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جناة القالف

)أحمد باكير( سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في لقطة جماعية مع املشاركني في املهرجان الرياضي سمو رئيس الوزراء متوسطا الفائزات في السباق

جانب من االفتتاحاالعاقة فكر ال جسدمحطة من السباق

اصدارات جمعية احياء التراثمكتبة طالب العلم الثامنة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والفائزون باملراكز األولى

ناصر المحمد: ذوو اإلعاقة يتحلّون بقوة اإلرادة وصالبة العزيمة وروح التحدي
بشرى شعبان

اشاد س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم����د بجهود اعض����اء مجلس االمة 
وتعاونهم م����ع احلكومة من اجل اقرار قانون 
املعاقني حيث جسدوا من خالله الرغبة السامية 
لصاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد 
في رفع املعاناة عن ه����ذه الفئة العزيزة على 
قلوبنا وتأمني احلياة الكرمية لهم وحتس����ني 

خدماتهم املختلفة.
جاء ذلك في كلمة مسجلة القاها سموه خالل 
حضوره ورعايته املهرج����ان الرياضي االول 
لالعاقة الذهنية في نادي الكويت الرياضي الذي 
نظمته اجلمعية الكويتية الولياء امور املعاقني 
ضمن انشطة االسبوع اخلليجي اخلامس لالعاقة 
بحضور وزير الكهرباء ووزير الشؤون باالنابة 
د.بدر الشريعان ووزير االعالم والنفط الشيخ 
احمد العبداهلل ووزيرة التربية وزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وجمهور كبير تقدمهم 

عدد من القيادات في البالد.
واضاف سمو الشيخ ناصر احملمد: نحتفل 
معا بأس����بوع املعاق اخلليجي اخلامس على 
ارض الكويت داعيا املولى تعالى ان يكلل اعمال 
القائمني على هذا االسبوع بالنجاح ويسدد على 
طريق اخلير خطاكم من اجل رفع املعاناة عن 
ذوي االعاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي 

ليساهموا في بناء اوطانهم جنبا الى جنب مع 
اقرانهم من األسوياء.

واض����اف ان عصر الث����ورة التكنولوجية 
التي يعيشها حاليا عاملنا املعاصر وتطبيقاتها 
العملية ساهمت في حل العديد من املشكالت 
التي واجهت االنسان في املاضي وهو االمر الذي 
استوجب استخدام التقنيات احلديثة وتوظيفها 
لصالح الفئات من ذوي االعاقة لتغيير مجرى 
حياتهم العملية والعلمية من اجل املساهمة في 
تواصلهم مع مجتمعاتهم والتفاعل مع افراده 
على حد س����واء قدر االمكان وحسنا ما قررته 
التقنية  اجلمعية اخلليجية لالعاق����ة باتخاذ 
احلديثة املساعدة لالشخاص من ذوي االعاقة 
شعارا السبوعها اخلامس في الكويت وطريقا 
الى املس����تقبل ليكون عنوانا آخر من عناوين 
التعاون والتنسيق املشترك بني دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وشدد سموه على ان اهتمام حكومة الكويت 
ورعايتها ل����ذوي االعاقة لم يكن مجرد التزام 
اخالقي او اجتماعي فحس����ب ولك����ن التزاما 
مبسؤوليتها لتنفيذ القسم الذي اقسمه اعضاء 
احلكومة امام اهلل اوال ثم امام صاحب س����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد لنرعى جميع افراد 

املجتمع ومنهم االفراد من ذوي االعاقة.
واكد ان قوة االرادة وصالبة العزمية وروح 

التحدي التي يتميز بها ابناؤنا من ذوي االعاقة 
تدفعنا لبذل املزيد م����ن اجلهد والعمل اميانا 
بقدرات ومواهب هذه الش����ريحة املساهمة في 
بناء وطننا العزيز في ظل قائد مسيرتنا وراعي 
نهضتنا صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس����مو ولي عهده األمني الشيخ نواف 

األحمد.
اهتمام حكومي

ومن جانبه قال وزير االعالم ووزير النفط 
الش����يخ احمد العبداهلل ان هذا النشاط الذي 
نظمته اجلمعية الكويتية الولياء امور املعاقني 
يعتبر مميزا ومثلما قال سمو رئيس مجلس 
ال����وزراء ان الدولة لديه����ا اهتمام خاص بهذه 
الفئة من املجتمع ودليل على ذلك اقرار قانون 
املعاقني وخير دليل على اهتمام الدولة وجود 
سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا االحتفال 
اش����ارة واضحة للجميع الى ان الكويت تهتم 

بهذه الفئة.
وأضاف: أما على املستوى الشخصي فلدي 
اهتمامات خاصة به����ذه الفئة ونخص بالذكر 
فئة التوحد التي تنظم ماراثونا س����نويا لها 
على مدى اخلمس سنوات األخيرة وبالتالي انا 
سعيد عندما أرى االبتسامة على وجوه هؤالء 
األبناء الذين يجب ان مننحهم الفرص املناسبة 

