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آالء خليفة
أوضح رئيس االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت ورئيس 
نقابة العاملني في الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
عبدالرحمن الس���ميط ان البلد 
مير مبرحلة حرجة ولكننا نثق 
الوزراء  بحنكة س���مو رئيس 
لتجاوز هذه املرحلة. واضاف 
السميط اننا نرجو من سموه ان 
يكون اختياره لتجديد الوكالء 
والوكالء املس���اعدين والذين 
ش���ارفت فتراتهم على االنتهاء 
الوظيفي  واالسترشاد بأدائهم 

خالل فترة عملهم السابقة الختيار من يستحق 
التجدي���د له ومن يتم االس���تغناء عن خدماتهم 
بس���بب صعوبة املرحلة القادم���ة، وحتى نكون 
قادرين على مواجهة االزمات في حال حدوثها في 

املرحلة املقبلة. وأعرب السميط 
عن أمله ان يكون اجلميع على 
قدر من املسؤولية والثقة التي 
س���تمكننا من العبور بكويت 
املس���تقبل لبر االمان، وحتى 
نتمكن من رسم مستقبل أفضل 
الجيالن���ا املقبلة، مؤكدا بقوله 
»نحن ال نشك مبقدرة الكفاءات 
الكويتية على تخطي جميع هذه 
االزم���ات وخير دليل على ذلك 
ظهور املعدن األصيل للمواطن 
الكويتي إبان االحتالل العراقي 
الغاش���م على الكويت، والذي 
تصدى له اجلميع ووقفوا في 
وجهه وقفة رجل واحد، وقد اس���تطاع الش���عب 
هزمية اجليوش اجلرارة بفضل اهلل أوال ثم بتكاتف 
اجلميع والتفافهم حول الشرعية وحول االسرة 

احلاكمة.

محمد العتيبي

البيت يواصل رعايته لألسر المحتاجة وفروعه تغطي جميع مناطق الكويت

العتيبي: بيت الزكاة قدم مساعدات بقيمة 
19.750 مليون دينار لـ 29465 أسرة

  األسـر المحتاجـة هي موضـع عناية البيت لسـد حاجتها 
واستقبال طلباتها من خالل نظام المغلف لضمان صحة البيانات

أكد بيت الزكاة استمراره في 
تقدمي املس����اعدات االجتماعية 
للمحتاجني من األسر التي يعمل 
بيت الزكاة على مساعدتها على 

مدار العام.
إدارة اخلدمة  وصرح مدير 
االجتماعي����ة في بي����ت الزكاة 
محمد العتيبي بأن البيت حرص 
على املساهمة في حتقيق األمن 
االجتماعي وتوفير سبل العيش 
الكرمي ألفراده من خالل تقدمي 

املساعدات املختلفة لهم.
وأش���ار ال���ى ان مش���روع 
املساعدات املالية مت تدشينه مع 
وضع حجر أساس بيت الزكاة 
والذي يعتبر املشروع احليوي 
الرئيسي الذي من أجله أنشئ 
بيت الزكاة، حيث يهدف الى رعاية 
األسر التي تعاني من عدم القدرة 
على تلبي���ة احتياجات احلياة 
الكرمية ألفرادها بس���بب عدم 

توافر الدخل املالي املناسب.
العتيب����ي إن اجمالي  وقال 
املس����اعدات املالية التي قدمها 
البيت من بداية عام 2010 حتى 
23 اجلاري بلغت 19.750 مليون 
دينار، اس����تفادت منها 29465 
أس����رة محتاجة، وقد تضمنت 
هذه املس����اعدات مبالغ شهرية 
بلغت قيمتها 3.420 ماليني دينار 
اس����تفادت منها 1231 أسرة، أما 
األسر التي استفادت من نظام 
املس����اعدات املقطوعة فقد بلغ 
عددها 27349 أسرة صرف لها 

