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البدر: عندك مصحف زيادة ساهم بالتبرع به

ليلى الشافعي
اعلن مدير ع���ام جمعية عبداهلل النوري اخليرية 
خالد البدر عن بدء مش���روع توزيع كتاب اهلل تعالى 
على كل أقطار األرض حتت ش���عار »عندك مصحف 
زيادة س���اهم بالتبرع به« والتي هي في حاجة ماسة 
لنس���خة من كتاب اهلل � القرآن الكرمي الذي ال يأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه.

واش���ار البدر الى ان الهدف من املشروع توصيل 
كتاب اهلل الى كل دول العالم وخاصة النسخ الزائدة 
عن احلاجة في املنزل، حيث ترسل ملن هو احوج إليه 
القتناء املصحف، واكد البدر ان اجلمعية تقوم بتصدير 
هذه املصاحف الى كافة الدول اآلسيوية واألفريقية ألن 
كثيرا من هذه الدول وخاصة اإلس���امية منها وكذلك 
املوجودة بها أقليات مسلمة تفتقر لوجود املصحف.

)متين غوزال( مطالبات بالغاء قرار اغالق احلضانات والسماح باستقبال االطفال

معتصمات يطالنب بفتح احلضانات امام االطفال

خالد البدر

أصحاب الحضانات:
القرار سبب أضراراً مادية

في جولة بني املعتصمني من 
أصحاب احلضان���ات اخلاصة 
وأولياء أمور األطفال والعاملني، 
وصفت صاحبة احدى احلضانات 
اخلاصة لبنى خليفة قرار التأجي��ل 
بأن���ه غي���ر صائب ويس���ب��ب 
اض�����رارا مادية كتأخي��ر دف��ع 
روات��ب العاملني في احلضانة، 
خاصة انها غير تابع��ة للقطاع 
العام بل تقع املس���ؤولية كاملة 
على عاتق اصحاب احلضانات، 
حيث له���م ميزانية مس���تقلة 
وخاصة وال نتلقى الدعم املادي 
م���ن وزارة التربية، وأكدت »ان 
احلضانات اخلاصة تقوم باتخاذ 
االجراءات االحترازي��ة والوقائية 
والتعقيمي��ة في جمي��ع مرافقها 
ألخ����ذ االحتياط�����ات الازم��ة 
انفلونزا  للوقاي���ة من م���رض 
ال�����ى  اخلنازي���ر«، مش���يرة 
ان »وج�����ود األطف�����ال داخل 
احلضان���ات يعتبر اكث���ر امانا 
من تواجده�����م ف��ي املجمعات 
او املراف���ق الترفيهي��ة التي لم 
ينقطع الن���اس وافراد املجتمع 
عن التردد عليها كوقاية لاصابة 
من االنفلونزا، خاصة اننا نأخذ 
عل���ى عاتقنا توفي���ر احلماية 
الازمة لألطفال داخل  الصحية 

احلضانات.
وأف���ادت صاحب���ة اح���دى 
احلضان���ات اخلاص���ة وعضو 
العيسى بأنه  ابتس���ام  االحتاد 
على الرغم م���ن احترامي لقرار 
رئيس مجلس الوزراء اال ان قرار 
التأجيل يخلو من املس���ؤولية، 
خاص���ة ان احلضانات ال تتبع 
القط���اع اخلاص ب���ل هي قطاع 
خ�اص يتحم��ل مس���ؤوليات��ه 
املالية اصح���اب احلضانات من 
دون اي دع���م حكوم��ي مق��دم، 
والبد م��ن العم��ل على دراسة هذا 
القرار والتراجع عنه ملا يسببه 
من اضرار ألصحاب احلضانات 
والعامل���ني واألطف���ال وأولياء 

األمور«.
وأشارت الى »اننا أشد حرصا 
على حماي���ة الطفل، خاصة ان 
اهتمامنا يفوق العناية بهم في 
األماكن العامة كاألندية واملجمعات 
التجاري���ة الت���ي ال رقابة بها، 
فنحن نحرص بشدة على صحة 
األطفال ووقايته��م م��ن خط��ر 
هذا املرض، خاص���ة اننا نعمل 
منذ فصل الصيف حتى اآلن ولم 
تسجل اي اصابة، باالضافة الى 
اننا نوفر العناية الصحية فتوجد 
ممرضة في كل حضانة مهمتها 
احلفاظ واحل���رص على صحة 

أطفالنا«.
ومن جهتها، رأت املدرسة في 
احدى احلضانات اخلاصة روبي 
األحدب »ان ه���ذا القرار يترتب 
عليه الكثير من اآلثار السلبية 
أهمها قطع مصدر رزق العاملني 
ان  داخل هذه احلضانات، علما 
لدينا مسؤوليات مترتبة علينا 
كونن���ا أصحاب أس���ر، وعليه 
فإن اتخاذ مثل هذا القرار يضر 

مبصاحلنا«.

