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)فريال حماد(د.عادل عباس واحمد كاظم

مساعد العسعوسي الشيخ أحمد الفهد

نبيلة العنجري

بدر املطيري

منى عبدالكرمي سميرة القاسمي األميرة فهدة بنت عبدالعزيز آل سعود د.سميرة السعد

يفتتح السبت المقبل برعاية وحضور وزير األشغال والبلدية

الرابطة الخليجية للتوحد عقدت اجتماعها العاشر في الكويت

عباس: 5 ماليين دينار تكلفة تجهيزات 
مركز الضاحية الجديد في »الجابرية«

السعد: نسعى إلى تطوير البرامج المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة 
زينب أبوسيدو

الرابط����ة اخلليجية  عق����دت 
للتوح����د اجتماعها العاش����ر في 
الكوي����ت، حي����ث ان الكويت هي 
الرئيس����ي للرابط����ة، وقد  املقر 
ش����ارك في هذا االجتماع ممثلو 
الرابطة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي حيث حضرت صاحبة 
الس����مو امللكي االميرة فهدة بنت 
عبدالعزيز آل سعود عن اململكة 
الس����عودية، والشيخة  العربية 
جميلة القاس����مي ع����ن االمارات 
العربية املتحدة وسميرة القاسمي 
عن دولة قطر، وفريدة املؤيد عن 
البحرين وفريدة الكندي عن عمان 

وشيخة الصبيحي عن الكويت.
وقد تأسست الرابطة اخلليجية 
الكويت  للتوحد ع����ام 2002 في 
بدعوة من د.سميرة السعد وشارك 
في اجتماعها التأسيسي مسؤولو 
ومراكز التوحد والفئات اخلاصة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
وتال ذلك اجتماعات دورية تعقد كل 

مرة في احدى الدول االعضاء.
الرابطة  وقد صرحت رئيسة 
اخلليجية للتوحد د.سميرة السعد 
بأن تأس����يس الرابطة اخلليجية 
للتوحد يسعى نحو توثيق عرى 
التعاون بني مراكز الفئات اخلاصة 
في دولن����ا اخلليجية، ومن اجل 

تطوير البرام����ج املقدمة البنائنا 
م����ن ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وتبادل اخلبرات فقد كانت احلاجة 
ماسة لتأسيس رابطة تساهم في 
حتقيق ذلك كله، وتسعى لوضع 

آلية متميزة لهذا التعاون.
واضافت السعد: انه من اهداف 
الرابط����ة منذ التأس����يس العمل 
على ايجاد قاعدة بيانات متكاملة 
بني جمي����ع دول مجلس التعاون 
اخلليجي ش����املة اعداد املصابني 
بالتوح����د، والعم����ل على اصدار 
بروتوكول خاص بالتش����خيص 
وتوفير التوعية العلمية من كتب 
ومطبوعات والنهوض باملستوى 
العلمي واملهني للعاملني في معاهد 

التربية اخلاصة »التوحد وضعف 
التواص����ل« من خ����الل الدورات 
التدريبية والندوات واملؤمترات 

وتوفير البعثات وغيرها.
وق����د حقق����ت الرابط����ة منذ 
تأسيسها عدة اجنازات منها اطالق 
يوم التوح����د العربي املوحد في 
الرابع من ابريل من كل عام والذي 
اعتمدته األمم املتحدة ليكون يوم 
توعية وتعريف وانشطة تساهم 
في نشر الوعي بالتوحد بني مختلف 
ش����رائح املجتمع، كما مت تقنني 3 
اختبارات للتوحد وتنظيم ورشة 
عمل تدريبي����ة على تطبيق تلك 
االختبارات شارك فيها العديد من 
املختصني من مختلف دول الوطن 

العربي، باالضافة الى التنس����يق 
في اصدار املطبوعات والتعاون 
في اختيار احملاضرين واملشاركني 
في املؤمترات والندوات اخلاصة 
بالتوحد واضافت السعد: ان غاية 
ما نهدف اليه هو تأسيس برامج 
ومنظمات وتوفير نظم تس����اعد 
اجليل الق����ادم على خدمة املعاق 

وباالخص املصابني بالتوحد.
وقال����ت االميرة فه����دة بنت 
عبدالعزيز: في هذا اللقاء العاشر 
للرابطة اخلليجية امتنى ان يكون 
هناك مظلة العمالنا لنتمكن من 
القيام بالعمل على اكمل وجه كما 
امتنى ان نحقق 10 أو 20 أو 30% من 
احالمنا وطموحاتنا من خالل هذه 

