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الحكومة طلبت من ديوان الخدمة تصورات بديلة لـ 37 كادرًا ماليًا
موافقة مجلس الوزراء على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الخصخصة تبحث بعد مخاطبته بذلك

الزلزلة لـ »األنباء«: مشـاورات إلعالن 6 تعديالت على »المعسرين« في القريب العاجل وسنبحث 
مع »الماليـة البرلمانية« تناغم برنامج عمـل الحكومة 2010 - 2011 مع مضمـون الخطة اإلنمائية

مريم بندق
يعق���د مجلس الوزراء جلس���ته 
االعتيادية مساء اليوم وسط أجواء 
وصفها مصدر وزاري بأنها »هادئة« 
مشيرا الى أن موافقة احلكومة على 
عقد جلسة خاصة ملناقشة مشروع 
قان���ون اخلصخص���ة يبح���ث بعد 
مخاطبة احلكومة بذلك وموضحا ان 
التعديالت احلكومية على قانون ادارة 
اخلبراء ارسلت الى اللجان البرملانية 

املختصة.
الى ذلك كشفت مصادر حكومية 
رفيعة ل� »األنباء« أن احلكومة طلبت 
من دي���وان اخلدمة املدنية تصورات 
بديل���ة ملعاجلة طلب���ات ال� 37 كادرا 

ماليا.
وقال���ت املصادر يعك���ف الديوان 
اآلن على االنتهاء من هذه التصورات 
اس���تعدادا الجتماع مجلس اخلدمة 

املدنية املقرر اوائل ابريل املقبل.

ومن جهة أخرى، كش���ف رئيس 
اللجنة املالي���ة واالقتصادية النائب 
د.يوس�������ف الزلزلة في تصريحات 
خاصة ل���� »األنباء« عن مش���اورات 
جتري على قدم وس�������اق لالتفاق 
النهائي���ة لقانون  التعدي���الت  على 
صندوق املعس���رين. وقال د.الزلزلة 
إن التعدي���الت التي تخضع للنقاش 
تشمل ما ال يقل عن 6 بنود متثل حال 
جذريا ملش���اكل املتعثرين عن سداد 

مديونياتهم املستحقة للبنوك، موضحا 
ان من بينها نس���بة التعثر واجمالي 

امليزانية املطلوبة.
واعرب عن قناعة مشتركة بإعالن 
هذه التعديالت في القريب العاجل في 
ظل رد قانون اس���قاط الفوائد وعدم 
إمكانية االستفادة من الصندوق في 

الوقت احلالي بالشكل املطلوب.
على صعيد آخر قال النائب الزلزلة 
إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا بحضور 

نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد للتأكد من 
أن برنامج عمل احلكومة للسنة املالية 
2011/2010 يتناغم ويعكس مضمون 
اخلطة االمنائية االستراتيجية وذلك 
لرف���ع تقرير الى جلن���ة امليزانيات 
البرملانية لتمكينها من اعتماد طلب 
امليزانيات املطلوبة  احلكومة بإقرار 
متهيدا النطالقة شعلة تنفيذ املشروعات 

التنموية.

)أسامة البطراوي(فواز احلصبان متحدثا خالل نشاط احلملة الوزيران د. فاضل صفر وأحمد الهارون والنائب د. وليد الطبطبائي يتقدمون املشاركني في جتربة »جرب الكرسي« ضمن حملة »الكويت بيئة صاحلة للمعاقني«

وزراء ونواب يجربون »الكرسي المتحرك« في »بيئة صالحة للمعاقين«
للسنة الرابعة على التوالي

رندى مرعي
أع��رب ال��وزراء والن��واب املش��اركون في جترب��ة »جرب 
الكرسي« التي أطلقت للس��نة الرابعة على التوالي ضمن حملة 
»الكوي��ت بيئة صاحلة للمعاقني«، عن إحساس��هم مبدى حاجة 
املعاقني للدعم ولتس��هيل أمور حياتهم اليومية، وذلك من خالل 
معرفة الصعوب��ات واملعوقات التي تواجههم خالل جتولهم في 
األماكن واملرافق العامة، وذلك من خالل جتول املش��اركني على 
كراس��ي متحركة في سوق املباركية مبشاركة عدد من الوزراء 