مبلغ 14.055 مليون دينار، كما 
تضمن����ت املس����اعدات قروضا 
حس����نة بلغت قيمته����ا 2.274 
مليون دينار اس����تفادت منها 

885 أسرة.
وأضاف العتيبي ان الصندوق 
اخلي����ري للرعاي����ة الصحية 
للمحتاجني قدم خدمات الضمان 
الصحي ألس����ر غي����ر محددي 
اجلنسية والتأمني الصحي ألسر 
الوافدين حيث بلغ إجمالي عدد 
األسر املستفيدة من الصندوق 
3571 أسرة تضم في محتواها 
ف����ردا ش����ملتهم خدمة   19018
الضمان والتأمني الصحي املقدمة 

من البيت.
العتيب����ي ان عدد  وأضاف 
األسر من غير محددي اجلنسية 
املس����تفيدة من نظام الضمان 
الصحي الذي يقدمه الصندوق 

بلغ 3053 أسرة شملت التغطية 
الصحية ل� 17813 فردا من أفراد 
هذه األسر، بينما بلغ عدد األسر 
من اجلنسيات الوافدة املستفيدة 
من نظ����ام التأمني الصحي 518 
أسرة شملت التغطية الصحية 
أف����راد. وبني العتيبي  ل� 1205 
ان األسر احملتاجة هي موضع 
عناية البيت الدائمة يسعى لسد 
حاجتها ويستقبل طلباتها من 
خالل نظام املغلف الذي يتضمن 
طلب املساعدة وجميع األوراق 
الثبوتية واملس����تندات الالزمة 
لدراسة احلالة والتأكد من صحة 
البيانات املقدمة من أجل تقدير 

مبلغ املساعدة.
وأوض����ح العتيبي ان بيت 
الزكاة يقدم مساعداته املالية من 
خالل إدارة اخلدمة االجتماعية 
عبر فروع البي����ت في منطقة 
اشبيلية واجلهراء، مشيرا الى 
قيام بيت الزكاة بافتتاح فرعه 
اجلديد مبنطقة سلوى لتقدمي 
خدماته في محافظتي العاصمة 
وحولي، كما سيقوم في القريب 
العاجل بافتت����اح فرع آخر في 
منطقة الفنطاس الزراعي لتقدمي 
ف����ي محافظتي  البيت  خدمات 
مب����ارك الكبي����ر واألحم����دي، 
ليبلغ عدد ف����روع بيت الزكاة 
التي تستقبل طلبات املساعدات 
املالية 4 فروع لتوفير مش����قة 
االنتقال على األس����ر احملتاجة 

قدر اإلمكان.

د.محمد الرفاعي خالل املؤمتر الصحافي

210 حضانات في البالد 36 فقط أعضاء في اتحاد الطفل

الرفاعي: »الشؤون« تمنح التراخيص فقط للحضانات
وال يحق لها إدارتها أو السيطرة عليها

بشرى شعبان
أك����د رئيس احت����اد الطفل 
للحضان����ات اخلاصة د.محمد 
الرفاع����ي ان إجمال����ي ع����دد 
البالد  احلضانات اخلاصة في 
بلغ 210 حضانات بينها 36 فقط 
أعضاء في احتاد الطفل، نافيا ان 
يكون لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل احلق ف����ي إدارة قطاع 
احلضانات اخلاصة، ومشيرا الى 
ان الوزارة متنح فقط التراخيص 
إلنشاء احلضانات وال يحق لها 

إدارتها أو السيطرة عليها.
وأرجع د.الرفاعي في مؤمتر 
صحافي أس����باب قل����ة أعداد 
احلضان����ات املنضم����ة الحتاد 
الطف����ل الى عدة أس����باب منها 
ارتفاع نسبة الرسوم التي تبلغ 
40 دينارا شهريا لكل حضانة، 
فضال عن ان االحتاد ال يوافق 
على عضوية أي حضانة تؤجر 
ترخيصها أو تتنازل عنه، الفتا 
الى ان االحتاد أسقط عضوية 
8 حضانات خرجت عن توجهه 

