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كشف عن تشكيل 5 فرق عمل في مجلس األسرة لتغطية جوانب عمله في القضايا االجتماعية واألسرية

كاظم لـ »األنباء«: تخصيص مركز للمعنفني شرق األحمدي
عذراء الرفاعي بشأن تنظيم 
نشــاط علمي حتــت رعاية 

املجلس. 
وقريبا سيتم اإلعالن عن 
الفائــز في مســابقة تصميم 
شعار املجلس، والتي مت متديد 
فترتها نتيجة لتجاوب الكثير 
من املشــاركني، وقد حرصنا 

على إشراك الشباب فيها. 
واملجلــس علــى تواصل 
وتفاعــل كبيــر عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي فــي 
االنستغرام وتوتر وغيرهما 
مــن املواقــع، باإلضافة إلى 
الرســمي اخلــاص  املوقــع 
باملجلس، للتواصل مع الناس 
وردود الفعل إيجابية للغاية 
حتــى اآلن، حيث يتم نشــر 
آخر أخبار ملجلس وأنشطته 
املتنوعــة على تلــك املواقع 
واملنصات خللــق املزيد من 

التفاعل.
ومع بداية شهر سبتمبر 
ســتنطلق عجلــة أنشــطة 
متنوعــة جلميع الفرق التي 

مت تشكيلها في املجلس.

مقترحاتهم، ولدينا استعداد 
لتقبل الدراسات واالقتراحات 
املقدمة من قبل املتخصصني 
ســوء من جامعة الكويت أو 
اجلامعات اخلاصة واملعاهد 
التطبيقية، خاصة أن املجلس 
يهــدف إلــى خدمــة املجتمع 

الكويتي كأسرة متكاملة.
 وهناك شراكة بني املجلس 
األعلى لألســرة وفــق ورقة 
مقدمة من قبل جمعية احملامني 
والتــي طالبــت مــن خاللها 
بالشــراكة لدعــم وتثقيــف 
ومتكني األســرة في االجتاه 

الصحيح.
وأيضــا هنــاك مناقشــة 
القتــراح آخر مقــدم من قبل 

وزير الصحة 
د.جمال احلربي باعتباره 
عضــوا في املجلس، بشــأن 
البرامج الوقائية والعالجية 
والتأهيليــة حلماية حقوق 

الطفل.
ومقتــرح آخر مقــدم من 
من قبل رئيسة جلنة حقوق 
األســرة في جمعية احملامني 

دراسة إلنشاء مبنى متكامل 
مخصص للتأهيل فيما يتعلق 
بالعالج والتأهيل خاصة ما 

بعد اإلدمان. 

 هل هناك خطة معينة 
لتشغيل املركز؟

٭ مت وضــع خطــة عمل 
للتشغيل تعتمد على الشراكة 
االجتماعيــة مــع جمعيــات 
النفــع املتخصصــة وهناك 
خطة عمل مشتركة بني إدارة 
تنمية وفريق اإلرشاد األسري 
واالجتماعــي الذي تترأســه 
د.خديجة احملميد من املجلس 

األعلى لألسرة. 

وكيف ستكون 
الشراكة مع جمعيات 
النفع العام وما أوجه 

التعاون املنتظرة؟
٭ املجلس األعلى لألسرة 
يفتــح أبوابــه أمــام اجلميع 
للتعــاون مــع مؤسســات 
املجتمــع املدنــي وجمعيات 
النفــع العــام في اســتقبال 

الفــرق اخلاصــة بالقطــاع، 
ويعمل هذا الفريق على بحث 
القانونية للمراســيم  اآللية 
والقوانني األنظمة بشكل عام. 
وفريق اإلرشــاد األسري 
واالجتماعي والذي تترأسه 
د.خديجــة احملميــد، وهــو 
فريق مختص بإقامة الدورات 
التوعوية لفئة الشباب خاصة 
ما قبل الزواج أو املقبلني على 
الــزواج أو املتزوجني حديثا 
أيضا لعرض املشاكل واحللول 
التــي حتــدث في الســنوات 
األولى من الزواج، وهو أكثر 

