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زيادة قرض الزواج إلى 6 آالف دينار 

وتوصية بخفض مدة قرض احملفظة لـ 10 سنوات

العدواني: التعداد العام فرصة ذهبية لـ »الشؤون« 
لرسم خارطة تطوير خدماتها االجتماعية

القادمة بعد عرض الرأي املالي 
من قبل اإلدارة التنفيذية.

واش���ار البيان الى املوافقة 
على املقترح املقدم من الشيخ 
احمد الفهد بشأن رفع التوصية 
الى مجلس الوزراء لتخفيض 
املدة الزمني���ة الالزمة للتقدم 
لق���رض احملفظ���ة لتصبح 10 

سنوات بدال من 15 سنة.
وذكر البيان ان مجلس إدارة 
البنك قام بتشكيل جلان منبثقة 
عن مجلس إدارة بنك التسليف 
واالدخار وهي جلنة املناقصات 
اخلاصة للبنك وجلنة التظلمات 
وجلنة التحقيق واللجنة الدائمة 

للتخطيط واملتابعة.

احلكومية واألهلية تعتمد عليها 
عند وضع برامجها ومشاريعها، 
في حني يتس���بب عدم االهتمام 
بالتعداد لل���دول في الوقوع في 
أخطاء كبيره تكلفها وقتا وجهدا، 
عندما تكتش���ف أن ما قامت به 
من مشاريع وخدمات ال يعكس 
حاجة املجتمع أو البلد فتضطر 
إلى توس���عة املش���اريع بتكلفة 
النقص«. وبينت  أخرى لتغطي 
أن »ال���وزارات اخلدماتية، مثل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
تعتبر في مقدمة املستفيدين من 
التعداد وما يوفره من إحصائيات 
ومعلومات حتتاجها الوزارة في 
مجال تطوير خدماتها املختلفة، 
السيما في مجال الفئات اخلاصة 
واملس���اعدات املتنوعة وخدمات 
الطفولة واملرأة وتنمية املجتمع 

والفرد، وغيرها«،

واف���ق مجل���س إدارة بنك 
التس���ليف واالدخار برئاسة 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد على 
زيادة قرض الزواج الى 6000 

دينار.
وقال بيان صادر عن املركز 
االعالمي ملكتب الش���يخ احمد 
الفهد ان مجلس اإلدارة استعرض 
بن���ود جدول االعم���ال ومتت 
املوافقة مبدئي���ا على املقترح 
املقدم من الش���يخ احمد الفهد 
على زي���ادة قرض الزواج الى 
6000 دينار على ان يتم اقراره 
بصورة نهائية في اجللس���ة 

إدارة تنمية  أك���دت مدي���رة 
املجتم���ع ف���ي وزارة الش���ؤون 
ش���يخة العدوان���ي أن »التعداد 
الس���كاني العام يعتب���ر أداة ال 
غنى عنها للمجتمعات املعاصرة 
عند وضع خططها املس���تقبلية 
التحتية  البنية  سواء في مجال 
أو مجال اخلدمات  واإلنش���ائية 
والرعاية االجتماعية واالقتصادية 
والصحية والعلمية، وغيرها من 
اخلدمات األساسية التي يحتاجها 

املواطن واملقيم«.
وقالت العدواني في تصريح 
صحافي ان »التعداد مؤشر على 
الدول وتطورها كون تلك  تقدم 
الدول تعتمده كأس���اس ومعيار 
عند وضع برامجها املستقبلية أيا 
كان نوع تلك البرامج«، مشيرة إلى 
أن »التعداد يوفر قاعدة معلومات 
وبيانات دقيقة وهامة للقطاعات 

الشيخ أحمد الفهد

شيخة العدواني

الوطنية  اللجن���ة  نظمت 
حلقوق اإلنسان لذوي اإلعاقة 
ن���دوة أم���س األول من أجل 
تفعيل قانون املعاقني أطلقوا 
خاللها 3 مناشدات الى كل من 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس مجلس األمة ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العامة  الهيئة  الدفاع رئيس 
لإلعاقة من أجل تفعل قانون 
املعاقني وتوفير مبنى جديد 
للهيئة، وإنشاء مكاتب للهيئة 
في جميع احملافظات، وأخرى 

