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الغانم لتأجيل جميع االستجوابات إلى ما بعد جلسة المعاقين
أكد خالل حفل نظمته جمعية أولياء أمور المعاقين أن هذه الفئة عزيزة على قلوب الكويتيين جميعًا

سـبيكة الجاسـر: نأمل إقرار قانون المـعاقين قريبًا لخدمة هذه الفئة فايزة الخرافي: تشجيع مواهب ذوي اإلعاقة ليختلطوا مع األسوياء

)متين غوزال(تكرمي مرزوق الغامن تكرمي سبيكة اجلاسر

مرزوق الغامن وسفيرا السعودية وقطر خالل احلفل د.فايزة اخلرافي وسبيكة اجلاسر ورحاب بورسلي مع بعض احلضور

رحاب بورسلي تقدم درعا تكرميية إلى د.فايزة اخلرافي

 »العدل« تنظم حملة توعوية حول قانون
الفحص الطبي قبل الزواج بمعرض الكتاب

خليفة بن حمد: اجتماع اللجنة العليا المشتركة 
الكويتية ـ البحرينية منتصف الجاري

السرحان: رصد طيور نادرة في الكويت

قال رئيس جمعية الطيور م.عبدالرحمن السرحان 
ان عضوين من اعضاء اجلمعية رصدا طيورا نادرة 

في الكويت خالل االسبوع املاضي.
واوضح الس���رحان في تصريح لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان عضو اجلمعية حمود الشايجي 
رصد 20 نسرا تطير في سماء اجلديليات وهو اكبر 

عدد لهذا النسر يشاهد في الكويت.
واضاف ان النسر من النوع الذي عرفه العرب في 
ارضهم على مر الزمان وهو يتكاثر في شبه اجلزيرة 
العربية وفي ايران وباكستان والهند وكذلك دول 
حوض البحر االبيض املتوس���ط وهو يعرض في 
حديقة احليوان في الكويت ولكن لألسف كغيره من 

احليوانات او الطيور ال يذكر تواجده في اجلزيرة 
العربية او الكويت في السنوات االخيرة.

وقال السرحان ان عضو اجلمعية محمد خورشيد 
رصد طائر »البازي« في محمية اجلهراء وهو من 
اجلوارح التي تش���اهد وهي مهاجرة واحيانا في 

الشتاء وتعتبر قليلة املشاهدة في الكويت.
وذكر ان خورش���يد رصد ايضا طائر »الدخلة 
صف���راء احلاجب« وهي دخلة صغي���رة نادرا ما 
تش���اهد في الكويت وهو من الطيور التي تفرخ 
في اقصى الشمال في س���يبيريا وتقضي الشتاء 
جنوبا خصوصا جنوب شرق آسيا واحيانا تصل 

الى اخلليج العربي.

مكتب الشهيد شارك في معرض الكتاب
ش���ارك مكتب الش���هيد في املع���رض الرابع 
والثالثني، وذلك لتعريف رواد املعرض على دور 
مكتب الشهيد واخلدمات التي يقدمها لذوي الشهداء. 
وقد زار جناح مكتب الشهيد العديد من السفراء 
والوفود املشاركة الذين اطلعوا على اوجه الرعاية 
التي يقدمها مكتب الشهيد. ومن ضمن التجهيزات 
اجلديدة لهذا العام مت جتهيز ركن خاص باالطفال 
ملشاركتهم في مس���ابقة مكتب الشهيد وتلوين 

رس���ومات وطنية لغرس روح االنتماء للوطن، 
كما سيتم عرض فيلم تربوي وطني لطالب وزارة 
التربية بعنوان »من اجل الوطن« يوميا الساعة 
ال�� 10:30 صباحا. هذا وقد قام مدير ادارة التكرمي 
احمد عبدالرحيم العوضي بتقدمي الدروع التذكارية 
لوزير االعالم ووزير النفط الشيخ احمد العبداهلل 
الصباح وألمني سر املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بدر الرفاعي.