اجلهود التي تقوم بها الرابطة.
اما الشيخة جميلة القاسمي من 
االمارات فقالت: نحن كمجموعة 
خليجية مستمرون في تواصلنا 
البع����ض ومطلعون  مع بعضنا 
عل����ى العمل اجلماع����ي في دول 
اخلليج، ولكن طموحنا مازال اكبر 
من حتقيقن����ا لبعض من اهدافنا 
املنجزة، واضافت: نتفق معا في 
امور خاصة بالترجمة من الكتب 
اذا وحدنا  واالصدارات االجنبية 
العمل بش����أنها فسنستفيد منها 
ككل باالضافة الى برامج التدريب 
التي تتم في دول اخلليج ولدينا 
دعم من االهالي من خالل الرابطة 

اخلليجية للتوحد.

الف حيث ازدادت بنس���بة 35% ما يؤكد 
ان نسبة املبيعات لهذا العام افضل مما 

كانت عليه في السابق.
وردا على س���ؤال قال عباس ان عائد 
الش���ركات كان 15% واصبح 10% على ان 
تكون ال� 5% لدعم الش���ركات واصحاب 

احملالت في املجمع.
وتطرق عباس ال���ى قضية االجانب 
الوافدين والذين كثير منهم مواليد الكويت 
ويشترون من اجلمعيات وتساءل ملا ال 
يدخلون في احلس���بة من حيث االسهم 
الكويتيني ويستفيدون  ويساهمون مع 

منها.
وطرح عباس موضوع انش���اء قناة 
فضائية متخصصة في الشؤون التعاونية 
وتعنى بقضاياها على ان تكون بالتعاون 
بني االحتاد واجلمعيات والصحافيني وان 
يكون اساسها لغة احلوار تطبيقا لقانون 

االمم املتحدة رقم 21.
واشار عباس خالل املؤمتر الى قرار 
متابعة االسعار قائال ان القرار غائب، األمر 
الذي يجعل هناك فرقا في املنتجات بني 

جمعية واخرى.
وفي سؤال عن حديقة اجلابرية وغياب 
اخلدمات عنها قال ان احلديقة بيد هيئة 
الزراعة باس���تثناء املالعب وهي بصدد 

التنفيذ.

وتس���عى اجلمعية الى اقامة عدد من 
احملالت اجلديدة اضافة الى حضانة اطفال 
وصالون نسائي ومحل عطارة وخياط 
وغيرها من احملالت التي تؤمن مستلزمات 

اهالي املنطقة.
وباحلدي���ث عن املبيع���ات اعلن انها 
وصلت هذا العام ال���ى 17 مليون و300 

كما قامت اجلمعية بدعم حليب االطفال 
منذ 1 يونيو املاضي والذي يش���مل كل 
االهالي، وعن االعمال االنشائية قال عباس 
انه يتم جتهيز فرع خدمة السيارات ومكائن 
خلدمة اهالي املنطقة ودفع الفواتير اضافة 
الى اعادة بناء نحو 2000 متر في املبنى 

القدمي للجمعية إلعادة جتهيزه.

رندى مرعي
اعل���ن رئيس مجل���س إدارة جمعية 
اجلابري���ة التعاونية د.عادل عباس عن 
افتتاح مركز الضاحية اجلديد يوم السبت 
10 اجلاري وذلك برعاية وحضور وزير 
األشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ويض���م محالت جتارية 

متنوعة الى جانب السوق املركزي.
كالم عباس جاء خالل مؤمتر صحافي 
حض���ره مدير عام اجلمعية محمد كاظم 
ومدير املشتريات احمد عيسى ومراقب 
العالقات العامة بدر محمد، وحتدث عباس 
خالل املؤمتر عن التجهيزات التي خضعت 
لها اجلمعية قائال ان تكلفتها وصلت الى 
5 ماليني دينار وتضم مرافق متعددة الى 
جانب السوق املركزي واملجمع التجاري 
ومتمثلة في املكتبة العامة مكتب لوزارة 
الكهرباء واملاء ومسرح متعدد االغراض 
وغيرها من املرافق التي متت بالتعاون مع 

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
وعرض عباس النشاطات التي قامت 
بها اللجان االجتماعية واالنش���ائية في 
اجلمعية اذ نظمت اللجنة حفال تكرمييا 
وحفل قرقيعان في مستشفى مبارك الى 
جانب تنظيم حملة عمرة للموظفني وحفال 
ملناسبة عيد األم حيث مت توزيع الهدايا 

في دور الرعاية.