والنواب وممثلي اجلمعيات وبعض املعاقني.
وبعد أداء التجربة أجمع املشاركون على ان توفير التسهيالت 
للمعاق��ني موجود في املراكز التجارية واملباني اجلديدة غير ان 
االسواق واملباني التزال بحاجة الى تعديالت تصلح الستخدام 
املعاق��ني لها. وقد أكد الوزير د.فاض��ل صفر ان التراخيص ال 
تعطى إال بتوافر شروط تس��هل استخدام املعاقني ملرافق هذه 
املنش��آت واملباني. بدوره أكد الوزير احمد الهارون ان الوزراء 
على أمت االس��تعداد مل��د يد العون للمعاق��ني الذين يريدون ان 

ينشئوا اي حرفة او صناعة او مشروعا جتاريا خاصا بهم.
بدوره متنى النائب د.ولي��د الطبطبائي على الوزير د.صفر 
تشديد تطبيق معايير خدمة املعاق وان تكون هذه التجربة بداية 

إلجناز مشاريع وخدمات تصب في خدمة املعاقني.
وفيما يلي تفاصيل النشاط واملؤمتر الصحافي الذي حتدث 

فيه املشاركون عن جتربتهم.

صفر

أكد وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صف���ر على ضرورة 
استشعار اإلنسان مدى حجم 
املعاناة التي يواجهها املعاقون 
عندما يرتادون األماكن العامة 

في حياتهم اليومية.
وقال إن بلدية الكويت تعمل 
منذ بدء احلملة، بإصدار الئحة 
جتبر كل املباني العامة واملرافق 
على إيجاد كل التسهيالت التي 
تسهل حركة املعاقني سواء في 
املجمعات التجارية أو املواقف 
وتوفير األب���واب اإللكترونية 
ودورات املياه وأزرار املصاعد 

وغيرها.
وتاب����ع ان املعاق����ني فئ����ة 

تستحق االهتمام وعليه تقوم 
البلدية بزيارات ملناطق عديدة 
الكويت وتقوم باتصاالت  في 
التربية واألوقاف  مع وزارات 
والشؤون اإلسالمية والداخلية 
والبنوك والفنادق حلثها على 
تقدمي التس����هيالت واعطائهم 
األولوية في اخلدمة، مش����يرا 
الى ان اإلنسان معرض لإلعاقة 
في أي وقت. وأشار د.صفر الى 
ان الوعي يزداد عند الناس من 
حيث احت����رام حقوق املعاقني 
ومراعاة لضروراتهم، كما هو 
احلال مع مؤسسات الدولة التي 
ب����دأت تزيد في اهتمامها بهذه 
الفئة وترعى ضروراتهم وتغير 
في سياساتها لتهيئة الظروف 

املناسبة لهم.
وحتدث رئيس جلنة العالقات 

العامة واإلعالم في حملة »جعل 
الكويت بيئة صاحلة للمعاقني« 
عن انطالق احلملة في عام 2007 
مع املجلس البلدي والتي تهدف 
الى العمل عل���ى إعادة تأهيل 
جميع املس���اكن واملنشآت مبا 
يكفل حرية تنقل املعاقني. وقال 
انه مت استهداف أصحاب القرار 
للمش���اركة في حملة »جرب 
الكرسي« ليتعرفوا عن قرب على 
املشاكل واملعوقات التي يواجهها 
املعاقون كل يوم وفي كل مكان. 
وتوجه احلصبان بالشكر لكل 
القائمني على إجناح هذه التجربة 
ومن يساهم في دعم وتسهيل 

حياة هذه الفئة.

