولوية متنح فقط 
استنادا لشهادة من يهمه االمر 
العامة  الصادرة عن املؤسسة 

للرعاية السكنية.
التي  الطلب���ات  ان  وق���ال 
س���يتم  الهيئ���ة  تتس���لمها 
رفعها بش���كل تدريجي مرتني 

ف���ي االس���بوع او كلما دعت 
احلاجة.

وأكد التمار ان اليوم األول 
لتسلم طلبات اولوية الرعاية 
الس���كنية جرى بشكل سلس 
ودون اي عقبات ولم يشهد قسم 
االسكان في الهيئة اي ازدحام 
وتقدمي الطلب لم يستغرق اكثر 
من دقائ���ق يقوم خاللها مقدم 
الطلب بتعبئة النموذج واملوظف 

بالتدقيق في املستندات.
وامل ان يستمر العمل بهذه 
السالس���ة في االي���ام املقبلة. 
واوض���ح التم���ار ان الهيئ���ة 
مس���تمرة في العمل مع جميع 
اجلهات احلكومية لتفعيل ما 
تبقى من بنود القانون ووضع 
الضوابط الالزمة اخلاصة بتقدمي 
اخلدمات للمعاقني مع اجلهات 

املعنية.

اسـتخدام  ضمـان  إلـى  نسـعى  سـالمة:  بـن 
تكنولوجيـا االتصـاالت لدعـم سـالمة مجتمعاتنـا