للعالج.
في بداية الندوة، قال استاذ 
القانون الدول���ي في جامعة 
الرشيدي:  الكويت د.مدوس 
منذ فترة طويلة ونحن نناضل 
من اجل اقرار قانون املعاقني 
رقم 7 لسنة 2010، الذي أتى 
بالعديد من املميزات إال اننا 
نعاني من ع���دم وجود آلية 
لتطبيق القانون، اي أصبحت 
املمي���زات واالمتيازات هباء 

منثورا.
وقال: اي حق����وق البد ان 
آلية تضم����ن تلك  توازيه����ا 
ان قانون  الى  احلقوق، الفتا 
املعاقني أصبح شبه ميت بعد 
إقراره عل����ى الرغم من املزايا 
الت����ي يحملها في  الكبي����رة 

طياته.
وأشار الى ان قانون املعاقني 
ال يقتصر على املنحة اإلسكانية 
التي صرفت بعد عناء طويل، 
بل يحمل في طياته العديد من 
االمتيازات واملميزات للمعاق 

وذويه.
وشدد على ضرورة تفعيل 
قان����ون املعاقني ك����ي يطبق 
بالشكل الصحيح حتى يتسن 
للمعاقني اخذ حقوقهم الشرعية 
التي كفلها القانون، مشددا على 
ضرورة وضع مادة في القانون 

مجلس األمة جاسم اخلرافي، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
الهيئة  الدفاع رئي����س  وزير 
العامة لذوي اإلعاقة من اجل 
تفعيل قانون املعاقني وتوفير 
مبنى جديد للهيئة، وإنش����اء 
مكاتب تابعة للهيئة في جميع 
احملافظ����ات، وأخرى للعالج 
في اخلارج، تخص املعاقني، 
باالضافة الى إنشاء جلنة طبية 
محايدة، تعيد النظر في قرارات 
بعض اللجان الطبية احلالية 
املتعسفة باالضافة الى تسهيل 

إجراءات صرف املنحة.
أقر  القان����ون  وأض����اف، 
وأعضاء املجلس صوتوا عليه 
واحلكوم����ة لم تقصر، اال انه 
لم يطبق، الفتا الى ان احدى 
موظف����ات الهيئة اعتدت على 
معاق، وقال مدير الهيئة د.التمار 
تعقيبا على تلك احلادثة، انا 
لست مسؤوال عن كل موظفي 
الهيئ����ة، مطالب����ا بإقالته من 
الهيئ����ة، عند ذل����ك خرج من 
وسط الصفوف احد احلضور 
وفي يده ولده املعاق ليحكي 
مشكلته مع الهيئة وموظفيها، 
وق����ال كل فترة يطلبون مني 
التجديد لبيانات ابني املعاق 
على الرغم من انهم أخرجوا له 
شهادة إعاقة شديدة اال انهم كل 
مرة يقولون البد من التجديد، 
وعندما ذهبت الى عصام بن 
حيدر وطلبت منه كتاب املنحة 
وكتاب التعذر بحثوا عن ملف 
جنلي املعاق ولم يجدوه وظل 
البحث ش����هرا وتبني ان ابني 
على أجهزة الكمبيوتر لديهم 
غير كويتي، متسائال: هل وصل 
االستهتار بحقوق الناس لهذه 
الدرجة؟ مطالبا جاسم التمار 
اذا كان لديه الشجاعة أن يقدم 

استقالته.
بشرى شعبان  ٭

املعاق بط����ل ألنه يواجه تلك 
الصعاب.