بحث مع العسعوسي تفعيل وتطوير نظم اإلدارة والتخطيط خالل الخطة الخمسية

يستضيفها منتجع صحارى كويت

دعا »الشؤون« لاللتزام باتفاقية 87 واحترام دور المنظمات النقابية

الفهد: المرحلة الحالية مهمة في تاريخ الكويت
للنهوض بالقطاع الحكومي وتبسيط اإلجراءات 

العنجري: 200 مشارك في بطولة
 صناعات النفط الثانية للغولف غدًا

المطيري: قانون العمل الجديد يحتاج إلى تنقيح 
وتجاهل مطالب االتحاد الوطني لن يخدم العمال

العنزي لرفع الظلم عن النقابات المشهرة الجديدة
دعا رئيس نقابة العاملني املدنيني بوزارة الدفاع 
م.أحمد العنزي وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
الى التدخل لرفع الظلم عن النقابات العمالية اجلديدة 

التي قامت الوزارة بإشهارها منذ 2003.
وأوضح العنزي ان مجلس الوزراء اقر تقدمي 
دعم مالي للمنظم���ات النقابية العاملية إميانا منه 
بدورها في خدمة املجتمع، وخضع هذا الدعم للزيادة 
باس���تمرار وكان آخرها عام 1981 حيث اصبح 35 
الفا لالحتاد العام، 22 ألفا لالحتادات املهنية )احتاد 

القطاع احلكومي واحتاد البترول( 12 ألفا للنقابات 
العمالية )لكل نقابة( وآخر نقابة حصلت على الدعم 
املالي السنوي هي نقابة العاملني بشركة ناقالت 

النفط والتي أشهرت بتاريخ 2000/9/27.
وطالب العنزي وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي بعقد اجتم���اع مع مجلس اداة 
النقابة لتقريب وجهات النظر حول هذه املوضوعات 
والعمل على رفع الظلم عن النقابات اجلديدة وهي 

األولى بالرعاية نتيجة لقلة مواردها املالية.

اجتمع نائ����ب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
التنمية ووزير االسكان  لشؤون 
الش����يخ أحمد الفهد مع مدير عام 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
مساعد العسعوس����ي ومت خالل 
االجتماع بحث ودراسة سبل تفعيل 
اخلطة التنموية اخلمسية للدولة 
واخلاص����ة بالسياس����ات العامة 
االدارة والتخطيط  لتطوير نظم 

واملعلومات.
وتطرق االجتماع الى ضرورة 
تعظيم الدور امله����م الذي تلعبه 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
التنمية اخلمسية  في دعم خطة 
مبا يحقق الطموحات املأمولة في 
املرحلة املقبل����ة، وذلك من خالل 
اع����ادة هيكلة االجهزة احلكومية 
واعداد ادلة تنظيمية في اجلهات 
احلكومية واالرتقاء بنوعية اداء 
وسبل تقدمي اخلدمات العامة في 
توفير املزيد من تبسيط االجراءات 
احلكومية واستكمال مشروعات 

اك���دت مدي���ر عام ش���ركة 
اجلزي���رة للتنمي���ة العقارية 
العنجري على االهتمام  نبيلة 
التي تنظم  مبختلف االنشطة 
ف���ي منتجع صح���ارى كويت 
احد قطاعات ش���ركة اجلزيرة 
للتنمي���ة العقارية، واش���ارت 
الى ان منتجع صحارى كويت 
يس���تضيف للعام الثاني على 
التوالي بطولة صناعات النفط 
الس���نوية الثانية للغولف من 
الساعة السابعة صباحا وحتى 
الساعة السادسة مساء وذلك 

يوم غد اجلمعة 9 اجلاري.
وقالت العنجري ان البطولة 
تقتصر على موظفي قطاع النفط 
والعاملني في شركاته املختصة، 
ويشترك في هذه البطولة اكثر 
من 200 العب والعبة من العاملني 

