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تطبيق القانون في 
العمل اخليري زاد 

إيراداته إلى الضعف 
وخفض مخالفاته

إلى النصف وزاد أعداد 
اجلمعيات اخليرية

أحلنا 40 ملف إعاقة 
إلى النيابة وهدفنا 

حماية ذوي اإلعاقة 
احلقيقيني

جمعية �صاحية �صباح النا�صر التعاونية

اإعــــــالن
بناء على موافقة وزارة الشئون االجتماعية والعمل بكتابها رقم )8044/2017(

تعلن جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية

عن رغبتها في التعاقد مع أحد مگاتب احملاماة املتخصصة
وذلك للدفاع عن جميع القضايا املقامة ضد اجلمعية أو منها ضد الغير ومتثيلها 
أمام إدارة اخلبراء واملخافر وإبداء الرأي القانوني في جميع املسائل القانونية التي 

تخص اجلمعية.
فعلـــى مـــن يرغب مراجعة إدارة اجلمعية الســـتالم كراســـة الشـــروط مقـــابـــل مبلغ 
)10 دنانير(  وتقدمي عرضه في ظرف مغلق خالل الفترة من 2017/3/21 حتى 
2017/3/30 أثنـــاء مواعيد العمل الرســـمية من الســـاعة الثامنـــة صباحًا حتى 

الساعة الرابعة عصرًا من األحد إلى اخلميس.
مجلس اإلدارة

أكد مساءلة كل من يحاول العبث والتالعب والتحايل لرفع أسعار اللحوم

مجلس الوزراء يتوعّد املتالعبني بأسعار اللحوم والسلع احليوية
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه األســبوعي بعد 
ظهــر امس في قاعة مجلس 
الوزراء بقصر بيان برئاسة 
سمو الشــيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء وبعد 
االجتماع صرح األمني العام 
ملجلس الوزراء عبداللطيف 
عبداهلل الروضان مبا يلي:

أحاط النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
اخلارجيــة الشــيخ صباح 
اخلالد مجلس الوزراء علما 
بنتائــج الزيــارة التــي قام 
بهــا للبالد وزيــر خارجية 
جمهورية مالطا الصديقة د. 
جورج فيال والتي مت خاللها 
استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل 
تطويرها وتعزيزها في كل 
املجاالت وامليادين مبا يخدم 
مصلحــة شــعبي البلديــن 
الصديقــني، كما مت التوقيع 
على اتفاقية تستهدف تعزيز 
التعاون الثقافي والفني بني 

البلدين.
ثــم أحاط نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
املالية أنس الصالح مجلس 
الوزراء علما بنتائج اجلولة 
التي قام بها مؤخرا وشملت 
كال مــن لنــدن ونيويــورك 
وبوسطن ولوس اجنيليس 
والتي استهدفت استعراض 
جميع املعلومات االقتصادية 
التــي يرغــب توضيحهــا 
للمستثمرين العامليني وذلك 
في خطوة تسهم في حتفيز 
مستثمري السندات الدولية 
علــى االكتتاب في ســندات 
الدين العام بالعملة األجنبية 
لدى األسواق اخلارجية التي 
تخطــط احلكومة الكويتية 
لطرحها خالل النصف األول 
من العام احلالي وقد شرح 
للمجلس ما ملسه من اقبال 
واسع على االكتتاب في هذه 
السندات حيث بلغ اجمالي 

مبلغ تغطية االكتتاب ثالثة 
اضعاف قيمة االصدار وقد 
عبــر مجلــس الــوزراء عن 
عميــق ارتياحه ملــا ابرزته 
هــذه اجلولة من مؤشــرات 
إيجابية تعكس الثقة الكبيرة 
في االقتصاد الكويتي، مؤكدا 
على ضرورة مواصلة اجلهود 
اجلــادة لتنفيــذ خطــوات 
االصالح املالي واالقتصادي 
والعمل على تنويع مصادر 
الدخــل علــى التصنيــف 

االئتماني للكويت.
كما أحاط وزير التجارة 
والصناعــة ووزيــر الدولة 
لشــؤون الشــباب بالوكالة 
الروضــان مجلــس  خالــد 
الــوزراء علمــا باإلجراءات 
التــي مت اتخاذهــا تنفيــذا 
لتوجيهــات ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء في ســبيل 

