
محلياتاالثنين  15  مارس  2010   18

نورية العميري آمال الساير

د.جنيب اخلزام

فهد الغيص

أحمد الفارسي متحدثا للحضورالشيخ صباح الناصر أثناء بث كلمته )متين غوزال( الشيخة شيخة العبداهلل في مقدمة احلضور 

متابعة من احلضور لفقرات احلفل

صباح الناصر: حملة »شكرًا أمير العطاء« األولى من نوعها 
وتحمل مشاعر الحب والوالء لصاحب السمو

تس����لط الضوء على استحقاقات 
ذوي االعاق����ة ودوره����م في بناء 
املجتم����ع وتدعو ملزيد من الدمج 

الفاعل والبناء.
وتقدمي هدية كتاب »مس����يرة 
أمير العطاء« لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
اضافة الى عرض أوبريت وطني 
يش����دو به نخبة من أملع الفنانني 
ويشارك فيه ذوو االعاقة ويعبر عن 

مشاعر احلب للوطن واألمير.
وعن أنشطة املهرجان أوضحت 
ان هن����اك برامج وطنية متنوعة 
تبث عبر قناة العطاء، مسابقات، 
ومس����يرة أمير العطاء مبشاركة 
ذوي االعاقة، واقامة عرض فني 
وورش عمل إلظهار مواهب ذوي 

االعاقة، باالضافة الى اجناز كتاب 
عن مسيرة أمير العطاء وأوبريت 

وطني.
ادارة  وألقى رئي����س مجلس 
القناة احمد الفارس����ي كلمة قال 
فيها باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن الرئيس الفخري للقناة الشيخ 
العاملني  الناصر وجميع  صباح 
بالقناة نتوجه بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد إلقرار سموه 
لقانون حقوق األش����خاص ذوي 
االعاقة وانضمام الكويت لالتفاقية 
الدولية حلقوق األشخاص ذوي 

االعاقة.
ومن ه����ذا املنطلق يس����عدنا 
الترحي����ب باحلض����ور والتأكيد 

رغبة قن����اة العطاء الفضائية 
وجم����وع ذوي االعاق����ة باطالق 
لقب »أمير العطاء« على صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
عرفانا ب����دوره الرائد والدائم في 
دعم حقوق ومطالبات ابنائه من 

ذوي االعاقة.
تقوية مش����اعر احلب والوالء 
واالنتماء للوطن من خالل ما يبث 
عبر قناة العطاء ويعبر بها ذوو 
االعاقة وجموع أطياف الش����عب 
الكويتي عن حبهم للوطن ولألمير 

وشكرهم ألمير العطاء.
تقدمي برامج تركز على اجنازات 
صاحب الس����مو األمي����ر داخليا 

وخارجيا.
وعمل حملة اعالمية وبرامج 

على ان قناة »العطاء« تعد القناة 
التي  العربي  العالم  الوحيدة في 
لها رسالة انس����انية موجهة في 
املقام االول الى ش����ريحة كبيرة 
من ابناء الشعب الكويتي والعالم 
العربي بأس����ره خاصة من كبار 
السن واأليتام وذوي االعاقة تقدم 
املرئية واملسموعة  لهم اخلدمات 
وتطلعهم على أحدث ما توصلت 
اليه تكنولوجيا العلم احلديث في 
خدمتهم وعلى التشريعات اخلاصة 
بهم مع تقدمي العديد من البرامج 

املتميزة التي تبرز مواهبهم.
وته����دف القن����اة م����ن خالل 
ابناء  املهرجان لتوصيل أصوات 
الش����عب الكويتي جميعا وذوي 
االعاقة وكبار السن خاصة بتوجيه 
الشكر والعرفان لصاحب السمو 
األمير لدوره الرائد ودعمه االنساني 
املستمر وغير املتناهي في خدمة 
ابنائه املعاقني حي����ث توج ذلك 
مؤخرا بتوقيع سموه على قانون 
حقوق األشخاص ذوي االعاقة ذلك 
القانون الذي عزز حقوقهم وجاء 
بالعديد من االمتيازات التي جعلتهم 
على قدم املساواة مع اقرانهم من 

األسوياء.
وبدورها توجهت الشيخة شيخة 
العبداهلل بالشكر لقناة العطاء على 
هذه املبادرة في االمتنان والعرفان 
لصاحب السمو األمير مؤكدة انه 
أمير العطاء ش����كرا على رعايته 

الدائمة ألبنائه املعاقني.