في القطاع النفطي.
الى  العنج���ري  واش���ارت 

بشرى شعبان
أك���د أمني صن���دوق االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
ورئيس نقابة العاملني بالتعليم 
العالي ب���در املطيري ان قانون 
العمل اجلديد يحتاج إلى تعديل 
وتنقيح في املقترحات التي قدمتها 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ومع األسف على الرغم من كثرة 
املستشارين في تلك الوزارة اال 
اننا رأينا مقترحات ال نستطيع 
وصفها سوى بالركيكة وخاصة 
فيما يتعلق باملخالفات االدارية 
املوجودة في وزارة الشؤون والتي 
تتعلق بتبعي���ة ادارة املنظمات 
النقابي���ة للش���ؤون القانونية 
لدى ال���وزارة وهذا فيه مخالفة 
صريح���ة وواضح���ة ال تخفى 
على كل ذي معرفة وخاصة في 
الدولية رقم  املخالفة لالتفاقية 
السابع،  البند  87 لس���نة 1948 
حيث ال يجيز اخضاع املنظمات 
النقابية الى الشؤون القانونية، 
وهذا فيه اساءة لسمعة الكويت 
الدولية في اخلارج لدى املنظمات 
الدولي���ة. وانتق���د املطيري في 
تصريح صحافي وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووصفها بأنها 
تنتهك العمل النقابي وتتدخل في 
ش���ؤون النقابات وهذه مخالفة 
صريحة لالتفاقيات الدولية التي 
وقعت عليها الكويت وتلك االعمال 
التي ستقوم بها وزارة الشؤون 

املشارك من اربعة العبني.
ويرعى البطول���ة اكثر من 
27 شركة من الشركات العاملة 
واملختص���ة في املجال النفطي 
ويديرها ويشرف عليها طاقم 
من املدرب���ني املعتمدين دوليا 

والعاملني باملنتجع.
وقد رصدت اللجنة املنظمة 
جوائز قيم���ة عديدة للفائزين 
باملراك���ز املتقدم���ة، الفتة الى 
ان احلفل اخلتامي س���يتم فيه 
تكرمي الفائزي���ن وكذلك اقامة 
حفل عشاء فاخر حول حوض 
السباحة حيث األصناف العاملية 
املتعددة من ايدي امهر الطهاة 
الفوري  التحضير  في مج���ال 
من املطاعم الش���رق أوسطية 

واآلسيوية والغربية.
ومتنت العنجري ان يستمتع 
اجلميع بأجواء مميزة في منتجع 

صحارى كويت.

واننا لن نق���ف مكتوفي االيدي 
النن���ا يهمنا اس���م الكويت في 
امام  الدولي���ة وخاصة  احملافل 
منظمة العمل الدولية وتلك االمور 
تشوه صورة الكويت وال نعتقد 
أن وزير الش���ؤون يرضى بتلك 
االمور التي يقوم بها أولئك القلة، 
حيث ان املنظمات النقابية وجدت 
ف���ي الكويت بناء على اتفاقيات 
دولية وبحماية دس���تورية وال 
نعلم ملاذا تنتهك حقوق النقابات 
من قبل الشؤون القانونية لدى 

وزارة الشؤون.
وطال���ب املطيري بأال يخرج 
قانون العمل اجلديد عن التزام 
الكويت مع االتفاقيات الدولية ألن 
الكويت سباقة في التوقيع على 
تلك االتفاقيات والعمل مبا جاء 
في بنودها من عشرات السنني وال 
نرضى لكائن من كان أن يشوه تلك 
الصورة الناصعة لبلدنا احلبيب 
وأنن���ا نعلم أن احملبني للكويت 
كثر وال يرضون او يس���محون 
بأن تتعرص سمعة الكويت في 
اخلارج ألي خدش ونحن منثل 
في االحتاد الوطني الش���ريحة 
األكبر في املجتمع الكويتي ومن 
منطلق كوننا منظمات مجتمع 
مدني وحرصا منا على س���معة 
الكوي���ت دولي���ا نطالب بفصل 
قانون العمالة الوطنية عن قانون 
العمالة الواف���دة حتى ال يكون 

هناك خلط في األوراق.

احلكومة االلكترونية.
واكد الفهد خالل االجتماع ان 
املرحلة احلالية مهمة في تاريخ 
الكويت للنهوض بالقطاع احلكومي 
من خالل حتسني االداء والتعامل 
االيجابي مع قطاعات االعمال وانشاء 
القيادات  مركز متخصص إلعداد 
االداري����ة احلكومية، موضحا ان 
اخلطة اخلمسية تسعى لتفعيل 

جاهزية مالعب الغولف باملنتجع 
حيث تندرج هذه املالعب حتت 
املعايير الدولية للعبة الغولف 
حيث توجد 18 حفرة في ملعب 
الغولف مما يؤهلها الستضافة 
الدولي���ة والعاملية  البطوالت 
الفريق  املعتم���دة، ويتك���ون 