 اعلنت نقابة العاملني في وكالة االنباء الكويتية )كونا( اليوم 
ان حف����ل توزيع اجلوائز على الفائزين بالدورة الثانية ملس����ابقة 
الش����يخ مبارك احلمد الصباح للتميز الصحافي س����يقام في ال� 15 

من نوفمبر اجلاري.
وقال رئيس مجلس ادارة النقابة امين العلي في تصريح صحافي 
اليوم ان احلفل س����يقام حتت رعاية النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك وس����يتم خالله اعالن 
اس����ماء الفائزين في االقسام االربعة للمسابقة. واوضح العلي ان 
اقس����ام املسابقة االربعة هي افضل تقرير صحافي وافضل حتقيق 
صحاف����ي وافضل لقاء صحافي وافضل ص����ورة مضيفا ان احلفل 
س����يقام في مبنى الوكالة. واضاف ان االول في كل قسم سيحصل 
عل����ى 500 دينار والثاني على 300 دينار والثالث على 200 دينار، 
موضحا ان املركزين الثاني والثالث ادخال في هذه الدورة لتوسيع 
دائرة التنافس بني املشاركني في خطوة تندرج ضمن خطة تطوير 
املس����ابقة. واعرب رئيس مجلس ادارة النقابة عن شكره وتقديره 
للنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتفضله برعاية 
احلفل ودعمه كل ما من شأنه متيز السلطة الرابعة والقيام مبهامها 

على أكمل وجه اضافة الى تطوير مستوى الصحافيني.

يعقد ديوان احملاسبة ندوة بعنوان »قضايا في اخالقيات مهنة 
التدقي���ق« يوم الثالثاء املقبل ضمن حملة توعوية حتت ش���عار 
»التزام مهني..وسلوك يومي« بدأها في اكتوبر املاضي. وقال الديوان 
في بيان صحافي امس ان الندوة تهدف الى تس���ليط الضوء على 
املبادئ والضوابط الواردة في دليل اخالقيات املهنة والتي تتناول 
عدة محاور من ابرزها اهمية اصدار قواعد وادلة اخالقيات املهنة. 
واضاف ان محاور الندوة ستس���تعرض اهداف قواعد واخالقيات 
املهنة واهميتها في دعم توجهات الديوان االستراتيجية واملتطلبات 
االساسية الخالقيات مهنة التدقيق والقواعد العامة للقيم والسلوك 
املهني. واوضح ان الندوة سيحاضر فيها الوكيل املساعد للرقابة 
على القطاع النفطي رئيس جلنة متابعة االستراتيجية بالديوان 
اس���ماعيل الغامن ومدي���ر املكتب الفني بقطاع الش���ؤون االدارية 
واملالية والقانونية محمد اش���كناني واملستش���ار املالي بالديوان 

امين الغباري.
يذكر ان احلملة التوعوية جاءت ضمن مجموعة من االجراءات 
والتدابير التي يتخذها الديوان لتطوير وحتسني العمل الرقابي في 
إطار اخلطة االس���تراتيجية له والتي حتمل شعار »حتسني كفاءة 
االداء املؤسس���ي لديوان احملاسبة«. وتس���تهدف احلملة ترسيخ 
املفاهيم الواردة في دليل اخالقيات مهنة التدقيق وتداولها باسلوب 
معلوماتي واعالمي يتيح التواصل التفاعلي املرئي واملقروء واملسموع 
مبا يس���مح بتحويلها من مفاهيم عام���ة وقواعد توجيهية حتدد 
مقتضي���ات وواجبات العمل املهني في مجال التدقيق الى مفاهيم 

بديهية متارس كاجراء سلوكي مهني يومي.