الدولة لشؤون البلدية محمد 
اجلبري بشأن ما تسرب حول 
اتفاق مجموعة من مستوردي 
األغنام وبناء على توجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
فقــد مت اجتمــاع مع كل من 
جهاز حماية املنافسة والهيئة 
العامــة للزراعــة والثــروة 
السمكية ومسؤولي شركة 
نقل وجتارة املواشي وقيادات 
التجــارة والصناعة  وزارة 
ومت تكليــف جهــاز حماية 
التحقيق  املنافســة بإجراء 
بشــأن أي مظاهــر تنطوي 
علــى ممارســات احتكارية 
تستهدف رفع أسعار اللحوم 
واتخاذ اإلجراءات القانونية 
في شــأنها، وقد أكد مجلس 
اتخــاذ كل  الــوزراء علــى 
السبل الالزمة لضمان توفير 
املخزون االستراتيجي الدائم 

حل مشكلة إضراب أصحاب 
احملالت في سوق املباركية 
نتيجــة لزيــادة اإليجارات 
من قبل الشركة املستثمرة 
حيث متت مخاطبة الشركة 
املديرة لسوق املباركية لوقف 
زيادة القيمة اإليجارية على 
أصحــاب احملــالت، كما أكد 
أنه ســتتم معاجلة املشكلة 
معاجلــة قانونيــة حفاظــا 
على نشاط هذا السوق الذي 
يعد موروثا شعبيا ومرفقا 
سياحيا يتوافد عليه الزوار 

من كل مكان.
ومن جانب آخر، استمع 
مجلــس الــوزراء أيضا إلى 
شــرح مــن كل مــن وزيــر 
التجــارة والصناعة ووزير 
الشــباب بالوكالــة خالــد 
الروضان ووزيــر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ووزير 

للحوم باألسعار التنافسية 
التــي تكــون فــي متنــاول 
اجلمهور ومســاءلة كل من 
العبــث والتالعب  يحــاول 
والتحايل لرفع أسعار هذه 

السلعة احليوية.
وقــد تــدارس مجلــس 
الــوزراء توصيــة جلنــة 
الشؤون االقتصادية بشأن 
نتائج االجتماعني السادس 
والســابع للجنــة الكويتية 
العراقية املشــتركة املعنية 
بتنظيــم املالحة فــي خور 
عبــداهلل، وقــرر املجلــس 
تكليف وزارة األشغال العامة 
بالتنسيق مع وزارة املالية 
املالية  لتوفير االعتمــادات 
الالزمــة ملشــروع تطويــر 
املالحــة في خــور عبداهلل 
وفق الضوابط والنصوص 
القانونية املعمــول بها في 

هذا الشأن.
اهتمــام  ضــوء  وفــي 
احلكومــة بتعزيــز العمــل 
بنظــم املعلومات وفق بيئة 
تضمن نقل وتداول املعلومات 
بسرية وأمان دون التعرض 
ألي مخاطر فقد كلف مجلس 
العامــة  الهيئــة  الــوزراء 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
مبباشرة االختصاص مبهام 
ومسؤوليات األمن السيبراني 
الوطنــي  علــى املســتوى 
وإنشاء املركز الوطني لألمن 
التعامل  الســيبراني بهدف 
مــع املخاطــر والتحديــات 
التي تواجه أمن املعلومات 
في البــالد ووقاية األجهزة 
واخلدمــات املختلفــة مــن 
محاذير التعرض لالختراق.

كما بحث مجلس الوزراء 
شؤون مجلس األمة واطلع 
بهذا الصدد على املوضوعات 
املدرجة علــى جدول أعمال 

جلسة مجلس األمة.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
التقاريــر املتعلقــة مبجمل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياسية على الصعيدين 
العربــي والدولي، وقد أدان 
املجلــس الهجــوم اإلرهابي 
املســلح علــى رجــال األمن 
في منطقــة القطيف مؤخرا 
والذي أسفر عن مقتل رجل 
أمن مؤكــدا تأييــد الكويت 
لكل اإلجراءات التي تتخذها 
اململكة حملاربة قوى الشــر 
والضــالل التي تهــدف إلى 
زعزعــة األمن واالســتقرار 

في اململكة الشقيقة.
كمــا اســتنكر مجلــس 
الــوزراء الهجــوم في مطار 
)اورلــي( فــي باريس الذي 
وقع يــوم الســبت املاضي 
مؤكدا موقف الكويت الثابت 
املناهض للعنف  واملبدئــي 
واإلرهــاب فــي كل صــورة 

وأشكاله.