بشرى شعبان
نظمت قناة »العطاء« مهرجانا 
أمير  وطنيا حتت عنوان »شكرا 
العطاء« لش����كر صاحب السمو 
األمير على اص����دار قانون ذوي 
االعاق����ة الذي ع����زز دورهم في 

املجتمع.
استهل مهرجان اطالق حملة 
»شكرا أمير العطاء« بكلمة للرئيس 
الفضائية  العطاء  الفخري لقناة 
الشيخ صباح ناصر صباح األحمد 
اعلن فيها اطالق احلملة، مشيرا الى 
انها ستكون بإذن اهلل تعالى األولى 
من نوعه����ا والكبرى التي حتمل 
مش����اعر احلب والوالء لصاحب 
السمو األمير حفظه اهلل وبني انه 
خالل احلملة سيتم اطالق لقب أمير 
العطاء ايذانا ببدء احلملة. وختم 

كالمه: »شكرا أمير العطاء«.
وألقت مديرة املهرجان منيرة 
الصعي����د كلمة توجه����ت خاللها 
الفخري للقناة  بالشكر للرئيس 
عل����ى اتاحة الفرص����ة لها إلدارة 
مهرجان احلب واالعتزاز والعرفان 
واالمتنان لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وقالت: أه����م اهداف املهرجان 
الوطني »ش����كرا أمي����ر العطاء« 
تقدمي الش����كر لصاحب الس����مو 
األمير مبناسبة اقرار قانون حقوق 
االشخاص ذوي االعاقة واالنضمام 
لالتفاقية الدولية حلقوق االشخاص 

ذوي االعاقة.

الفارس�ي: نش�كر صاحب الس�مو على إقرار قانون حقوق األش�خاص ذوي اإلعاقة

أكد أن »العطاء« القناة الوحيدة عربيًا الموجهة لكبار السن واأليتام والمعاقين

الغيص: استحداث مراقبة للتربية الخاصة 
ضمن الهيكل اإلداري الجديد للتعليم الخاص

بشرى شعبان
كشف الوكيل املساعد في التعليم 
اخلاص فهد الغيص عن استحداث 
مراقبة للتربي����ة اخلاصة ضمن 
الهي����كل االداري اجلديد للتعليم 
اخلاص تتبع املدير العام مباشرة، 
موضحا: ان هذه االدارة س����تتابع 
العربية واالجنبية  املدارس  عمل 
التي تعنى بالطلبة ذوي االعاقة 
وتنظ����م العمل فيها وفق اللوائح 

والنظم املتبعة بالوزارة.
جاء حديثه ه����ذا على هامش 
الن����دوة التي نظمته����ا اجلمعية 
الكويتية الختالفات التعلم )كالد( 
مس����اء اول من امس في برج بنك 
برقان، حتت عن����وان »اختالفات 
التعلم حتت املجهر« والتي حاضر 
فيها نائب وزير التربية والتعليم 
في جمهورية مصر العربية واستاذ 
علم النف����س التربوي في جامعة 
عني شمس د.جنيب اخلزام والذي 
تناول في حديثه مجال اختالفات 
التعلم بحضور رئيس مجلس ادارة 
جمعية كالد آمال الساير والرئيس 
الفخ����ري للجمعية فيصل العيار 
واملدير التنفيذي نورية العميري 
وجمع من املختص����ني في مجال 
االعاقة. واشار الغيص الى ان وزارة 
التربية بذلت مساعي حثيثة الجناح 
جتربة الدمج للطلبة ذوي االعاقة 
في مدارس التعليم العام وتهيئة 
البيئة املدرسية املالئمة لتحقيق 
جناح هذه التجربة ووضع املناهج 
التي تتناس����ب مع قدرات الطلبة 
التعلم  الداون وبطيئي  من فئتي 
الذين خضعوا لبرنامج الدمج في 