الفرق كثافة في العمل. 
والفريق الصحي برئاسة 
د.ســهام الفليج، وهو فريق 
يركــز علــى كل مــا يتعلــق 
باإلدمــان، وكذلــك الترتيب 
وزارة  مــع  والتنســيق 
الصحــة، كمــا أنه ســيكون 
العالجية  معنيا باخلدمــات 
جانــب  إلــى  والتأهيليــة، 
دراسة وتنظيم األنشطة التي 
إلــى املدمنني  ميكن تقدميها 
واملعنفــني، حيــث مت تقدمي 

باإلضافة إلى تلقي االتصاالت 
الهاتفية أو من خالل البالغات 
املقدمة من قبل املواطنني أو 
من قبــل املعنفة، أو من قبل 
أو وزارة  الداخليــة  وزارة 
الصحة واجلهات احلكومية 

املختصة.

وماذا عن تفاصيل 
الفرق اخلمسة التي 

ذكرتها وما تخصصها؟
٭ أولهــا ســيكون فريق 
اإليواء برئاسة د.ملك الرشيد 
وســيتولى اإلشــراف علــى 
مركز اإليواء، وفريق املرصد 

االجتماعي برئاسة 
د.أمثــال احلويلــة، وهو 
مركز لرصد املشاكل املجتمعية 
من خالل فريق متخصص في 
دراسة تلك املشــاكل من ثم 
يتم توجيه تلك املشاكل إلى 

الفرق املختصة ملعاجلتها. 
االستشــارات  وفريــق 
القانونية برئاســة د.راشــد 
العليمي وهــو فريق خاص 
باالستشارات القانونية لكل 

ستتبع ملعاجلة هذه احلاالت، 
في املجلس، فإلى التفاصيل:

 
بداية، حدثنا عن 

اجلديد في مجلس 
األسرة.

٭ املجلس يعمل بوتيرة 
جيدة وانطالقة متكاملة، وقد 
مت تشــكيل 5 فــرق عمل كل 
فريق متخصــص في إحدى 
القضايــا التي تهم األســرة، 
الفترة املقبلة  وسيتم خالل 
إنشاء مركز إيواء للمعنفني 
في منطقة شرق األحمدي، كما 
سيتم إنشاء مركز االستماع 
بجوار إدارة الرعاية األسرية 
لبحــث احلالة قبــل دخولها 
وإحالتها إلــى مركز اإليواء، 
كما سيكون مركز االستماع 
مجهزا وفق أحدث التجهيزات. 

كيف ستتم اإلحالة إلى 
املركز؟

٭ فيمــا يتعلــق بآليات 
اإلحالة ســيكون لدينا خط 
مباشر الســتقبال احلاالت، 

بشرى شعبان 

الوكيل املســاعد  كشــف 
التنميــة االجتماعية  لقطاع 
في وزارة الشؤون األمني العام 
ملجلس األسرة حسن كاظم عن 
أنه مت تخصيص مركز إليواء 
املعنفــني والــذي مت اختيار 
موقعــه فــي منطقة شــرق 
األحمــدي، كما مت تخصيص 
مركز آخر لالستماع سينطلق 
العمل فيهما بداية من سبتمبر 
املقبل، باإلضافة إلى تنظيم 
برنامــج وأنشــطة ودورات 
توعية متنوعة جلميع أفراد 

األسرة.
ولفت كاظم في لقاء خاص 
مع »األنباء« إلى أنه مت تشكيل 
5 فــرق عمــل ســيتولى كل 
فريق معاجلة أحد اجلوانب 
االجتماعية بشؤون األسرة 
مع وجود تنسيق بني فريق 
اإلرشاد األسري وإدارة تنمية 
املجتمع، كما حتدث عن آلية 
اســتقبال احلاالت املتضررة 
من العنف واإلجراءات التي 