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس 

مع ضرورة تحقيق العدالة االجتماعية في صرفها

الصبيح: ال قطع للمساعدات االجتماعية عن مستحقيها
بشرى شعبان

الشــؤون  نفــت وزيــرة 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
تكــون  أن  الصبيــح  هنــد 
أو  »الشــؤون« قــد قطعــت 
ستقطع املساعدات االجتماعية 
عن مستحقيها مؤكدة أهمية 
حتقيق العدالة االجتماعية في 

صرفها.
وقالــت الوزيــرة الصبيح 
فــي تصريــح صحافــي امس: 
إن املساعدات االجتماعية يتم 
منحها للفئات املستحقة وفق 
قانون املســاعدات العامة وأي 
قطع لهذه املســاعدات أو حتى 
زيادة في شــرائح مستحقيها 
يحتاج تعديال للقانون أو إقرار 
قانون جديد، مشددة على أهمية 
حتقيق العدالة االجتماعية فيما 
يتعلق بصرف املساعدات »فهي 
مساعدات وليست رواتب كما 

يعتبرها البعض«.
وذكــرت أن »الشــؤون« 
الكثيــر مــن  إلــى  افتقــرت 
اللوائــح املنظمة للعمل على 
مــدى فترات ســابقة، وكثير 
القوانــني غيــر مفعــل  مــن 
ناهيك عــن وجود مالحظات 
كثيرة لديوان احملاسبة على 
الوزارة منذ بداية تسلمها لهذه 
احلقيبة الوزارية »مما جعلنا 
نسعى إلى تنظيم هذه األمور 
واحلرص على تطبيق القانون 
علــى اجلميع وخصوصا في 

األمور املالية«.

ولفتــت في هذا الشــأن 
إلــى وجود دراســات حاليا 
تهدف إلى التعرف على اآلثار 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للمساعدات االجتماعية فضال 
عن دراسة أثرها على الناجت 

احمللي للدولة.
وأشــارت إلــى أن هناك 
حاالت تســعى إلى االعتماد 
على املساعدات االجتماعية 
دون السعي من أجل دخول 
ســوق العمــل والبحث عن 
الوظيفــة مبينــة أن الدولة 
مهمتهــا ودورهــا توفيــر 
الوظائــف للشــباب وليس 
تقدمي املساعدة لهم فقط بل 

وتشجيعهم أيضا.
ولفتت الوزيرة الصبيح 
إلى أن هناك دراسات جلميع 
التي تســتفيد من  الفئــات 
املساعدات االجتماعية بهدف 
التعرف على مدى حاجة هذه 
الفئات للمساعدة من عدمه.

عن العمل اخليري أفادت 
بــأن تطبيق القانــون على 
القائمني على هذا العمل بهدف 
تنظيمه أدى إلى الكثير من 
اإليجابيــات »التي جتعلنا 
نتمســك بالســير فــي هذا 

االجتاه«.
وبينــت أن من أبرز تلك 
إيرادات  اإليجابيات زيــادة 
العمل اخليري إلى الضعف 
وانخفــاض املخالفــات إلى 
أعــداد  وزيــادة  النصــف 
اجلمعيات اخليرية أضعاف 
ما كانت عليه قبل نحو ثالث 

سنوات.
التقنــني  أن  وأضافــت 
والتنظيــم للعمــل اخليري 
واحلزم في تطبيق القانون 
إذا كانــت تــؤدي إلــى هذه 
النتائج االيجابية »فمرحبا 
بها بل وســنزيد من احلزم 
والتقنني ملزيد من اإليجابية«.
زيــادة  إلــى  وأشــارت 
الفــرق العاملــة فــي مجال 
العمل اخليري وفق القانون 
وتراخيــص معتمــدة مــن 
»الشؤون« وليس بتصرفات 
ذاتية »مثلما كنا نرى بعض 
األشــخاص يتعاطفون مع 
بعض الشــعوب إثر بعض 
الكوارث ثم يقررون تنظيم 
حمالت إغاثية ال نعرف كم 
املبالغ التــي يحصلونها او 
فيمــا ينفقونهــا بعيدا عن 
رقابــة الــوزارة ودون علم 
وزارة اخلارجيــة وهــو ما 
لن نقبله ألنــه يزعزع ثقة 
املتبرعني ألعمال اخلير وال 
يضمن وصول التبرعات وفق 
رغبة املتبرعــني فضال عن 
تشويه سمعة الكويت دوليا 