مدارس التعليم العام.
من جهتها، ناش����دت رئيس����ة 
اجلمعي����ة الكويتي����ة الختالفات 
التعلم )كالد( آمال الساير وزارة 
التربية النظر في موضوع مراقبة 
االحتياج����ات اخلاص����ة في ادارة 
التعليم اخل����اص وحتديد الكادر 
املتخصص ف����ي مجال صعوبات 
التعلم، يقوم باالشراف واملتابعة 
واستقبال اولياء امور الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم باستمرار للنظر 

في شؤونهم.
واملت الساير من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ومجلس االمة 
اعطاء فرصة للجمعيات التي تعنى 
بصعوبات التعلم الن جتد موقعها 
في هيئة او جهة خاصة تش����رف 
على امور هذه الفئة من الطلبة في 
مدارسهم اخلاصة او عند دمجهم 

في املدارس العادية.
وثمنت الس����اير اجلهود التي 
بذلت من اجل صدور قانون حقوق 

االشخاص ذوي االعاقة، معبرة عن 
شكرها لكل من ساهم بوضع هذا 
القانون في حيز الوجود، اال انها 
لفتت النظر لعدد من النقاط التي 
تؤخذ على القانون في حق فئة ذوي 
صعوبات التعلم، قائلة: فبحسب 
القانون اجلدي����د ذوي صعوبات 
التعلم ال يعتبرون من ذوي االعاقة، 
وقد صنفهم كفئة مستقلة سميت 
بفئة صعوبات التعلم، وعليه اننا 
نخشى من  ان يكون هذا الفصل 
من القانون س����ببا في وقوع هذه 
الفئة بني فراغات القانون وبالتالي 

فقدها الكثير من حقوقها.
القانون  وتابعت: لقد ك����رس 
اجلديد خلدمة ذوي االعاقة، فهو في 
النهاية »قانون حقوق االشخاص 
ذوي االعاق����ة«، وهذا حقهم، فهم 
بأمس احلاجة للمس����اعدة، لكن 
يجب اال يؤثر ذل����ك على حقوق 
فئة صعوبات التعلم بتجاهل تعيني 
من سيقوم مبتابعة امورهم، فبينما 
نص القانون على تش����كيل هيئة 
تسمى »الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة« تكون مسؤوليتها الرعاية 
الكاملة ل����ذوي االعاقة، اال انه لم 
التي ستقوم برعاية  يعني اجلهة 

ذوي صعوبات التعلم.
ورأت ان القانون جتاهل قضية 
الرسوم املدرسية التي هي عبء ال 
يستهان به على اولياء االمور، اذا 
قورنت باالمتي����ازات املادية التي 
وفرت الخوانهم املعاقني جندها ال 
تذكر، لكن اثرها كبير، ألن تعليم 
االبناء هو اكبر هم لدى االس����رة 

بعد املأكل واملشرب.

الساير لتحديد كادر في صعوبات التعلم بالتعليم الخاص

رعى ندوة جمعية كالد »اختالفات التعلم تحت المجهر«

نواب وتعاونيون: نطالب بتعديل مشروع قانون التعاون

بشرى شعبان
أكد النائب د.فيصل املسلم ان احلركة التعاونية الكويتية 
مثال يحتذى به ومدرسة علمت أبناء هذا املجتمع العمل 
اجلماعي املنظم والسياس����ي، مشيرا الى اننا كنواب لم 
نس����مع عن قانون التعاون اجلدي����د اال من خالل بعض 
التعاونيني. وطالب التعاونيون خالل امللتقى التعاوني 
الثاني الذي استضافه ديوان محمد ناصر اجلبري رئيس 
جمعية خيطان التعاونية ورئيس اللجنة املشكلة من قبل 
احتاد اجلمعيات واجلمعيات التعاونية لوضع التعديالت 
على قانون التعاون بس����رعة التحرك لتقدمي مقترحات 
وحث النواب على عدم التصويت على مشروع القانون 
اجلديد الذي احيل الى املجلس من قبل اللجنة الصحية 
التي اعتقد انها مختطفة وبها اعضاء حكوميون اكثر من 
احلكومة وتنسق معها احلكومة تنسيقا كامال، مشيرا الى 
ان ادراج هذا القانون س����هل بهذه الطريقة وميكن سلقه 
والتصويت عليه في أعقاب جلس����ة االستجواب التي ال 
تش����هد حضورا. وأكد ان القانون يهدف الى خصخصة 
اجلمعيات التعاونية وضربها، مشيرا الى ان دور التعاونيني 
هو الدفاع عن أنفسهم وعن عملهم، أما نحن فدورنا هو 
تبني قضاياهم، مش����يرا الى ان كتلة التنمية واالصالح 
ترفض قانون التعاون اجلديد وستصوت ضده وستتبنى 