وشكلت تكتال مخالفا له.
ورفض التوجه ملنح اجلمعيات 
التعاونية حق إنشاء حضانات 
األطفال، مش����يرا الى ان الطفل 
ليس س����لعة تباع وتشترى، 
مؤكدا اس����تمرار جهود االحتاد 
إلقرار قانون جديد للحضانات 
يش����تمل على كل ما من شأنه 
تطوير عمل احلضانات واالهتمام 
بالطفل وحتقيق املصلحة العامة 
جلميع األطراف، مشيدا في هذا 
الص����دد مبواقف عدد كبير من 
أعضاء مجلس األمة ممن عارضوا 

الدولة وستكون مجبرة بحكم 
القان����ون على دف����ع دعم مالي 

للحضانات اخلاصة.
وأكد د.الرفاعي ان احتاد الطفل 
عمل طوال الس����نوات املاضية 
العديد من اإلجنازات  لتحقيق 
منها إقامة مشروع قرية الطفل 
بحديق����ة ممنوحة م����ن الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
وتنظيم برنامج خاص لألطفال 
الوالدين والعمل  من مجهولي 
على تكوين جلنة مشتركة بني 

االحتاد والوزارة.
وأض����اف ان االحت����اد عمل 
عل����ى محاربة ظاه����رة تأجير 
الترخيص للغي����ر واحلد من 
ع����دم إدارة صاحب الترخيص 
للحضانة وضرورة إدارتها من 
قبل مدي����رة كويتية والقضاء 
عل����ى ظاه����رة احلضانات من 
غير ترخيص فضال عن جهود 
االحتاد للحصول على تعويضات 
انفلونزا  للحضانات بس����بب 
اخلنازي����ر وتعديل قرار إداري 
سلبي من وزارة الشؤون بشأن 
مدة ترخيص احلضانة باإلضافة 

الى الكثير من اإلجنازات.
ولفت الى ان من أبرز أهداف 
احتاد الطفل املتابعة والتنسيق 
املتكامل بني دور احلضانات مبا 
يضمن توحيد اإلجراءات وحماية 
الطفل من االستغالل التجاري 
والعمل عل����ى التطور والتقدم 
لعمل احلضان����ات مبا يضمن 
له احلصول على مستوى رائد 
ينهض بالطفل الى املستويات 

املتقدمة.

القانون املطروح من قبل جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية 
وتأييد القانون املقترح من قبل 

احتاد الطفل.
وعلى صعيد آخر، أكد الرفاعي 
ان احتاد الطفل يواصل جهوده 
التعويضات  للحصول عل����ى 
املناسبة ألصحاب احلضانات 
األعضاء في االحتاد جراء القرار 
احلكومي بإغالقها ابان انتشار 
مرض انفلونزا اخلنازير، مشيرا 
الى انه حسب املادة رقم 25 من 
الدولة تكفل تضامن  الدستور 
املجتمع في حتمل األعباء الناجمة 

عن الكوارث واحملن العامة.
وذكر ان خسائر 17 حضانة 

جراء إغالقها بس����بب انفلونزا 
اخلنازير بلغت 670 ألف دينار 
في ح����ني ان التعويضات التي 
أقرتها احلكومة ال تزيد على 170 
ألف دينار وسنتمسك بحقوقنا 
وحقوق جميع أعضاء االحتاد.
وأشار الى ان ارتفاع نسبة 
رس����وم احلضانات يع����د أمرا 
منطقيا حي����ث ال يوجد قانون 
ينظم حتديد الرسوم وال يوجد 
تصنيف للحضانات أو ضوابط 
الرقابة  متكن احتاد الطفل من 
على رسوم احلضانات، مشيرا 
الى ان القانون اجلديد سينظم 
هذه العملية مبا يحفظ حقوق 

األطفال وأصحاب احلضانات.