حسن كاظم 

»االئتمان«: 13.554 مليون دينار قيمة القروض 
العقارية في يونيو و112925 للمحفظة

عادل الشنان 

أعلن مدير بنك االئتمان صالح املضف 
عن انتهاء روتني الدورة املستندية الطويلة 
فــي معامالت البنك، مؤكدا أن إدارة البنك 
ارتأت عمل ميكنة لعمل البنك بالكامل تصب 
لصالح خدمة املواطنني وتسهيل معامالتهم 
حتى وصلنا إلمكانية قيام املواطن بعمل 
إجــراءات القرض »أون اليــن« من خالل 
الهواتف النقالة أو األجهزة اللوحية الذكية 

أو أجهزة احلاسوب األخرى عبر تطبيق 
بنك االئتمان. 

من جهة أخرى، أعلن بنك االئتمان عن 
إحصائية شهر يونيو املاضي، كاشفا عن 
إجمالي قيمــة القروض العقارية املتمثلة 
في »بناء قسائم - شراء بيوت - توسعة 
وترميم سكن خاص - قروض ومنح بيوت 
خرســانية - منــح ذوي اإلعاقة« قد بلغ 
١3.55٤.٢5٢  دينــارا فــي حني أن إجمالي 

قروض احملفظة قد بلغ ١١٢9٢5 دينارا.

م.أحمد احلمد

أكد مرشــح مجلس األمة 
احلمــد  م.أحمــد  الســابق 
إعطــاء األهميــة القصــوى 
للملــف األمنــي فــي البالد، 
في ظل الظــروف اإلقليمية 
والعامليــة اخلطيــرة التــي 
ميكن أن تتسبب في أضرار 
كبيرة للدولة في حال جناح 
املخططات التي حتاك للكويت 
للعبث بأمنها واســتقرارها 

ووحدة شعبها.
وأضاف احلمد أن الكويت، 
بفضــل اهلل وحنكة القيادة 
السياسية في الدولة وعلى 
رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، جنحت 
في إفشال كل املؤامرات التي 
حاولت شق صف الكويتيني 
وإضعــاف الوحدة الوطنية 
وزرع بذور التفرقة بينهم، 
الشــعب  مشــددا علــى أن 
الكويتي ضرب أروع األمثلة 
للعالم بالوحــدة واالنتماء 

والوطنية.
وبــني احلمــد أن العبث 
بالوحــدة الوطنيــة جرمية 
وطنية وهي التي تعرضت 
وما زالت تتعرض للهجوم 
من قبــل الكثيرين، بعضهم 
بقصــد وبعضهم مــن دون 
قصــد، منقاديــن باحلــس 
الطائفــي أحيانــا والقبلــي 
أحيانــا واجلهــوي أحيانــا 
أخــرى دون أن يعلموا أنهم 
يســعون إلى تخريب البلد 
الذي يضمهم ويضم غيرهم 
ومن دون أن يعوا حقيقة أن 
الوطن جلميع أبنائه وليس 
لطائفة دون طائفة أو قبيلة 

دون قبيلة.
أما من يسعى إلى إضعاف 
الوحدة الوطنية بقصد فهم 
مجموعــة فاســدة خائنــة 
لوطنها دون شك ولديهم ما 
لديهم من عقد نفسية وأحقاد 
وضغائن ميكن أن تستغلها 
جهات خارجية الستخدامهم 
أدوات رخيصــة لبــث الفنت 
والتفريــق بــني املواطنــني، 
كما حدث في تفجير مسجد 
اإلمام الصادق گ وما كان 
وراءهــا من أهــداف خبيثة 
جتاوزهــا الكويتيــون بكل 
سالســة وحكمــة وزادتهم 
محبة وتالحما، مشددا على 
أن من يقتات على وتر الوحدة 
الوطنيــة ويعيش بوجهني 
هو أســوأ من هــؤالء الذين 
يحاولون زعزعة االستقرار 
بوجه خبيث واحد وواضح.
وختــم احلمــد محمــال 
مســؤولية الوطن واحلفاظ 
مواطــن  كل  علــى  عليــه 
ومواطنة دون استثناء ألن 
الوطــن بيــت للجميع ومن 
يســعى خلراب بيته ال بيت 
له ومن ال يســتطيع الدفاع 
عن بيته يفقد حقه في البيت 

أيضا.