البغلي

بدوره شكر رئيس جمعية 
حقوق اإلنس���ان علي البغلي 
الكوي���ت بيئة صاحلة  حملة 
للمعاقني، على اهتمامها بفئة 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة، 
كما أعرب عن ش���كره للوزراء 
والنواب حلضورهم هذا احلدث 
واهتمامه���م بفئة املعاقني مما 

يعك���س الوج���ه احلض���اري 
التنفيذية  الدولة  ملؤسس���ات 

والتشريعية.
وقال البغلي ان حقوق ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة جزء ال 
يتجزأ من حقوق اإلنسان الذي 
أقرته جميع العهود واملواثيق 
الدولية وعلى رأس���ها اإلعالن 
العامل���ي حلق���وق اإلنس���ان 
الدولية لتحقيق  واالتفاقي���ة 

الفرص واملساواة  مبدأ تكافؤ 
لألشخاص املعاقني، الفتا الى ان 
الدستور الكويتي نص على مبدأ 
تكافؤ الفرص. واضاف البغلي 
ان اإلعاقة احلقيقية ليست إعاقة 
البصر والسمع واحلركة امنا 
إعاقة األخالق والقلب والسلوك، 
مطالبا بض���رورة االنتقال من 
جانب رعاية املعاقني الى جانب 
حماية حقوقهم ومعاقبة كل من 

الى  واش���ار الطبطبائ���ي 
ان قان���ون املعاقني االخير قد 
خفض سنوات الرعاية السكنية 
10 س���نوات ومنحهم 10 آالف 
دين���ار اضافي في ح���ال اخذ 
القرض االس���كاني االمر الذي 
يثب���ت دع���م مجل�����س االمة 
لش�������ؤون املعاقني ودعا الى 
تعاون مجتمعي في دعم املعاق 

وتسهيل اموره.

الهارون

التجارة  اكد وزي���ر  بدوره 
والصناعة احم���د الهارون ان 
املعاق ل���ه كامل احلقوق التي 
تطبقها الدولة على مواطنيها كما 
عليه واجبات في الوقت عينه 
فهو انسان قادر على القيام بدور 
اساسي في ادوار احلياة اذ ان 
هناك وظائف عديدة ميكن القيام 
بها وتأديتها س���واء في العمل 

احلر او في وظيفة خاصة.
املعاقني ليس���وا  ان  وتابع 
عالة على املجتمع فهم منتجون 
ولديهم قدرة عالية على العطاء 
ويتمتع���ون بق���در ع���ال من 

ينتهك هذه احلقوق او يستغل 
املعاق���ني ألنهم ج���زء من هذا 

املجتمع.

الطبطبائي

اش���ار رئيس جلنة حقوق 
النائ���ب د.ولي���د  االنس���ان 
الطبطبائي الى حملة الكويت 
بيئة صاحلة مؤكدا انها تهدف 
ال���ى تيس���ير حي���اة املعاقني 
وتكيفهم مع املجتمع وتدعمهم 
في حتدي االعاقة وتذليل كل 
الصعاب التي تواجههم. وشدد 
الطبطبائ���ي عل���ى ض���رورة 
مشاركة املعاقني يومياتهم من 
الكرس���ي وذلك  خالل جتربة 
ملعرفة ومالمسة ما يواجهونه 
من معوق���ات وصعوبات في 
الطرق���ات، وق���ال ان االنظمة 
الس���ابقة لم تراع مس���ارات 
مناسبة للكراس���ي املتحركة 
وق���د آن األوان لكي يتخلص 
املعاق م���ن كل املعوقات التي 
يواجهها في املجمعات التجارية 
واالماكن العامة واملستوصفات 

وغيرها.

املسؤولية.
لذلك يج���ب توفير جميع 
االمكانيات لدعمهم ومساعدتهم 
ف���ي اجن���از مهامه���م وتأدية 
واجباتهم جتاه وطنهم. واضاف 
ان لالعاقة جوانب ايجابية عديدة 
يجب التركيز عليها واالستفادة 
منها متطرقا الى الدور املهم الذي 
قام به مجلس االمة من خالل 

اقرار القانون االخير.

العنزي

وف���ي كلمت���ه ق���ال مدير 
ادارة تخطي���ط القوى العاملة 
في برنامج اع���ادة الهيكلة م. 
العمل  انه يتم  العنزي  فارس 
على دراسة لتمكني املعاقني في 
العمل في القطاع اخلاص اذ انه 
في كل مهنة هناك امكانية في 
توظيف فئة م���ن املعاقني مبا 
يتناسب مع حالة االعاقة، وقال 
انه يتم العمل بالتنس���يق مع 
الوكيل املساعد للتعليم النوعي 
محمد الكندري لالستفادة من 
مخرجاتهم ومحاولة االستفادة 

من قدراتهم.