س���تحرج الكويت مع املنظمات 
الدولية مطالبا وزير الش���ؤون 
بأن يضع حدا لتلك التجاوزات 
الوزارة  ف���ي تلك  والتناقضات 
والتي اصبحت تس���يء بعملها 
للنقاب���ات واالحتادات العمالية 
ويجب أن تعاد األمور الى نصابها 

في هذا األمر.
واس���تغرب املطيري جتاهل 
وزارة الشؤون ملطالب االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
وهذا التجاهل لن يخدم بأي حال 
العمال في  من االحوال مصالح 
مختلف وزارات ومؤسسات الدولة 
وعلى وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل وضع حد لتلك التجاوزات 
التي يقوم بها بعض املسؤولني 
بالوزارة الذين وصل بهم احلال 
الى االس���تهتار بالعمل النقابي 

وتطوير االطر التشريعية واآلليات 
الشفافية في  املؤسسية لتعزيز 
ان  املجتمع واالقتص����اد، خاصة 
الكويت متلك بنية تشريعية على 

اعلى مستوى.
واختتما االجتماع باالتفاق على 
عقد املزيد من اللقاءات املستقبلية 
الرؤى للنهوض بقطاع  لتوحيد 

التخطيط في الكويت.

.. وتكرمي أحد املشاركني النائب خالد السلطان مصافحا أحد الفائزين

في حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية الـ 25 بحضور السلطان

الرويح: ارتفاع مبيعات »القادسية« إلى 800 ألف دينار
خالل أغسطس الماضي واهتمام خاص بالمعاقين

رندى مرعي
ادارة جمعية  اعلن رئيس مجلس 
القادسية التعاونية د.مشاري الرويح 
ان اجلمعية حققت العديد من االجنازات 
التي شملت حتقيق اعلى مبيعات خالل 
شهر اغسطس املاضي حيث بلغت 800 

ألف دينار.
كالم الرويح جاء خالل حفل توزيع 
جوائز املس���ابقة الثقافية اخلامس���ة 
النائب خالد  والعش���رين بحض���ور 
الس���لطان والتي تنظمه���ا مع جلنة 
الدعوة واالرشاد التي شارك فيها 270 
مشاركا من الرجال والنساء، مؤكدا ان 

هذه املس���ابقة حترص اجلمعية على 
تنظيمها للتواصل مع جميع شرائح 

ابناء املنطقة.
وقال الرويح ان االرباح التي حققتها 
اجلمعية تعتبر املرة األولى التي يقفز 
فيها مؤشر املبيعات في تاريخ اجلمعية 
حيث بلغت مبيعات اجلمعية حتى نهاية 
شهر سبتمبر املاضي 8 ماليني و761 ألف 
دينار بزيادة بلغت 228 ألف دينار عن 

نفس الفترة من العام املاضي.
وتابع الرويح ان هناك العديد من 
العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة 
التسويقية سواء كانت  كاملهرجانات 

موس���مية أو دوري���ة باالضاف���ة الى 
العروض اخلاص���ة وما يصحبها من 
تخفيضات في االسعار والتي كان لها 
االثر الطيب في تنشيط حركة املبيعات 
التي ش���هدت هذا االرتف���اع عن العام 

السابق.
وعن اجلانب االنشائي قال الرويح 
انه حظي باهتمام كبير من قبل مجلس 
االدارة حيث مت تغيير البالط امام السوق 
املركزي، اضافة الى زرع ثالثة احواض 
وتوسعة فرع البنشر وفق االجراءات 
املعمول بها كما مت تكليف مكتب هندسي 
بتغيير واجهة فرع قطعة 8، اضافة الى 

ادخال بعض التحسينات والتعديالت 
االنشائية على احلضانة لتكون بحلة 

جديدة الستقبال االطفال.
واش���ار الى انه مت اق���رار الالئحة 
الداخلية لذوي االحتياجات اخلاصة 
في منطقة القادس���ية ملنحهم مميزات 
وخدمات جيدة تتناسب مع كل اعاقة 
باالضاف���ة الى العديد م���ن اخلدمات 
االجتماعي���ة التي امتازت بها جمعية 
القادس���ية التعاونية ورحلة العمرة 
التي ستنطلق في 14 أكتوبر اجلاري، 
وفي ختام احلفل مت توزيع الهدايا على 

الفائزين في املسابقة الثقافية.