وع����ن تبعي����ة احلضانات 
لوزارة الشؤون دون تبعيتها 
لوزارة التربي����ة ذكر ان هناك 
مقترحا بأن يتم تقسيم مرحلة 
القسم  الى قس����مني  احلضانة 
األول يبدأ من 6 أشهر الى عامني 
ويتبع الش����ؤون والثاني يبدأ 
من عامني ال����ى 5 أعوام ويتبع 
التربي����ة، مضيفا ان محاوالت 
وزارة الشؤون إلنشاء حضانات 
أطفال يؤكد انها تس����ير عكس 
التي����ار وتخالف التوجه العام 
للدولة في خصخصة القطاعات 
ونحن في االحتاد نحذرها من 
االس����تمرار في السير في هذا 
التوجه ألنها سترهق ميزانية 

المسباح: توزيع زكاة الفطر ليلة 27
على 900 أسرة تكفلها لجنة بيان

ليلى الشافعي
صرح رئيس جلنة بيان ومشرف بجمعية احياء التراث االسالمي 
الداعية ناظم املسباح بأن اجلمعية بدأت في توزيع العيدية وكسوة 
العيد على ايتام اللجنة البالغ عددهم 130 يتيما غير كويتي وتشمل 
كسوة العيد كوبونا ب� 20 دينارا توزع على كل يتيم لشراء املالبس 
املناس���بة اجلديدة لليتيم، باالضافة الى توزيع 10 دنانير عيدية 

على كل يتيم.
واعلن املسباح انه سيتم توزيع زكاة الفطر ليلة 27 رمضان على 
900 اس���رة وتشمل االرز، العدس، التمر، احلليب، املكرونة، علما 
ان التوزيع عن طريق سيارتني في منطقة بيان ومشرف التابعة 
لها اللجنة، وبني أن اللجنة قامت خالل الفترة من اغسطس 2009 
الى اغس���طس 2010 مبساعدة 880 اسرة مبس���اعدات مالية تبلغ 
133000 دينارا، كما متت مس���اعدة 128 يتيما ومتابعتهم وصرف 

الداعية ناظم املسباحكسوة وعيدية مببلغ 8160 دينارا.

عبدالرحمن السميط

فهد احلسينان

صرح نائ����ب رئيس جلنة العالم العربي في جمعية احياء التراث 
االسالمي فهد احلسينان بأن اللجنة طرحت »مشروع احلقيبة املدرسية 
وكسوة الطالب اليتيم« مع بدء العام الدراسي اجلديد. وقال: ان اللجنة 
أكدت خطتها لتوزيع 30000 حقيبة مدرس����ية بكامل محتوياتها على 
الطلبة املعوزين والطلبة االيتام الدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، 
وكذلك توزيع 5000 كساء للطلبة، واحلجاب الشرعي واجللباب على 
الطالبات، ليشمل التوزيع العديد من الدول العربية، كما في السنوات 
السابقة. واوضح احلسينان بأن هذا املشروع يساهم في رفع املعاناة، 
وإدخال الس����عادة على قلوب الطلبة االيتام كبقية طالب العالم الذين 
يسعدون ببدء العام الدراسي، ولترسم البسمة والفرحة على وجوه 
االيتام والطلبة الفقراء من جديد. واهاب احلسينان في نهاية تصريحه 
بأولياء األمور وهم يش����اركون أوالدهم فرحة العام الدراسي اجلديد، 
مبالبس وحقائب جديدة، بأال ينسوا ان هناك ايتامًا وطلبة فقراء بحاجة 

الى من يخفف عنهم آالمهم.

مع بداية العام الدراسي الجديد

»إحياء التراث« طرحت مشروع الحقيبة 
المدرسية وكسوة الطالب اليتيم

السميط: البلد يمر بمرحلة حرجة
ونثق بقدرة كفاءاتنا على تخطي األزمات


