
 8  محليات  الثالثاء  ٦  اكتوبر  ٢٠٠٩   

 العفاسي: ضرورة وضع آلية للوصول إلى حلول 
إيجابية لمعالجة المخالفات المالية واإلدارية

 الداهوم لزيادة اإلجازة السنوية للمعاقين وذويهم
 بشرى شعبان

  شدد امني سر االحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويـــت ورئيس نقابة العاملـــني بديوان اخلدمة 
املدنية انور الداهوم على اهمية منح الفئات اخلاصة 
واولياء امورهم اهتماما وظيفيا اكبر، مشيرا الى ان 
هذه الفئة تقدم مساحات كثيرة في تنمية املجتمع 
وعلى املســـؤولني االسراع في اصدار قانون جديد 
يساهم في رفع املعاناة عن املعاقني وذلك من خالل 
تعدل قرار مجلس اخلدمة املدنية اخلاص باالجازات 

السنوية للموظفني.
  ودعا الداهوم الى منـــح املوظفني العاملني في 

اجلهات احلكومية من الفئات اخلاصة اجازات سنوية 
تصل الى ٦٠ يوما للذين جتاوزت سنوات خدمتهم 
١٥ عامـــا بدال من ٤٥ يوما مطالبا ان تكون االجازة 
السنوية بالنسبة للعاملني من نفس الفئة والذين تقل 

خدمتهم عن ١٥ عاما ٤٥ يوما بدال من ٣٥ يوما.
  وقال الداهوم في تصريح صحافي يجب اعفاء 
والدة الطفل من ابناء الفئات اخلاصة الذين تتجاوز 
اعاقتهم اكثر من ٥٠٪ من نظام البصمة وتخفيف 
ساعات العمل عليها وذلك مساهم في مساعدتها في 
توفير حياة افضل لطفلها مع مراعاة عدم املساس 

برواتب اولياء امور هذه الفئة. 

 اكد وزير الشــــؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي اهمية وضع آلية عمل تكفل سهولة الوصول 
الى احللول االيجابية والسريعة ملعاجلة املخالفات 
املالية واالدارية ووضع االسس الصحيحة لتنفيذ 

ميزانيات الوزارات واجلهات احلكومية.
  وقالت الوزارة في بيان صحافي ان مطالبة العفاسي 
جاءت في اجتماع فريق عمل دراسة وتقييم مالحظات 
ديوان احملاسبة لتنفيذ ميزانيات اجلهات احلكومية 
وحساباتها اخلتامية والذي مت تشكيله مبوجب قرار 
مجلس الوزراء. ودعا العفاسي اعضاء فريق العمل 
الى ضرورة وضع احللول القانونية واالدارية الكفيلة 
بتالفي مالحظات ومخالفات ديوان احملاسبة مستقبال 
ومبا يحقق االلتزام باالطر القانونية الصحيحة في 

العمل االداري ملا يحقق املصلحة العامة.
  وأشار الى ان قرار مجلس الوزراء بتشكيل الفريق 
يعكس في املقام االول التعاون بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية واحلرص على التزام اجلهات احلكومية 
بالنظم املالية واالدارية، موضحا ان الفريق سيقوم 
بوضع التوصيات املناسبة ورفعها ملجلس الوزراء 

التخاذ ما يراه مناسبا.

  من جهة ثانية، أصدر العفاسي قرارا بشأن حل 
مجلس ادارة جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية 

وتعيني مدير مؤقت لها.
  وجاء في القرار: مادة ١: حل مجلس ادارة جمعية 
ضاحية صباح الناصــــر التعاونية. مادة ٢: تعيني 
احمد محمــــد عبداهللا ذياب مديــــرا مؤقتا جلمعية 
ضاحية صباح الناصر التعاونية ملدة ســــنة تبدأ 
مــــن تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار آخر 

بخالف ذلك.
  مادة ٣: على مجلس االدارة املنحل خالل ثالثة ايام 
من تاريخ صدور هذا القرار تسليم املدير املعني كل 
االوراق واملستندات والعهد واالموال التي بحوزته، 

وذلك مبوجب محاضر تسليم رسمية.
  مادة ٤: في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة 
عمل املدير املعني ملدة اخرى يلتزم باتخاذ االجراءات 
الالزمة لدعوة اجلمعية العمومية وفتح باب الترشيح 
النتخاب مجلس ادارة جديد وذلك خالل شهر على 
االكثر مــــن تاريخ انتهاء مدة عمله مع اســــتمراره 
في تســــيير أمور اجلمعية حلــــني انتخاب املجلس 

اجلديد.