ليساهموا مساهمة فعالة في مجتمعنا الكويتي 
واخلليجي والعاملي وكان لزاما علي شخصيا 

احلضور معهم ومشاركتهم.
دمجهم بالمجتمع

بدورها أش���ادت وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي د.موض���ي احلمود بجهود 
اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقني على 
تنظيم هذه األنشطة ونشدد على ضرورة دمج 
هذه الفئة باملجتم���ع وان تنال االهتمام من 
اجلميع وتيسير الظروف التي تساعدها في 
اداء رسالتها ويكونون مواطنني يساهمون في 
عملية البناء والتنمية اذا توافرت احتياجاتهم 
فهم اوالدنا وسنوفر لهم جميع االمكانيات 

التي تساعدهم على النجاح.
ومن جانبها قالت رئيس���ة مجلس ادارة 
اجلمعي���ة الكويتية ألولي���اء أمور املعاقني 
رحاب بورسلي: كل الشكر والتقدير لسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لتشريفه 
الحتفاالتنا على مدى يومني متتاليني يشرف 
ابناؤه بحضوره سواء باملسرحية او املهرجان 
الرياض���ي االول لإلعاقة الذهنية وهذا فخر 
للجمعي���ة والكويت لتنظي���م اول مهرجان 
خليج���ي عل���ى ارض الكويت وه���ذا بداية 
اخلطوات للعمل في قانون 2010/8 اخلاص 

باملعاقني.
وأشادت بورسلي بحضور ودعم وزراء 
اإلع���الم والتربية والكهرب���اء ممثال لوزير 
الش���ؤون وكذلك رئيس األوملبياد اخلاص 
الشيخ دعيج اخلليفة فاجلميع فرحان بهذا 
اليوم وس���تكتمل تلك الفرحة بعد تطبيق 
قانون املعاقني وتفعيل مواده على ارض الواقع 
واالهتمام بالرياضة التي تعتبر من أهم األمور 

التي يجب االهتمام بها ومراعاتها.
ومن جانبها قالت رئيس���ة مجلس ادارة 
اجلمعي���ة الكويتية ألولي���اء أمور املعاقني 
رحاب بورسلي: كل الشكر والتقدير لسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لتشريفه 
الحتفاالتنا على مدى يومني متتاليني يشرف 
ابناؤه بحضوره سواء باملسرحية او املهرجان 
الرياض���ي االول لإلعاقة الذهنية وهذا فخر 
للجمعي���ة والكويت لتنظي���م اول مهرجان 
خليج���ي عل���ى ارض الكويت وه���ذا بداية 
اخلطوات للعمل في قانون 2010/8 اخلاص 

باملعاقني.
وأشادت بورسلي بحضور ودعم وزراء 
اإلع���الم والتربية والكهرب���اء ممثال لوزير 
الش���ؤون وكذلك رئيس األوملبياد اخلاص 
الشيخ دعيج اخلليفة فاجلميع فرحان بهذا 
اليوم وس���تكتمل تلك الفرحة بعد تطبيق 

قانون املعاقني وتفعيل مواده على ارض الواقع 
واالهتمام بالرياضة التي تعتبر من أهم األمور 

التي يجب االهتمام بها ومراعاتها.
جدل واسع

وأكد املدي����ر اإلقليم����ي لألوملبياد اخلاص 
م.أمين عبدالوهاب: لقد تابعت وعلى مدى شهور 
طويلة احملاوالت اجل����ادة واملضنية من اجل 
اقرار قان����ون خاص للمعاقني بالكويت والذي 
اخذ جدال واسعا في مجلس األمة بدعم مباشر 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الذي نقف له جميعا حتية تقدير لدوره البارز 

في اقرار هذا القانون.
وأضاف عبدالوهاب نتمنى ان يش����مل هذا 
القانون جميع االعاقات املختلفة وخاصة املعاقني 
ذهنيا والذين ميثلون حسب احصائيات هيئة 
األمم املتحدة 3% من نسبة السكان في أي دولة 
من دول العالم اي مبثابة 200 مليون معاق ذهنيا 
في العالم منهم 12 ملي����ون في دولنا العربية 
ومن هن����اك كان االهتمام واحلرص في تنفيذ 
األوملبياد الدولي اخلاص بهم مما دفع اللجنة 
األوملبية الدولية الى تنفيذ االتفاقية التي وقعتها 
مع األوملبياد اخلاص في عام 1988 اميانا منها 
بالدور الذي تقوم به هذه احلركة في حياة فئة 

املعاقني ذهنيا.

خالل حضوره المهرجان الرياضي األول لإلعاقة في نادي الكويت

»إحياء التراث« تصدر مكتبة متخصصة
في التحذير من الغلو والتطرف والتكفير

القالف: »قانونية المعاقين« ناقشت طبيعة
عمل المجلس وعالقته بالجهات الخارجية

»الزراعة«: مراجعة شاملة لمشاريع الهيئة
ضمن برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذها

أكدت مقررة املجلس االعلى للمعاقني جناة القالف 
ان اللجنة القانونية في املجلس االعلى لش���ؤون 
املعاقني اجتمعت بعد اعادة تشكيلها مبوجب القرار 
الوزاري رقم 2010/3 ويترأسها د.مدوس الرشيدي 
ف���ي جامعة الكويت وتضم في عضويتها كال من: 
جمال الدوسري � الوكيل املساعد للشؤون القانونية 
بوزارة الشؤون، املستش���ارة هدى الشايجي من 
ادارة الفتوى والتش���ريع، د.هيثم االثري دكتور 
في جامعة الكويت، د.زكي السليمي � اختصاص 
قانوني، د.صباح علي حسني اليوسف � دكتور في 

جامعة الكوي���ت � املدير التنفيذي للمجلس، علي 
املطيري � باحث قانوني.