احلمد: أمن 
الكويت خط أحمر 

والعبث بالوحدة 
الوطنية جرمية

م.بدر الوقيان

ترقية 23 موظفًا كويتيًا في »السكنية« 
باألقدمية ومنح 451 موظفاً العالوة الدورية

»السكنية« تطرح مسابقة اخلدمات 
االستشارية في »جنوب املطالع«

عادل الشنان

أصدر مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م.بدر الوقيان قرارا 

إداريا رقم 1175 لسنة 2017 بشأن 
ترقية 23 موظفا كويتيا باألقدمية، كل 

حسب استحقاقه للدرجة الوظيفية 
باإلضافة إلى اول مربوط بالدرجة التي 

متت ترقيته إليها مع عالواتها، وذلك 
بدءا من يوليو اجلاري، كما أن على 

اجلهات املختصة تنفيذه وإبالغ من 
يلزم به.

كما أصدر الوقيان قرارا مبنح 451 
موظفا في املؤسسة العالوة الدورية 
املستحقة لهم، كال حسب فئته طبقا 

للقانون رقم )47( لسنة 1993 في 
شأن الرعاية السكنية والقوانني املعدلة 

له ووفقا لالئحة شؤون التوظيف 
باملؤسسة، على أن تستحق هذه 

العالوة اعتبارا من أول يوليو اجلاري.

عادل الشنان

أعلنــت املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية عن طرح 
مسابقة اخلدمات االستشارية 
اإلدارة  بأعمــال  اخلاصــة 
واإلشراف على العقد اخلاص 
بإنشاء وإجناز وصيانة أعمال 
الطرق الرئيســية وشــبكات 
البنيــة التحتيــة  خدمــات 
مبشــروع جنــوب املطــالع 
اإلســكاني، مشــيرة إلــى أن 

موعد إقفال املسابقة سيكون 
في متام الساعة ١ ظهرا بتاريخ 
١ أغسطس املقبل في حني أن 
سعر شراء املستندات الالزمة 
للمسابقة هو 35٠٠ دينار يتم 
دفعه بواسطة شيك مصدق أو 
عبر خدمة »كي نت«، في حني 
أن قيمة الكفالة األولية هي ١5٠ 
ألف دينار صاحلة ملدة 9٠ يوما. 
وأشارت املؤسسة إلى أن آخر 
موعد لتقدمي أي استفسارات 
عــن املســابقة ســيكون يوم 

الثالثــاء املوافــق ١١ اجلاري، 
وبعــد ذلك لن يتــم االلتفات 
ألي نــوع من االستفســارات 
بهذا الشأن إطالقا، كما أن على 
املكاتب املدعوة لالشتراك في 
هذه املسابقة تقدمي ما يثبت 
أن لديها وكيال محليا او شريكا 
كويتيا وذلك ضمن مستندات 
العطاء وتقدمي شهادة استيفاء 
نسبة العمالة الوطنية سارية 
املفعول والصادرة من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 

كما أن الكفالة األولية يشترط 
إصدارها باللغة العربية لصالح 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية مــن بنــك معتمــد 
لــدى الكويت وان تكون غير 
مشروطة وال يحق للمتسابق 
إلغاؤهــا أو احلجز عليها من 
قبــل دائنيــه أو املطالبة بأي 

فوائد عنها.
وحددت املؤسسة املسابقة 
علــى 6 مكاتــب استشــارية 

عاملية.

شراكة مع جمعيات 
النفع العام لتقدمي 

خدمات متكاملة

انطالق عجلة األنشطة 
املتنوعة لفرق العمل 

بداية سبتمبر