 أصدر قرارًا بتعيين الذياب مديرًا مؤقتًا لتعاونية صباح الناصر

 د.محمد العفاسي مترئسا اجتماع فريق عمل دراسة وتقييم مالحظات ديوان احملاسبة

 أولياء أمور «الداون» في لقائهم مع «األنباء» (أسامة البطراوي)  جانب من األهالي

 الكندري: إنشاء شركة حكومية لتشجيع الشباب 
على االنخراط في المشاريع الصغيرة

 الناشف: الكويت من أولى الدول التي طلبت دراسات لبدائل نظام الكفيل

 وزير الشؤون افتتح ورشة العمل اإلقليمية حول برنامج عمل «تعرف على عالم األعمال»

  تنميـــة الخبرة في 
البرنامج  مجال تنفيذ 
المجلـــس  لـــدى دول 
التي اعتمدته وااللمام 
التنفيذ وافضل  بطرق 
التدريس من  اساليب 
اجل انجازه على الوجه 

االمثل.
ــدرة على  الق    تنمية 
التنفيذية  الخطط  وضع 
للبرنامج على المستوى 
المعرفة  الوطني وزيادة 
ــي  ــاملة ف ــة والش العام
ــج  البرنام ــوى  محت

التدريبي.
التعريف بمعايير     
العمل الدولية وكيفية 
تطبيقهـــا عمليا على 

المشاريع الصغيرة.
ــرة في  ــادة الخب    زي
ــهيل عملية  ــة تس كيفي
بيئة  الشباب من  انتقال 
ــوق  ــى س ــة ال المدرس
الوعي  ــادة  ــل وزي العم
ــة تنمية مواهبهم  بكيفي
الريادية للحصول على 
ــة عـمل  ــام بكيفي االلم

المـشاريع.
   تحقيـــق التواصل 
المعنية  الوزارات  بين 
بالعمل ووزارات التعليم 
فـــي دول المجلس من 
اجل المساهمة الجماعية 
في وضع خطط تنفيذ 
البرنامج بشكل يتالءم 

مع واقع المجتمع.
   االطالع على افضل 
ــات  التجارب والممارس
المطبقة في مجال التدريب 
على برنامج KAB، ومدى 
تالئمها مع دول المجلس 
وتقييم مدى االستفادة 
المتحققة في تجارب دول 
ــي اعتمدت  المجلس الت

البرنامج. 

 (أحمد باكير)  محمد الكندري متوسطا ندى الناشف وسالم املهيري

 بشرى شعبان
  اعلن وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري عن انشاء شركة حكومية 
لدعم الشباب لالنخراط في املشاريع الصغيرة بعد جناح عدد ال يستهان 

به من املشاريع.
  وقال الكندري في تصريح صحافي عقب افتتاح ورشة العمل االقليمية 
حول برنامج التعرف على عالم االعمال الذي تنظمه وزارة الشــــؤون 
بالتعاون مــــع املكتب التنفيذي لوزراء العمــــل بدول مجلس التعاون 
اخلليجي ومنظمة العمل الدولية ممثلــــة باملكتب االقليمي، ان الهيئة 
العامة للصناعة ســــتقوم بتخصيص قسائم صناعية للشباب إلقامة 
هذه املشــــاريع الصغيرة، مشيرا الى ان هناك اكثر من جهة ومؤسسة 

حكومية واهلية تدعم مثل هذا التوجه.
  وأضاف الكندري ان اقامة هذه الورشة تأتي ضمن التوجه العاملي 
إلقامة ورش عمل متخصصة ملعاجلة تداعيات األزمة العاملية، موضحا 
ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد كان أول من دعا الى إقامة 
مؤمتر عاملي ملناقشة تداعيات األزمة املالية، وعقدت الكثير من املؤمترات 
وجميعها يصب ضمن هذا التوجه، وعلى مستوى دول مجلس التعاون 
واجلميع يعلم ان القطاع اخلاص يعتمد في أعماله على العمالة الوافدة 
وإقامة مثل هذه الورشــــة تشجيعا للشــــباب للعمل في القطاع االهلي 
واقامة املشاريع الصغيرة، مبينا ان اقامة هذه الورشة ملدة ٣ ايام هي 