في هذا املجال«.
وفي مجال اإلعاقة أكدت 
أنهــا حرصت علــى تنظيم 
عمل اللجان الطبية وإعادة 
تدقيق امللفات لضمان تقدمي 
اخلدمات ملستحقيها من ذوي 
اإلعاقة وحتقيق مبدأ العدالة.

ولفتت في هذا الصدد إلى 
وجود الكثير من املخالفات 
في بعض امللفات مما استدعى 

إحالتها إلى النيابة وعددها 
نحــو 40 ملفــا تبني وجود 
شــبهة تزوير فيهــا ويأتي 
ذلــك حرصــا علــى ذوي 
اإلعاقــة احلقيقيني وضمان 
استدامة هذه اخلدمات املقدمة 

ملستحقيها فقط.
الشــباب  وعــن قطــاع 
الفئــة  ومــدى دعــم هــذه 
املهمة في املجتمع الكويتي 
أكدت الوزيــرة الصبيح أن 
الشباب هم املستقبل »ونحن 
حريصــون علــى دعمهــم 
وتشجيعهم على خوض غمار 
سوق العمل ودعم املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة«.
وبهذا الصدد أشارت إلى 
دعمهــا الشــباب مــن خالل 
جتربة االستعانة مبجموعات 
شــبابية تطوعيــة قدمــت 
الكثير مــن املقترحات التي 
مت األخذ بها منها مثال إنشاء 
»مركز الصديق للمشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة« الذي 
يضم كل اجلهات احلكومية 
املعنية بتقدمي الدعم وخدمة 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة بالتعــاون مع 
الهيئة العامة للقوى العاملة.
إلى أن شباب  وأشــارت 
الكويــت »ميلكــون طاقات 
إبداعية على أعلى مستوى 
ويثبتون دوما أنهم على قدر 
كبير من املسؤولية متى ما 
كلفناهم بها ووضعنا فيهم 
الثقــة وقدمنــا لهــم الدعم 

الالزم«.

هند الصبيح

تكليف »األشغال« 
و»املالية« لتوفير 

االعتمادات املالية 
الالزمة ملشروع 

تطوير املالحة
في خور عبداهلل

دعوة هيئة االتصاالت 
إلى مباشرة 

االختصاص مبهام 
ومسؤوليات األمن 

السيبراني على 
املستوى الوطني

»القوى العاملة«: االنتهاء
من ميكنة »نسب العمالة الوطنية« 

على شركات العقود احلكومية
كريم طارق

ناشد نائب املدير العام لقطاع االستقدام واالستخدام في الهيئة 
العامة للقوى العاملة أحمد املوســى جميع الشركات املرتبطة 
بعقــود حكومية بضــرورة مراجعة إدارة العقــود احلكومية 
للتحقق من التزامها بنسبة العمالة الوطنية وفقا ألحكام قرار 
رقم ١0٢8 لســنة ٢0١4 بشــأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 
١١04/ خامسا لسنة ٢008 بشأن حتديد نسب العمالة الوطنية 

لدى اجلهات غير احلكومية.
وأوضح املوسى أن الهيئة قد انتهت من ميكنة إجراءاتها 
آليا بشــأن تطبيق نســبة العمالة الوطنية على الشركات 
املرتبطــة بعقود حكومية، وذلــك حرصا من الهيئة العامة 
للقــوى العاملة على عدم تعرض أصحاب العمل املرتبطني 
بعقود ومشاريع حكومية ألي أضرار نتيجة توقف ملفاتهم 
إداريا، الفتا إلى تواجد موظفي إدارة تنمية العمالة الوطنية 
بإدارة العقود واملشاريع احلكومية لشرح النسب ألصحاب 

العقود.