اتحاد الطفل للحضانات الخاصة اعتصم في ساحة اإلرادة: 
إغالق الدور ليس الحل األمثل للوقاية من إنفلونزا الخنازير

فرج ناصر
قال رئيس مجلس ادارة احتاد 
الطف���ل للحضانات اخلاصة في 
الكوي���ت د.محم���د الرفاعي ان 
مطالب االحتاد مش���روعة كونه 
جهة رس���مية متثل قطاع دور 
احلضانات في الكويت، وبالتالي 
فإننا نرى كاحتاد ان قرار التأجيل 
بل االغاق تعس���في، فا صحة 
لقرار يتسبب في قطع مصدر رزق 

ويضر مبصالح اآلخرين.
وأضاف خال اعتصام نظمه 
احتاد الطفل للحضانات اخلاصة 
بس���احة االرادة صب���اح امس 
بحضور اصح���اب احلضانات 
وأولياء أمور األطفال ان االحتاد 
يحتفظ مبوقفه الثابت منذ البداية 
فيما يتعلق برأيه اخلاص حول 
ان اغاق املنشأة ليس هو احلل 
األمثل للوقاية من الوباء، ولكن 
فتح املنشأة سيوصلنا الى حصر 
االصابات والتبلي���غ عنها بدال 
من التجول ف���ي االماكن العامة 
كاألس���واق واألماكن الترفيهية 

والتجمعات واألماكن املغلقة.
ولفت الى ان القرار ش���ابته 
جوانب م���ن اخلطأ حيث ارتكز 
على توصي���ة مت رفعها ملجلس 
الوزراء شاركت فيه ثاث ادارات 
التربية  مختصة وه���ي: وزارة 
ووزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
العامة  والعمل ووزارة الصحة 

وقد اتخذت التربية توصية تأجيل 
الدراسة الى موعد آخر غير املقرر 
بهدف حماي���ة الطلبة واألطفال 
من االصابة بإنفلونزا اخلنازير، 
واضاف ان من اجلوانب اخلاطئة 
في هذا القرار ان وزارة التربية غير 
معنية بعمل احلضانات اخلاصة 
فهي معنية فقط مبرحلة رياض 
االطفال وما فوق وقطاع املدارس 
اخلاصة، وعم���ل احلضانات لم 
يتوقف حتى يت���م تأجيله، فما 
نس���بته 70% م���ن احلضانات 
اخلاصة كان���ت تعمل في فترة 
الصيف بنظام الساعة او اليوم 
)النظام االس���بوعي او الشهري 

او املوسمي( اما النظام السنوي 
واملعني بالقرار فيشمل فقط %30 
من دور احلضانات اخلاصة وليس 
كل احلضانات، كما مت تأجيل فتح 
باب التسجيل في املدارس اخلاصة 
ألطفال الفئة العمرية من 3 سنوات 
القرار الصادر  اما  ملدة شهرين، 
من وزارة الشؤون االجتماعية 
التأجيل أو االغاق لدور  بشأن 
احلضانات فوصل���ت مدته الى 
3 اش���هر تقريبا لنف���س الفئة 

العمرية.
وبدوره���ا، اوضح���ت نائب 
رئيس مجلس ادارة احتاد الطفل 
للحضانات اخلاصة وداد الصانع: 

ان هدف االعتصام فقط ايصال 
الصوت بشكل سلمي ومنظم يعبر 
عن مدى االضرار التي حلقت بدور 
احلضانات اخلاصة نتيجة قرار 
التأجيل لهذه الدور واآلثار التي 
أضرت مبصلحة االطفال واولياء 
اموره���م والعامل���ني واصحاب 
احلضانات. واشارت الى ان قطاع 
احلضانات في الكويت خاص يدار 
من قبل اصحابه وليس من قبل 
القطاع العام، باصرار من االحتاد 
على عدم تدخل القطاع العام في 
ادارة هذا القطاع، ألنه يدخل ضمن 
مسؤولية اصحابه حتت مظلة 

االحتاد.

الرفاعي: القرار تعسفي ويقطع األرزاق ويضر بمصالح الجميع