 »المحاسبة« يعقد ندوة بعنوان
»قضايا في أخالقيات مهنة التدقيق«

 نقابة »كونا«: حفل مسابقة
التميز الصحافي 15 الجاري

ضمن اطار حمل����ة وزارة العدل للتوعية بقانون 
اجراءات الفحص الطبي قبل الزواج الذي بدأ تطبيقه 
30 يوليو املاضي كلفت ادارة التوثيقات الشرعية احد 
الباحثني بها بالتواجد غدا وبعد غد في الفترة املسائية 
في جناح الوزارة مبعرض الكتاب الدولي لشرح مواد 
القانون ومالبساته وتبعاته واالهداف املتوخاة منه، 
وتأتي هذه اخلطوة من الوزارة وصوال الى اكبر شريحة 
جماهيرية ممكنة من املواطنني خاصة فئة الش����باب 
من اجلنسني املقبلني على الزواج، وسيجيب الباحث 
املختص عن كل االسئلة املثارة والتي سيتم طرحها 
م����ن قبل زوار املعرض حول كل ما يتصل مبوضوع 
الفحص الطبي والقانون الصادر بذلك الشأن والئحته 
التنفيذية واملواد التي اشتمل عليها القانون والعقوبات 
املترتبة على من يخالف املواد التي نص عليها القانون 
صراحة.وسيستعرض الباحث املختص مع جمهور 

املعرض النماذج املعدة من قبل ادارة التوثيقات الشرعية 
لذلك الغرض والبيانات الثبوتية والوثائق الرسمية 
املطلوب����ة ودور وزارة الصح����ة وصوال الى النتائج 
الطبية اخلاصة بذلك الفحص، مع بيان ما كفله القانون 
من حرية شخصية للطرفني حالة رغبتهما في امتام 
االجراءات املتصلة بامتام الزواج وتوثيقه، واجلدير 
بالذكر ان وزارة العدل قد بدأت تطبيق قانون الفحص 
الطبي قب����ل الزواج رقم 2008/31 والئحته التنفيذية 
رقم 2009/96 في 30 يوليو العام احلالي. وقد بلغ عدد 
الطلبات التي تلقتها ادارة التوثيقات الشرعية وارسلتها 
لوزارة الصحة خالل الشهرين املاضيني من تطبيق 
القانون آخر يوليو وحتى نهاية سبتمبر املاضي 1842 
طلب����ا مت اجراء الزواج في الكثير منها وهناك حاالت 
اتض����ح انها غير آمنة وقد مت تقدمي النصائح الطبية 

لهم من قبل اطباء وزارة الصحة املختصني.

السفير الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

بعض الطيور التي رصدتها اجلمعية

احلكيمت���ني املتمثلتني في امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البح���رين وأخيه صاحب 
السمو االمي����ر الشيخ صباح 
اللذين يولي�����ان جل  االحمد 
اهتمامهما ودعمهم�����ا لتطوير 
وتنمي�����ة هذه العالقات املتميزة 
ال���ى اعلى  املتج���ذرة لتصل 
املس���تويات وتصبح منوذجا 
حض����اري���ا، والتي يش���رف 
على متابعتها وتفعيلها وزيرا 
خارجية الب����لدين الشقيقني، 
اما بخصوص اعم����ال اللجنة 
فقد ذكر السفير انها ستشمل 
ميادين التع���اون في مجاالت 
عدة يجني ثمارها الش���عبان 

الشقيقان.

ونح����ن ضيوف عليه����م. وقالت: 
ونحن نعيش هذه اللحظات على 
أرض منتجع صحاري اسمحوا لنا 
أن نكرم رئيس اجلمعية الشيخ 
دعيج آل خليفة وسبيكة اجلاسر 
الغامن  وفايزة اخلرافي ومرزوق 
ود.ناصر املوسى والقطري د.سيف 
احلجري والقطرية وفاء اليزيدي 
والسعودية مها اجلفالي واإلماراتي 
سلطان الشحري والبحرينية دينا 
أحمد واإلماراتية منى املنصوري 
ومدير اجلمعية البحريني عيسى 

سعد.

تنويه
ورد ف����ي ع���دد 
يوم امس ان جلسة 
قان���ون  مناقش���ة 
املعاقني في مجلس 
األم���ة بتاري���خ 3 
نوفمب���ر اجل���اري 
والصواب ان اجللسة 
ف���ي 3 ديس�����مبر 
ال�مقبل بسبب تعديل 
ج���دول أولوي���ات 
ل���ذا   الس���لطتني، 

اقتضى التنويه.