انطالق معرضي »اخلريف للعطور« 
و»الساعات« اليوم

سميرة الغريب

حتــت رعايــة وحضور 
الوكيــل املســاعد للشــؤون 
املالية واإلدارية ووكيل وزارة 
التجــارة والصناعة باإلنابة 
الغريــب،  ســميرة جاســم 
يفتتح صباح اليوم الثالثاء 
معرضا »اخلريف للعطور« 
و»الساعات« واللذان تقيمهما 

وتنظمهمــا شــركة معرض 
الكويــت الدولــي على ارض 
املعــارض الدولية مبشــرف 
علــى أكبر واحــدث صاالتها 
وتســتمر  و8،  و٧  و6   5
أنشــطتهما حتــى األول من 
شــهر ابريل املقبل مبشاركة 
فاعلــة وبحضور حشــد من 
مؤسســات وشــركات وكالء 
العطــور والطيــب والبخور 
التجميل من  ومستحضرات 
املــاركات العامليــة وممثلــي 
الشــهيرة  الســاعات  وكالء 
وإكسسواراتها. ولقد وجهت 
شركة معرض الكويت الدولي 
الدعوة حلضور حفل االفتتاح 
الى عدد مــن رجاالت الدولة 
الرســمية  والشــخصيات 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
املعتمدين لدى الكويت ورجال 
األعمال واإلعــالم، وفي حني 
استقطب املعرضني أكثر من 
٢٧5 جهة عارضة، ضمت 59 
شــركة راعية لهــذا ملعرض 

العطــور، ما يؤكــد األهمية 
التي بات ميثلها هذا املعرض 
من الشركات العريقة ممثلني 
لــوكالء ومصانــع ملــاركات 
عامليــة شــهيرة ومميزة في 
عالم العطور ونفائس الطيب 
والبخــور ومســتحضرات 
التجميل ومنتجاتها املختلفة 
اضافة الى الســاعات الراقية 

واالكسسوارات.
يذكــر ان مواعيــد زيارة 
معرضــي للعطــور وأدوات 
التجميل والساعات ستكون 
علــى فترتــني صباحية من 
الســاعة 9:30 صباحــا الــى 
١:30 ظهــرا، وفترة مســائية 
من الســاعة 4:30 عصرا الى 
١0 مساء، اما يوم اجلمعة فترة 
مسائية فقط من الساعة 4:30 
عصرا الى الساعة ١0:30 مساء، 
وسيكون معرض العطور في 
القاعات 5 و6 و٧، اضافة الى 
اشتراك معرض الساعات مع 

العطور في الصالة رقم 8.

3 أيام عطلة اإلسراء واملعراج

ترقيات وتعيينات »الفتوى« و»األعلى للتعليم«

مريم بندق

تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« في 13 اجلاري، اعتمد مجلس 
الوزراء اخلميس 27 أبريل املقبل عطلة اإلسراء واملعراج وبذلك 
تصبح العطلة 3 أيام هي اخلميس واجلمعة والسبت 29 أبريل املقبل.

مريم بندق
اعتمد املجلس مشروع مرســوم بتعديل تشكيل املجلس األعلى 
للتعليم، وتضمن التعديل اإلبقاء على جميع األعضاء وممثلي اجلهات 
احلكومية والشخصيات العامة املوجودين في املجلس حاليا فيما 
عدا إعفاء دكتورة واحــدة )د.حنان صادق املطوع( وإضافة عميد 
كلية التربية األساسية د.فهد الرويشد، ووضع اسم رئيس جمعية 
املعلمني اجلديد مطلق حمد العجمي بدال من رئيس اجلمعية السابق.
واعتمد كذلك مشروع مرسوم بترقية مستشارين مساعدين في 
إدارة الفتوى والتشريع إلى درجة مستشار هما: أحمد محمد عزت 
وطارق مصطفى محمد، واعتمد أيضا مشروع مرسوم بتعيني 18 
مستشارا في إدارة الفتوى والتشريع هم: جيالني عثمان، نصر 
منصور، د.عبدالفتاح بيومي، د.عماد صبري، جمال محمد، السيد 
إســماعيل، جمال إبراهيم، د.هيثم محمد، أحمد بسيوني، حازم 
محمود، د.عالء محمد، أحمد عصام الدين، محمد رزق، السيد أحمد 
إمام، محمد مصطفى، سعيد محمد، هاني عبداهلل وأحمد عبدالغفار.