وناق���ش االجتماع االم���ور القانونية املتعلقة 
بطبيعة عمل املجلس االعلى لشؤون املعاقني وما كان 
معروضا على جدول االجتماع من مذكرات تنظيمية 
مرفوعة من قبل املدير التنفيذي للمجلس االعلى 
لشؤون املعاقني تتعلق ببعض القضايا القانونية 
والتساؤالت املثارة من قبل والتي ترتبط باجلهات 
اخلارجية االخرى كاملؤسس���ة العامة للتأمينات 

االجتماعية.

قال مدير إدارة العالقات العامة 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية شاكر عوض 
ان الهيئة تق���وم حاليا بإجراء 
مراجع���ة ش���املة ودقيقة لكل 
املشاريع املدرجة ضمن برنامج 
عمل احلكوم���ة التخاذ ما يلزم 
من اجراءات لضمان تنفيذ هذه 
املشاريع على الوجه األكمل في 

الوقت احملدد لها دون تأخير.
وأضاف في ه���ذا الصدد ان 
رئيس مجل���س اإلدارة واملدير 
العام التق���ى نواب املدير العام 
املسؤولني عن القطاعات الفنية 
بالهيئة وانه أعطى توجيهاته 
لهم بضرورة تشكيل فرق عمل 
متخصصة ب���كل قطاع تتولى 
مهمة متابعة تنفيذ املش���اريع 

حتت اإلش���راف الكامل للنواب 
على ان يتم رفع تقارير دورية 
عن سير العمل في هذه املشاريع 
طبقا للميزانية املدرجة لتنفيذها 
واجلدول الزمني احملدد لها ضمن 
خطط وبرام���ج الهيئة في هذا 

الشأن.
وأشار عوض الى انه ستعقد 
اجتماعات بصفة دورية أسبوعيا 

يتم خاللها عرض مراحل تنفيذ 
األعمال ونسب اإلجناز في كل 
مشروع مع اس���تعراض ما قد 
يطرأ من مشاكل ومعوقات لوضع 
احللول املناسبة لتذليلها والتغلب 
عليه���ا وتق���دمي كل الضمانات 
الكفيلة بإجناز هذه املش���اريع 
وحتقيق األهداف والطموحات 

املرجوة منها.

طرحت جمعية احياء التراث االسالمي 
االصدار الثامن من مكتبة طالب العلم، وهو 
اصدار متخصص في التحذير من االفساد 
والتطرف والتكفير والغلو في الدين، حيث 
قدمت من خالله منوذجا ملموسا ملنهجيتها 
الوسطية،  الس���ليمة بالس���ير على نهج 
وجتس���يدا حيا ألهدافها في خدمة التراث 
االسالمي، ومساهمة منها في ايضاح مسائل 
اخلالف والنزاع التي تدور على الس���احة 

مستنيرة بأقوال العلماء الراسخني.
وتطرقت اجلمعية من خالل هذا االصدار 
الثام���ن الى بيان عدة اب���واب مثل: الغلو 

في الدين واالفس���اد في االرض والتطرف 
والتكفير، وذل���ك من خالل الكتب التالية: 
التكفير وضوابطه للدكتور ابراهيم الرحيلي � 
مشكلة الغلو في الدين )3 مجلدات( للدكتور 
عبدالرحمن اللويح���ق � فتنة التفجيرات 
أبواحلسن  واالغتياالت )مجلد( للش���يخ 
املأربي � الفتاوى املهمة في القضايا املدلهمة 
)مجلد( لهيئة كبار العلماء � املواعظ واخلطب 
املنبرية )مجلد( ألئمة احلرم وهيئة كبار 
العلماء � تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة 
مذهب اخلوارج د.محمد هش���ام ظاهري � 
معاملة احلكام في ضوء الكتاب والس���ّنة 

للداعية عبدالسالم بن برجس � احلكم بغير 
ما أنزل اهلل/ وجادلهم بالتي هي احس���ن 
للداعية بندر بن نايف العتيبي � قواعد في 
التعامل مع العلماء للداعية د.عبدالرحمن 

اللويحق.
ودأبت اجلمعية منذ انشائها على نشر 
العلم الشرعي الصحيح القائم على الكتاب 
والسّنة النبوية الصحيحة، وفي هذا السياق 
أصدرت اجلمعية في وقت سابق 7 مكتبات 
خلدمة طالب العلم احت���وت على مراجع 
مهمة لدعاة األمة ضمت العديد من أمهات 

الكتب.