بشرى شعبان
ناشد النائب مرزوق الغامن نواب 
االمة تأجيل تقدمي االستجوابات 
ال����ى ما بعد الثالث من ديس����مبر 
واملقرر ان يكون جلس����ة خاصة 
للمعاقني، مشيرا الى ان هذه الفئة 
عزيزة على قلوبنا جميعا وهذه 
هي امل����رة الثالثة التي يحدد عقد 
جلسة خاصة ملناقشة مشاكل هذه 
الفئة ففي دورتني سابقتني احدى 
اجللس����ات لم تعقد بس����بب عدم 
النصاب واالخرى مت حل  اكتمال 

مجلس االمة قبل موعدها.
واشار الغامن خالل احلفل الذي 
نظمته جمعية اولياء امور املعاقني 
في االحتفال مبجلس ادارة اجلمعية 
الكويتية لالعاقة مساء امس االول 
ف����ي منتجع صح����اري بحضور 
الس����فيرين السعودي والقطري، 
الى ان بعض النواب اعلنوا تأجيل 
تقدمي اس����تجواباتهم الى ما بعد 
جلسة القروض ولن يخسروا شيئا 
ان مددوا الفترة حتى االنتهاء من 

جلسة املعاقني.
واشاد الغامن بجهود اجلمعية 
املعاقني  امور  الكويتية الولي����اء 
وخاصة رئيسة اجلمعية رحاب 
بورسلي واستضافتهم الجتماعات 
مجل����س ادارة اجلمعية الكويتية 
لالعاقة ودعمها لهذه الفئة املهمة 
في املجتمع الكويتي، مشيرا الى ان 
اعضاء مجلس االمة سيقفون الى 
جانب املعاقني ويقرون قانونهم.

األس����وياء في النوادي واملدارس 
وغيرها.

ومن جانبها رحبت س����بيكة 
اجلاسر بضيوف الكويت من أعضاء 
اجلمعية: هذه فرصة أتاحتها لنا 
جمعية أولياء أمور املعاقني لاللتقاء 
بهم واالستفادة من خبراتهم وتبادل 
هذه اخلبرات، خاصة ان من جاء 
الكويت من أعضاء اجلمعية  الى 
ش����عرنا بخبرته����م وتخصصهم 
في مج����ال خدمة وتعليم املعاقني 
ولدينا جه����ود كبيرة في الكويت 
خلدمة املعاق����ني ويجب ان نضع 

معلومات ل����ذوي االعاقة واصدار 
املطبوعات والدوري����ات وايجاد 
افض����ل الوس����ائل واملس����اعدات 
لتوفير وتطوي����ر اخلدمات التي 
تقدم للمعاق����ني في دول املجلس 
بالتنس����يق مع اجله����ات املعنية 
والسعي لدى دول مجلس التعاون 
اخلليجي لتطوير التشريعات وسن 
القوانني واألنظمة اخلاصة بحقوق 
املعاقني وتقدمي اإلرشادات الالزمة 
في مجاالت اإلعاقة والتعاون في 
تقييم مستوى ونوعية اخلدمات 
املقدمة في هذا الشأن والسعي لدول 

أيدينا معهم حتى يكون هناك تبادل 
أكثر للخبرات ويكون هناك عمل 
جماعي مشترك للمعاقني في الوطن 
العربي متمنية أن يتم اقرار قانون 
املعاقني اجلديد في القريب العاجل 

خلدمة هذه الفئة.
ومن جانبها رحبت رئيس����ة 
اجلمعي����ة الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني رحاب بورسلي بضيوف 
الكويت من دول مجلس التعاون 
وشكرتهم على جهودهم املبذولة 
من أجل املعاق����ني وهم حاليا في 
بيتهم الثان����ي بل هم »املعازيب« 

مجلس التعاون لتنمية وتطوير 
املؤسسات واجلمعيات واالحتادات 

في مجال اإلعاقة.
وبني الشيخ دعيج ان اجلمعية 
تسعى إلى إنشاء مركز معلومات 
في مجال اإلعاقة وإقامة املؤمترات 
وامللتقيات السنوية وعقد الندوات 
واللقاءات العلمية في مجال عمل 
نشاط اجلمعية وإصدار نشرات 
دورية وكتب ودراسات متخصصة 
في مجال اإلعاقة في دول املجلس 
وإصدار البحوث والدراسات وتقدمي 

االستشارات الفنية.