التعديالت على قانون التعاون.
من جانبه، أكد النائب مبارك الوعالن انه من املعارضني 
لقانون التعاون اجلديد رغم انه عضو في اللجنة الصحية 

والشؤون االجتماعية التي أقرت التعديالت على القانون، 
الفتا الى انه لم يحضر جلسة التعديالت، لكنه اعترض 
على الكثير من قرارات اللجنة املشكلة من النواب د.أسيل 
العوضي ود.روال دشتي د.سلوى اجلسار، مشيرا الى ان 
هؤالء االعض����اء ميلكون االغلبية في اللجنة، ووجودي 

أنا وزميل آخر فيها مجرد حتصيل حاصل.
وذكر اننا كنواب يجب اال نغفل الدور احليوي للعمل 
التعاوني في البالد بغض النظر عن بعض السلبيات التي 
توجد في هذا العمل، مؤكدا اننا ال ميكن ان نكون معول 

هدم للمؤسسة التعاونية في الكويت.

النهوض بالحركة التعاونية

ومن جانبه القى رئيس مجلس ادارة جمعية خيطان 
التعاونية ورئيس اللجنة املكلفة بتعديل قانون التعاون 
من قبل احت����اد اجلمعيات واجلمعيات التعاونية محمد 
ناص����ر اجلبري كلمة اكد فيها ان قانون التعاون احلالي 
الذي صدر في عام 1979 بحاجة الى التعديل ولكن يجب 
ان يتم ذلك بالتع����اون مع العاملني من ذوي اخلبرة في 

العمل التعاوني.
واكد ان امللتقى التعاوني ليس موجها ضد احد لكنه 
يهدف الى النهوض باحلركة التعاونية التي احتلت مكانة 
متمي����زة في الكويت بني دول اجل����وار والدول العربية، 
مس����تغربا ان يس����تقر في وجدان مقدمي مقترح قانون 
التعاون اقرار ان يكون لكل مس����اهم احلق في انتخاب 

عضو واحد ب����دال من ثالثة وتخفيض عدد االعضاء الى 
خمسة بدال من تسعة.

قانون مجحف

اما رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية االسبق محمد 
عامر املطيري فيؤكد ان قانون التعاون اجلديد ال يخدم 
احلركة التعاونية ومت اعداده من قبل اشخاص ال عالقة 
لهم بالعمل التعاوني بس����رعة فائقة، مشيرا الى ان هذا 
القانون مجحف في حق التعاونيني وبداية خلصخصة 

اجلمعيات التعاونية في البالد.

العمل الشعبي

اما الرئيس السابق الحتاد اجلمعيات التعاونية محمد 
االنصاري فقال ان قانون التعاون بالفعل بحاجة الى تعديل 
لكننا كنا نأمل ان يتم تعديله على يد املختصني في العمل 
التعاوني الذي يعتبر على درجة كبيرة من التميز وقدم 

الكثير ويعد صرحا من صروح هذا البلد.
واضاف ان العمل الشعبي في اي بلد هو رافد مساعد 
للعمل احلكومي، مشيرا الى ان هذا العمل يجب ان يكون 
متميزا في العم����ل التعاوني الذي يهم املجتمع الكويتي 
وجميع املقيمني مس����تغربا ان يتم تقدمي مقترح لقانون 

التعاون اجلديد من دون استشارة التعاونيني.
واعرب االنصاري عن امله في ان يتم تأجيل مناقشة 
القانون في مجلس االمة حلني تقدمي التعاونيني تعديالتهم 

على هذا القانون الذي يشتمل على تعديالت على درجة 
كبيرة من السلبية في مجال العمل التعاوني.