الكندري: حمام سباحة أولمبي عالمي 
متكامل لمدارس التربية الخاصة

بتكلفة 750 ألف دينار 
بشرى شعبان

اعلن وكيل وزارة التربية املساعد للتعليم النوعي 
محمد الكن���دري ان مدارس التربية اخلاصة اكملت 
استعداداتها الس���تقبال جموع الطالب البدون في 
العام الدراس���ي املقب���ل 2010 � 2011 بناء على قرار 
مجلس ال���وكالء في قبول ه���ذه الفئة في مختلف 
اعاقاتهم والتي تعتبر املرة االولى على مدى االعوام 
العش���رين املاضية، حيث مت اعداد املباني وتوفير 
الهيئة التدريسية واالدارية والكتب املدرسية واالجهزة 

الالزمة الستقبال تلك االعداد.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الكندري للصحافيني 
بعد رعايته حفل مدرس���ة الرجاء � بنني متوس���ط 
وثانوي في يوم االسرة بحضور مدير ادارة مدارس 
التربية اخلاصة دخيل العنزي والقيادات باالدارة 
ومدير املدرسة يعقوب العصفور وجمع من املوجهني 

الفنيني بالتعليم اخلاص.
وبني الكندري انه مت تش���كيل العديد من اللجان 
لتطوير التعليم النوعي من خالل املناهج واملشاريع 
املختلفة االخرى، ومنها انشاء حمام سباحة اوملبي 
عاملي في مدارس التربية اخلاصة والذي سيفتتح في 
مطلع املوسم املقبل مبساحة كبيرة تشتمل على صالة 
متعددة االغراض وحمامات سونا وصالة لتدريب 
العاب القوى في الصاالت املغلقة متعددة االغراض، 

وسيكلف املشروع مبلغ 750 الف دينار.
واكد الكندري انه جار التنسيق حاليا مع عدد من 
اجلهات النشاء مركز متكامل للعالج الطبيعي سيتم 
البدء به مطلع شهر مايو املقبل، وسيكون مركزا عامليا 
بأجهزت���ه وامكانياته وكادره الطبي اضافة الى انه 
جار التعاون مع برنامج اعادة الهيكلة العادة تأهيل 
عدد من املوظف���ني املوجودين في التربية اخلاصة 
ملساعدتهم في فتح املشاريع الصغيرة ومساعدتهم 

في احلصول على مؤهالت عليا.

لقطات
 أثناء اجلولة على الكراس���ي املتحركة حرر الوزراء 
والنواب مخالفة لسيارة تقف مخالفة في موقف للمعاقني 

وبحسب شرطي املرور حينها متت مخالفتها.
 عقب انتهاء اجلولة عبر أحد املشاركني املعاقني عن شكره 
اجلزيل للوزراء والنواب املش��اركني، متمنيا ان يفعلوا هذا 
النشاط ويطبقوا املواصفات والشروط املطلوبة خلدمة املعاق 

في كل املرافق واألماكن العامة دون استثناء.

نائب األمير بعث ببرقية تهنئة للرئيس المصري

صاحب السمو  هنأ مبارك 
بعودته معافى من رحلة العالج

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرق���ية تهنئة ألخي��ه الرئيس محمد حسني مبارك 
رئي���س جمهورية مصر العربية الش���قيقة وذلك 
مبناس���بة عودته الى ارض الوطن مشافى معافى 
بعد رحلة العالج التي أمضاها مبستشفى  في املانيا  
وتكللت بفضل اهلل بالتوفي���ق والنجاح، متمنيا 
س���موه له دوام الصحة وموفور العافية ملواصلة 
مسيرة اخلير والنماء للبلد الشقيق وحتقيق كل 
ما تتطلع إليه جمهورية مصر العربية الشقيقة من 

رقي وتقدم وازدهار في ظل قيادته احلكيمة.
 كما بعث كل من سمو نائب األمير وولي العهد 
الش���ي���خ نواف األح���مد وس��مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناص���ر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.