التمار  وأضافت: دعون����ا 
والسهالوي ولكنهما لم يحضرا 
ألنهما ليست لديهما الشجاعة 
ملواجه����ة املعاقني، واملضحك 
املبكي منذ يوم نشر في جريدة 
»الوطن« موضوع عن التمار 
وزوجته، حيث ذهبا لتجمع في 
ديوان للمعاقني، وطلب منهما 
ال� 21 توفير قطعة  مجموعة 
ارض لهم وأكدت د.س����لوى 
سعيها الى توفير تلك األرض، 
مشددين على انه كان من األولى 
ان تطالب اجلسار بقطعة أرض 
إلقام����ة مبن����ى للمعاقني بدل 
املبنى الذي تب����اع فيه أرقام 
االنتظار ب� 3 دنانير وتنتهي 

في التاسعة صباحا.
وبدوره، أعلن رئيس اللجنة 
الوطنية حلقوق اإلنسان ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة نواف 
السويط عن إطالق 3 مناشدات 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، ورئيس 

للجوء الى القضاء من اجل ان 
يتسن للمعاقني انتزاع حقوقهم 

املسلوبة.
وبدورها حتدثت الناشطة 
ف����ي مج����ال اإلعاق����ة لطيفة 
الرزيحان فقالت: من املخجل 
ان يكون في مبنى هيئة املعاقني 
مثل هذا الشكل، باالضافة الى 
وجوده في منطقة ش����ديدة 
الزح����ام باالضاف����ة ال����ى ان 

)مهنا العنزي( نواف السويط ود.مدوس الرشيدي ولطيفة الرزيحان 

جلنة حقوق اإلنسان لذوي اإلعاقة ناشدت احملمد واخلرافي واملبارك العمل على تفعيله

الرشيدي: غياب آلية التطبيق جعلت قانون املعاقني شبه ميت

»الشؤون«: تدوير الرعاية يشمل مساعدي املديرين
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان التدوير الشامل املقترح لقطاع الرعاية االجتماعية لم يقتصر 

على املديرين فقط بل سيطال مراقبي االدارات ايضا.
وكشفت املصادر التشكيلة املقترحة للتدوير والتي تتضمن نقل مراقب ادارة احلضانة العائلية 

د.مناحي العازمي الى إدارة األحداث، ونقل مراقب ادارة االحداث جاسم بوشهري للحضانة العائلية، 
وخالد القحطاني من إدارة الدراسات املسنني وعبداهلل السلمي من املسنني للدراسات، وشاكر 

حاجية من إدارة املعاقني الى االنشطة واإلعالم، منصور السالمني من االنشطة واإلعالم الى املعاقني 
وهاشم الطبطبائي من املركز الطبي إلى إدارة التوعية واالرشاد وسعد اخلراز من التوعية واالرشاد 

للمسنني، وماجد خليل من املسنني للمركز الطبي.
وتوقعت املصادر ان تصدر قرارات التدوير رزمة واحدة وقبل مغادرة وزير الشؤون للمشاركة في 

مؤمتر منظمة العمل الدولية في جنيڤ.
بشرى شعبان  ٭

تعتزم وزارة الكهرباء واملاء تعزيز إجراءاتها 
األمني���ة حول احملطات ومواقعه���ا على امتداد 
البالد من خالل زي���ادة عدد حراس األمن حول 
احملطات ب� 132 فرد أمن بقيمة إجمالية 482 ألف 

دينار ملدة عامني.
وقالت مصادر مطلعة ان هذا اإلجراء يأتي ضمن 
خطتها األمنية لتأمني محطات القوى الكهربائية 
وتقطير املياه واملخازن التابعة للوزارة في عدد من 
املناطق وحمايتها من السرقات بعد تزايد حاالت 
سرقة الكيبالت واملعدات الكهربائية وتسجيل 
الداخلية محاض���ر بذلك والقبض على عدد من 

هذه العصابات.
وفي سياق آخر، وحول أعمال الصيانة قالت 
املصادر انه من املقرر إجراء عمليات صيانة في 
محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير املياه واضاف���ة قطع غيار لرفع كفاءة 
مانعات األعشاب التي قد تدخل الى احملطة من 
مياه البحر، باإلضافة الى شراء مواد لضبط حركة 
محركات املقطرات 11 ك.ف وذلك مببلغ اجمالي 

