
االربعاء  30  سبتمبر  2009   17محليات

د.مساعد الهارون متوسطا هيئة حتكيم اجلائزة

الهارون رئيسًا لهيئة تحكيم جائزة الشيخ جابر التابعة لمنظمة اليونسكو 

الحداري: كادر دور 
الرعاية حبر على ورق

باريسـ  كونا: اختارت هيئة التحكيم اخلاصة بجائزة 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد للبحوث والتدريب 
في مجال التربية اخلاصة باملعاقني عقليا، التابعة ملنظمة 
األمم املتحــــدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونســــكو(، 
أمس د.مســــاعد الهارون رئيســــا لها ومشرفا عاما على 

اجلائزة.
وذكر الهارون ان الهيئة تتكون من سبعة خبراء قام 
بتعيينهم املدير العام لليونسكو كويشيرو ماتسورا وهم 
ميثلون جميع املناطق اجلغرافية في العالم من الكويت 

واليابان والســـويد والواليات املتحدة وجنوب افريقيا 
والبرازيل وكندا مشيرا الى ان للهيئة خبرة وباعا كبيرين 

في مجال تربية ذوي االحتياجات اخلاصة.
وأوضح ان الغرض من اجلائزة هو مكافأة االسهامات 
البـــارزة التي يقدمها أفراد أو جماعـــات من املنظمات او 
املؤسسات املتخصصة باألبحاث في مختلف املجاالت التي 
تهتم بذوي االحتياجات اخلاصة والتي تتماشى مع سياسات 
منظمة اليونسكو وأهدافها وغايتها وتربطها صلة بالبرامج 
التي تضطلع بها املنظمة في هذا املجال السيما في مجال 

البحوث التربوية والتدريب لفئة املعاقني عقليا.
واضاف ان اجلائزة تتألف من شـــهادة ومبلغ 40 ألف 
دوالر يؤخذ من الفوائد التي يدرها رأس املال الذي قدمته 
الكويت والذي يبلغ 500 ألف دوالر اذ يستخدم قسم من 

هذه الفوائد لتسديد تكاليف ادارة اجلائزة.
وقال »ان هذه اجلائزة املميزة متنح مرة كل ســـنتني 
مناصفة بني فائز من بلد عربي وآخر من بلد غير عربي اذ 
يختار املدير العام لليونسكو الفائزين بناء على اقتراحات 

تقدمها اليه هيئة حتكيم اجلائزة«.

انتقد امني السر العام لنقابة 
العاملـــني بوزارة الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل فالح 
احلداري آليـــة عمل الوزارة 
بشأن اعداد مذكرة الى مجلس 
اخلدمة املدنية نحو املطالبة 
باقرار كادر للعاملني مبجمع 

دور الرعاية.
واوضح ان بعض القياديني 
التكسب  بالوزارة يحاولون 
املادي على حساب هذه القضية 
عن طريق مطالبتهم بتشكيل 
جلنة لدراسة الكادر املقترح 
من قبـــل النقابة متناســـني 

معاناة العاملني بالقطاع.
الى ان  واشـــار احلداري 
النقابة لـــن تألو جهدا نحو 
االستمرار في املطالبة بإقرار 
كادر دور الرعاية ولن تتوانى 
في اســـتخدام جميع السبل 
الكفيلة بتحقيق هذه املطالب 
العادلة وان النقابة ستلتقي 
الوزير العفاسي خالل االيام 
النقط على  املقبلة لوضـــع 

احلروف.
ودعا احلداري مسؤولي 
اخلدمـــة املدنية لعمل زيارة 
ميدانية لالطـــالع على آلية 
عمل العاملني بقطاع الرعاية 
الدراســـة  وانصافهم بإعداد 

الالزمة القرار الكادر.
وعلى صعيد متصل بقطاع 
الرعاية اســـتنكر احلداري 
االتهامـــات املوجهـــة ضـــد 
العاملني بالقطاع واساءتهم 
للعمل اخليري وامواله مطالبا 
بالتحقيق فيما ورد على لسان 
بعض القياديني بالقطاع وبحث 
ادعائه بوجود مستندات تدين 

بعض املسؤولني بالقطاع.
وشـــدد احلـــداري على 
عدم التهـــاون بهذه القضية 
ومعاقبة املسيء للعمل بقطاع 

الرعاية.
النقابة  ان  واكد احلداري 
في انتظـــار اجراءات الوزير 
العفاسي مبحاسبة املتجاوزين 
على املال العام بقطاع الرعاية 
والتي ســـبق ان اوضحتها 

النقابة في وقت سابق.

القطان: األخالق 
اإلسالمية والقيم 

الفاضلة حصانة للمجتمع
عبر رئيس جلنة التوعية 
االجتماعية بجمعية اإلصالح 
االجتماعي )مشـــروع قيم( 
الداعيـــة خالـــد القطان عن 
تقديره للجهـــود اإلعالمية 
املبذولة في كشف املمارسات 
السلبية التي تروج للرذيلة 
وتنبيه املجتمع من خطرها 
بأســـلوب رصني ال يخدش 
احليـــاء وال يهتك احلرمات، 
وأوضح ان تلك الفئة القليلة 
التـــي متـــارس االنحـــراف 
وترتكب أفعاال منافية للقيم 
واألخالق اإلسالمية والهوية 
التـــي يتحلى بها  احملافظة 
عموم الشـــعب الكويتي من 
مواطنني ومقيمني والذي أثير 
أخيرا في الصحف احمللية ال 
يعبر عن ظاهرة عامة بقدر 
ما يعكس شـــذوذ تصرفات 
البعض  البعض واستسالم 
أو  اآلخر لشهواته ونزواته 

إغراءات املال.
ودعا القطان في تصريحه 
لتصدي الدولة ملظاهر اإلفساد 
التي تكون عاقبتها عامة وال 
تخص فئة بعينها وتسبب 
الضرر على األمة إذا لم يوجد 
لها رادع مينع اســـتفحالها، 
وعلى الرغم من كثرة اخلير 
وعموم السمت احملافظ في 
مجتمعنا اال ان هذا ال يعني 
وال يغني عن تشديد الرقابة 
األســـرية وأداء مؤسســـات 
الدولة ألدوارها املناطة بها.

وفي ختام تصريحه شدد 
القطان على ضرورة تفعيل 
الرقابة الذاتية واالجتماعية 
وان تتعـــزز ثقـــة األهل في 
ذويهـــم وأبنائهم مبزيد من 
االطمئنان على صالح رفقائهم 
وتصرفاتهـــم وفتح احلوار 
معهم وعـــدم تركهم عرضة 
للتوجيه املضلل من اإلعالم 
الفاسد والتقليد األعمى لكل 
ما هو شـــاذ ومناف لهويتنا 

وثوابتنا.