فرصة لالسترشاد واالطالع على التجارب.
  ومن جانبها قالت مدير املكتب االقليمي ملنظمة العمل الدولية ندى 
الناشف ان املنظمة تركز في عملها على املفاهيم االساسية فهي ال تتغير 
بني دولة واخرى واملتغير هو آليات التطبيق التي تأخذ بعني االعتبار 

خصوصيات كل دولة.
  وعن زيارتها للكويت، قالت ان الزيارة رسمية وتهدف إلرساء اسس 
العمــــل الالئق بني العامل ورب العمل، كما ان هناك العديد من البرامج 
املقترحة متت مناقشتها مع وفد الكويت في جنيڤ اثناء انعقاد مؤمتر 
منظمة العمل الدولية السنوي، فالكويت من اولى الدول املبادرة لطلب 

مساندة املنظمة الدولية وتزويدها بدراسات حول بدائل نظام الكفيل، 
وان الكويت حاليا في املرحلة االنتقالية لالســــتغناء عن نظام الكفيل 

وفق القرارات الدولية واحمللية املبرمة بني الطرفني.
  وردا على ســــؤال فرض عقوبات على الكويــــت في حال عدم إلغاء 
نظام الكفيل، قالت نحــــن ال نتكلم عن عقوبات بل هناك اجهزة رقابة 
والكويت موقعة على اتفاقيات دوليــــة عديدة وعليها التزامات، نحن 
ندفع باإليفاء لهذه االلتزامات، والهدف انصاف اليد العاملة سواء كانت 

وطنية او مقيمة.
  وكان الوكيل الكندري قال لـ «كونا» ان الدولة تدعم جهود الشباب 
الكويتي من خالل اقامة العديد من املشاريع الصغيرة الميانها بهم مع 

تخصيص قسائم صناعية للشباب القامة مشاريعهم.
  واوضح ان املشاريع الصغيرة من شانها ان تسهم وبشكل اساسي 
في اجمالي العمالة احمللية واالنتاج الوطني وتوفر فرص توظيف ايضا 

في ظل اجتاه الشباب وخريجي اجلامعات الى العمل احلر.
  واكد ضرورة دعم املشاريع الصغيرة وتنمية روح املبادرة التجارية 
لدى الشباب في الكويت مشيرا الى اهمية االستفادة من ورشة العمل 
التي تعقد هنا من خالل مشاركة اخلبرات من املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء العمل والشــــؤون االجتماعية بــــدول مجلس التعاون اخلليجي 

ومنظمة العمل الدولية.
  وشدد على أهمية املشــــاريع الصغيرة في حتقيق تنمية مستدامة 
وخلق أفراد منتجني األمر الذي من شأنه املساهمة في خلق فرص عمل 

للشباب ومساعدتهم في حتقيق االستدامة وبناء قدراتهم الذاتية.
  واوضــــح ان هناك اكثر من جهة تدعم الشــــباب في الكويت ومنها 
الهيئة العامة لالســــتثمار التي كانت تشــــرف مباشرة على املشاريع 
الصغيرة سابقا مشيرا الى انشاء شركة حكومية في مجال دعم الشباب 
واالنخراط في املشــــاريع الصغيرة كما ان هناك تسهيالت وكذلك دعم 
بعض البنوك املتخصصة القامة مثل هذه املشاريع من خالل تخصيص 

قسائم صناعية للشباب القامة املشاريع الصغيرة. 

 أولياء أمور معاقي «الداون»: نناشد الحمود الرأفة بأبنائنا

 البالول: نتمنى فتح ورش تأهيلية وفنية تتناسـب وقدرات األبناء

 المسـباح: نقبل بحكم الوزيرة بعد زيارتها لموقع مدرسـة الوفاء

 العوضي: الدسـتور كفل التعليم للجميع وال تمييز بين معاق وسـوّي

 الدوسري: إذا كان برنامج الدمج غير معترف به فلماذا اعتمد؟!