بدورها أكدت د.فايزة اخلرافي 
ضرورة دعم اجلمعيات التي تعنى 
بذوي االحتياجات اخلاصة حتى 
تستطيع االستمرار ويكون لها كيان 
واض����ح، وعلى املجتمع املدني ان 
يساهم في دعمهم ومساعدتهم ماديا 
ومعنويا وانسانيا، وهذه األمور 
يجب أن يقدمها املجتمع لهذه الفئة 
التي يجب أن تعيش معنا ويكون 
لها حق في هذا املجتمع كاألسوياء، 
الفئة،  أبناء هذه  وعلينا تشجيع 
املواهب  وهذه اجلمعيات تشجع 
ونتمنى أن يختلطوا مع اقرانهم 

ومن جانبه اشاد رئيس اجلمعية 
اخلليجية لالعاقة الشيخ دعيج بن 
خليفة بجهود الكويت في خدمة 
املعاقني واصدار التشريعات الالزمة 
لهم وخير مث����ال القانون اجلديد 
للمعاقني واملتوقع اقراره في شهر 
ديسمبر املقبل. وقال بن خليفة ان 
اجلمعية ومنذ تأسيس����ها قبل 10 
سنوات تسعى الى حتقيق العديد 
من االهداف منها توحيد اجلهود 
املبذولة في مج����االت االعاقة بني 
دول مجلس التعاون بالتنس����يق 
مع اجلهات املعنية وتوفير قاعدة 

بشرى الزين
أكد س���فير مملكة البحرين 
الش���يخ خليفة  الكويت  لدى 
بن حم���د آل خليف���ة على ان 
اجتماع اللجنة العليا املشتركة 
الكويتي���ة – البحرينية الذي 
س���يعقد في منتصف نوفمبر 
اجلاري بالكويت برئاسة وزيري 
خارجية البلدين الشقيقني في 
دورتها اخلامسة يأتي استكماال 
وحتديث���ا العم���ال اللجن����ة 
السابقة التي عقدت في مملكة 
البحرين ف���ي دورتها الرابعة 

العام املاضي.
 وأوض���ح س���فير مملكة 
البحري���ن لدى الكويت ان هذا 
االجتم���اع يهدف ال���ى اعطاء 

دفعة جديدة للعالقات الثنائية 
املتميزة بني الب����لدين الشقيقني 
التي حتظى باهتم����ام القيادتني 

القصار مديرًا للعالقات العامة بـ»إعادة الهيكلة«

عبدالعزيز القصار

 أسامة دياب
أص���در رئيس ديوان اخلدمة املدني���ة عبدالعزيز الزبن قرارا 
بترقي���ة عبدالعزيز القصار الى منصب مدي���ر ملكتب العالقات 
العامة واإلعالم في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 

التنفيذي للدولة.
واجلدير بالذك���ر ان القصار قد تولى مراقبة العالقات العامة 

منذ تأسيس البرنامج عام 2001.
كما تولى القصار عدة مناصب إشرافية سابقة في وزارة االعالم 
وديوان املتابعة في مجلس الوزراء وشركة النقل العام الكويتية 

وميتلك سجال حافال باالجنازات.
وقد تلقى القصار تهاني املوظفني واألصدقاء وأقيم على شرفه 
حفل تكرمي في اإلدارة بحضور األمني العام باإلنابة فوزي املجدلي 

وموظفي إدارة العالقات العامة واإلعالم.