ق���دره 240 الف دينار، كم���ا ان محطة الدوحة 
الغربية ستشهد عمليات صيانة من خالل تركيب 
قطع غيار ملصافي مياه التبريد مبقطرات املرحلة 
األول���ى باإلضافة الى تزويد مضخات الغاليات 
البخارية مبواد كيماوية لرفع كفاءتها التشغيلية 
وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 83 ألف دينار وكل 

ذلك سيتم خالل األسبوع املقبل.
من جانب آخر، أصدرت وزارة الكهرباء واملاء 
بيانا أمس بخصوص م���ا مت تداوله في بعض 
الصحف حول نوعية املياه أكدت فيه ان الوزارة 
تقوم وبش���كل دوري بفحص خطوط الشبكة 
وبشكل مستمر وهناك نقاط متفرقة ألخذ عينات 
املياه وفحصها في مختبرات الوزارة وهي تؤكد 
س���المة املياه وصالحيتها حس���ب اشتراطات 

ومواصفات منظمة الصحة العاملية.
ودعت الوزارة املختصني ممن لديهم اي نتائج 
تظه���ر اي ارتفاع لبعض املركب���ات الى تزويد 

الوزارة بها.
دارين العلي  ٭

أكد مدير اإلدارة املركزية لإلحصاء د.عبداهلل سهر 
أن القان����ون يلزم جميع األس����ر املتواجدة في البالد 
بالتسجيل في التعداد والتعاون مع موظفي اإلدارة 
من مسجلني وعدادين، مشيرا الى ان الفترة الزمنية 

الباقية النتهاء عملية التعداد كاملة هي 13 يوما.
كالم سهر جاء عقب اجتماع اللجنة الوطنية ملشروع 
التعداد العام للسكان واملباني واملساكن واملنشآت 2011 
والذي شارك فيه ممثلو اجلهات احلكومية وأعضاء 
اإلدارة املركزية لإلحصاء، حيث قال انه مت اجناز %62 
من العمل امليداني إلجراء عملية التعداد السكاني لهذا 

العام للكويت.
وكش����ف عن انه مت خالل االجتماع تقدمي مقترح 
وسيتم رفعه الى اإلدارة العليا وتتضمن ربط حصول 
املواطن واملقيم على بعض اخلدمات في الدولة بحصوله 
على ش����هادة التعداد الس����كاني من اإلدارة املركزية 

لإلحصاء.
وقال ان اإلدارة حتضر إلع����داد 13 مركزا خلدمة 
املواطن في جميع احملافظات ملساعدته على التسجيل 
في التعداد في حال تعذر عليه ألي سبب كان التسجيل 
عبر العدادي����ن وذلك ألن الهدف من التعداد هو بناء 
قاعدة بيانات مفيدة تساهم في خدمة التنمية الشاملة 
للبلد. وقال سهر ان بعض املواطنني ميألون استماراتهم 
دون االنتباه الى أهمي����ة املعلومات التي يدلون بها 
داعيا إياهم الى التعاون التام في س����بيل إجناح هذا 
املشروع. وذكر س����هر ان اخلط الساخن على الرقم 
106 والذي ميكن ألي مقيم أو مواطن االتصال عليه 
والتسجيل في التعداد السكاني، مشيرا الى ان هذه 
اخلدمة فاعلة حتى يوم 21 من الشهر اجلاري وذلك 

ملا فيه من سهولة ومرونة في التسجيل.
رندى مرعي  ٭

)هاني الشمري( د.عبداهلل سهر خالل االجتماع 

سهر: التعداد أجنز 62% وباق 13 يومًا
وميكن للجميع التسجيل عبر االتصال بـ 106

السويط: نأمل إنشاء 
جلنة طبية محايدة 
للنظر في القرارات 

التعسفية 

»الكهرباء«: فحص دوري لشبكة املياه يؤكد سالمتها وصالحيتها

»الكهرباء« تضيف 132 حارس أمن
إلى طاقمها بقيمة 482 ألف دينار ملدة عامني