 ناقشوا قصة حرمان أبنائهم الذين أنهوا ٧ سنوات دراسة في برنامج الدمج من االلتحاق بالمدارس ومراكز التأهيل

 د.صديقة العوضي

 حصة البالول

 بشرى شعبان
  تداعت امس االول مجموعة 
من اوليـــاء امور المعاقين من 
فئة الداون الى لقاء لمناقشـــة 
قضية حرمـــان ابنائهم الذين 
انهوا دراســـة ٧ ســـنوات في 
الدمج مـــن االلتحاق  برنامج 
في المدارس او مراكز التأهيل 
المهنـــي وبينـــوا ان ٣٢ طفال 
من الداون نجحوا في برنامج 
الدمج وهم اآلن جالســـون في 
منازلهم، ال يعلم اولياء امورهم 

ماذا يفعلون بهم.
  ولخصـــوا مطالبهم بطلب 
من وزارة التربية تأمين مكان 
مناســـب لألبناء لكي يتابعوا 
تأهيلهم وباألخص ان تجربة 
اثبتت نجاحا  الكويت بالدمج 
١٠٠٪ وكل دول المنطقة استفادت 

من الخبرة الكويتية.
  وبين اوليـــاء امور الداون 
المجلـــس األعلى  ان قانـــون 
لشؤون المعاقين ال يدفع بدل 

الذكاء اثبت ان معدلهم اكثر من 
٥٠٪، ونحن كأولياء امور نرفض 
بشكل قاطع وضعهم مع من هم 
دون هذا المستوى في الذكاء كي 
ال يتأثر ذكاؤهم، ورفضنا هذا ال 
يأتي انتقاصا من حقوق ابنائنا 
المعاقيـــن اآلخرين لكن وفق 
المعتمدة عالميا يتم  البرامج 
تصنيف كل مجموعة استنادا 
التي تتمتع بها  الذكاء  لنسبة 

ولكل فئة برامجها الخاصة. 

المسباح    اما سليمان خالد 
نائب رئيس مجلس اآلباء في 
مدرســـة الوفاء فاســـتعرض 
مشكلة المدرسة وقال ان المبنى 
غير صالح لألبناء، وتمنى على 
وزيرة التربية د.موضي الحمود 
زيارة الموقـــع المحدد ونحن 

نرضى بحكمها.
  وشددت اميرة الشمري على 
ضرورة منح ابناء الداون الحق 
في التعليم باألخص ان اختبار 

يتم فتح ورش فنية تأهيلية لهم 
تكون على مستوى طموحات 
اولياء األمور وتناسب قدرات 

األبناء وتصقل مواهبهم.
الدوسري    وتساءل د.بادي 
ولي امر داون اذا كان برنامج 
دمج الـــداون غير معترف به، 
فلماذا اعتمد وبقي لمدة تزيد 
على عشـــر ســـنوات؟ وسأل: 
أيـــن نذهب بأبنائنـــا بعد هذا 

العمر؟

  وتطرقت الى موضوع نقل 
ابناء مدرسة الوفاء من تجمع 
معاهد التربية الخاصة الى مكان 
آخر غير مناسب اطالقا لألبناء 
المعاقين حيث خصص لهم قسم 

من مدرسة الوفاء بنات.
  وشددت حصة البالول على 
ضرورة منح ابناء الداون الذين 
اثبتـــوا عبر ســـنوات طويلة 
قدراتهم وامكانياتهم الحق في 
التعليم والتأهيل، وتمنت ان 

  وناشد األهالي وزيرة التربية 
د.موضي الحمود انصاف ابنائهم 
وادخالهم في مدارس تأهيلية او 
في فصول دمج ولو في مدرسة 
واحدة في كل منطقة تعليمية، 
وأبدوا استعدادهم للمساهمة 

في تجهيز الفصول.
  واكـــدت رئيســـة جمعية 
الـــداون د.صديقة  متالزمـــة 
العوضـــي ان قانون المعاقين 
لســـنة ١٩٩٦ كفل حق المعاق 

الخدمـــات الصحية  بجميـــع 
والتعليمية واالجتماعية، كما 
القانون والدستور يكفالن  ان 
حق التعليم للجميع وال يوجد 
المعاق  الطفـــل  تمييز بيـــن 
الحنيف  والسوي، وان ديننا 
منح االنسان الحق الكامل في 
كل شيء ولم يميز بين معاق 
وسوي ونتمنى على المسؤولين 
رأفة باألبناء توفير مكان لهم 

للدراسة والتأهيل المهني.

تعليم لالبناء الذين استفادوا 
من برنامج الداون وبالتالي ال 
نستطيع ادخال ابنائنا المدارس 
الخاصة، وقد تم تحويل ملفات 
ابنائنـــا من برنامج الدمج الى 
معاهـــد التربية الخاصة دون 
علمنا، وابناؤنا ال يستفيدون 
من هذه المعاهد باألخص انهم 
قطعوا شوطا كبيرا في برنامج 
الدمج وال يمكن ان نعيدهم الى 

الوراء.

 الورشة  أهداف 