ومن جانبه ابدى رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة 
التعاونية رياض العدساني استغرابه من مناقشة قانون 
التع����اون اجلديد في اللجن����ة الصحية في مجلس االمة 
فضال عن ان رئيسة اللجنة النائبة روال دشتي التي كانت 
رئيسة اجلمعية االقتصادية وكان يفترض بها تفعيل هذا 
القانون بأمور اقتصادية لكن ما حدث ان اغلب املواد التي 
مت تعديله����ا هي مواد تتعلق باالنتخابات في اجلمعيات 

ولم يتطرق الى االمور االقتصادية..
وذكر ان الفرصة مازالت مواتية لتعديل قانون التعاون 
بدال من القان����ون املقدم حاليا والذي من ش����أنه تدمير 
احلركة التعاونية ككل، مشيرا الى ان عدد املساهمني في 
اجلمعيات التعاونية بلغ اكثر من نصف مليون مساهم 

ومع ذلك لم تستشر في قانون التعاون.

خدمة المساهمين

اما نائب رئيس جمعية الصباحية التعاونية ومقرر 
جلنة التعديالت على قانون التعاون هادي اخلرفشي فاشاد 
بدور رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية احلالي د.حسني 
الدويهيس بالتنسيق مع اجلمعيات التعاونية وتشكيل 

اللجنة املختصة في تعديل قانون التعاون اجلديد.
واعرب اخلرفش����ي عن اسفه لتعديل قانون التعاون 
بعيدا عن التعاونيني ومن دون استشارتهم واالستفادة 

من خبراتهم، مؤكدا ان اول اجتماع للجنة تعديل قانون 
التعاون سيشهد اعادة النظر في املواد التي مت تعديلها 
وال تتناسب مع العمل التعاوني.كما استغرب اخلرفشي 
ان مير هذا القانون على مسؤولي وزارة الشؤون الذين 
يعتبر اغلبهم من العامل����ني في احلركة التعاونية ومن 
ذوي اخلبرة والكفاءة في مجال العمل التعاوني، مشيرا 
الى اننا كعاملني ومتطوعني ف����ي اجلمعيات التعاونية 
جئنا من اجل املساهمني وسنعمل كل ما من شأنه خدمة 

املساهم واملستهلك.
اما رئيس جمعية اجلابرية التعاونية يوسف دشتي 
فناشد اعضاء مجلس االمة الوقوف الى جانب التعاونيني 
معربا عن اسفه ان حتيل اللجنة الصحية قانون التعاون 
اجلديد الى مجلس االمة وفي نفس الوقت تسعى لالستماع 
آلراء التعاوني����ني في القانون، مش����يرا الى انه بات من 
الصع����ب ان يجدي ذلك نفعا اال اذا متكن اعضاء مجلس 

االمة من رد القانون الى اللجنة مرة اخرى.
وبدوره اعترض امني س����ر جمعية سلوى التعاونية 
عذبي املشحني على الكثير من البنود الواردة في قانون 
التع����اون اجلديد ومنها الصوت الواح����د في انتخابات 
اجلمعيات التعاونية، مش����يرا ال����ى ان ذلك البند يعزز 
ويؤصل الطائفية والقبلية في اجلمعيات التعاونية مطالبا 
نواب مجلس االمة بدع����م التعاونيني ورد القانون مرة 
اخرى واالخذ بتعديالت القائمني على احلركة التعاونية 

من اجل حتقيق املصلحة العليا لهذا العمل.

المس�لم: الحرك�ة التعاوني�ة ف�ي الكويت مدرس�ة يحت�ذى بها

التعاوني�ات لخصخص�ة  بداي�ة  القان�ون  مش�روع  المطي�ري: 
العدساني: كل ما تم تعديله مرتبط باالنتخابات ولم يتطرق لألمور االقتصادية

الوع�ان: يج�ب أالاَّ نغف�ل الدور الحي�وي للعم�ل التعاوني 

األنصاري: نس�تغرب تقديم مقترح قانون دون استشارة التعاونيين
الخرفش�ي: التعديل سيشهد إعادة نظر تناس�ب العمل التعاوني

خالل الملتقى الثاني للتعاونيين في ديوان الجبري
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