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العفاسي: تشكيل لجان خاصة لتفعيل تطبيق قانون المعاقين
بشرى شعبان

كشف وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
عن قيام املجلس األعلى لشؤون املعاقني 
بتشكيل جلان خاصة االجتماع املقبل 
لوضع اآللية اخلاصة بتفعيل قانون 

املعاقني اجلديد.
وقال في تصري����ح صحافي عقب 
اجتماع مجل����س ادارة املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني اننا على ابواب مرحلة 
جديدة في التعامل مع اخواننا وابنائنا 
املعاقني م����ن خالل تطبي����ق القانون 
اجلدي����د، واننا نحرص على ان نكون 
على أمت االستعداد لتطبيقه في الوقت 

املناسب.
وأوضح ان قانونا بهذا احلجم يحتاج 
الى آلية دقيقة وأسس واضحة للتطبيق 
ليفي بالغرض وجلسة اليوم مت خاللها 
توزيع القانون على األعضاء لدراسته 
وخالل االسبوع املقبل سيتم عقد جلسة 
اخرى ملناقش����ة القانون والعمل على 
وض����ع اللوائح التنفيذي����ة له لتكون 

جاهزة في أسرع وقت.
وأضاف د.العفاسي ان القانون يحقق 
الكثير من املزايا للفئات اخلاصة ونحن 

نعمل على االستعداد لتطبيقه.
وعما نشر في بعض الصحف احمللية 

عن انتهاكات حلقوق الفئات اخلاصة في 
دور الرعاية االجتماعية، أشار د.العفاسي 
بقوله: س����ب���ق لرئيس جمعية ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة حتت االشهار 
عايد الشمري ان تط����رق في السابق 
الى نفس املوض����وع وتفاعلنا آنذاك 
معه، ومت تشكيل جلنة لتقصي احلقائق 
وخلصت اللجن����ة الى عدم وجود أي 
شيء من هذه االمور وهذه االدعاءات 

تفتقر للدقة.
وأض����اف: يت��ألم االنس����ان عندما 
تطرح مثل ه����ذه القضايا التي متس 
س����معة ذوي االعاقة وأولياء امورهم 

دون دلي����ل، والوزارة قدمت بالغا الى 
النائب العام، فليبادر األخ عايد الشمري 
لت�قدمي الدل��يل الى النائب العام والنيابة 
العامة حتسم االمور، ونأم��ل من املدعي 
األخ عايد الشمري مساعدتنا لكش����ف 
احلقائ���ق، أو أن يح��ترم سمع���ة الناس 

وال يزج بأسماء الناس في الصحف.
البالغ  للني����ابة  ق���دمت  الوزارة 
العام����ة واآلن أصبحت القضي���ة بيد 

القضاء. 
وبالنهاية حرم التطرق الى سمعة 
الناس ال قانون وال شرع وال دين يقبل 

بذلك.

»الشؤون« تقدمت ببالغ إلى النيابة العامة بشأن االدعاءات حول انتهاكات لحقوق المعاقين

لورا سليمان تقدم هدية تذكارية للشيخ مبارك الدعيج لدى توقيع االتفاقية

تـذكـيــر�أخيــر

لت�سديد �ال�سرت�كات �ل�سنوية

علمًا باأن دوام �ص�������كرتارية اجلمعية من ال�ص�������اعة التا�ص�������عة �صباحًا 

حتى ال�ص�������اعة الواحدة ظهرًا ومن ال�ص�������اعة اخلام�صة م�صاًء وحتى 

الثامنة م�ص�������اًء طيلة اأيام الأ�صبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�ص�������بة انتهاء ال�ص�������نة املالية لع�������ام 2009 وحلول موعد 

ت�صديد ال�صرتاك لل�صنة املالية اجلديدة 2010 يود جمل�س 

اإدارة جمعية ال�صحافيني الكويتية اأن يذكر الزمالء اأع�صاء 

اجلمعية ب�صرعة �ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم بطاقات 

الع�صوية اجلديدة لعام 2010 ومراجعة �صكرتارية اجلمعية 

بهذا اخل�صو�س يف موعد اأق�صاه 2010/3/31.

»كونا« توقع اتفاقية للتعاون مع »ننا«

وزيرة المالية اللبنانية تزور الكويت اليوم
بيروت � كونا: تصل وزيرة املالية اللبنانية ريا احلسن الى الكويت 
اليوم ملتابعة االتفاقيات واملش����اريع التي بحثها رئيس الوزراء سعد 
احلريري في زيارته االخيرة للكويت. ويرافق الوزيرة احلس����ن في 
زيارتها مستشار رئيس الوزراء م.فادي فواز وعدد من اخلبراء املعنيون. 
وقال فواز في تصريح ل� »كونا« ان احلريري اعطى تعليماته مبتابعة 
االتفاقيات واملشاريع التي بحثها مع املسؤولني الكويتيني في الزيارة 
التي قام بها للكويت في 6 اجلاري. وتابع »التعليمات تقضي بأن تكثف 
اللقاءات مع املسؤولني الكويتيني للبحث في مختلف االمور والقضايا 
التي من شأنها ترسيخ التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين«. 
واشار فواز الى انه سيعقد اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصب����اح ووزير املالية مصطفى 

الشمالي ورئيس هيئة االستثمار بدر السعد.

إرسال كشوف »األعمال الممتازة«
لموظفي »شؤون القصر« إلى البنوك

صرح نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية بالهيئة العامة 
لش���ؤون القصر مبارك القويضي بأنه مت إرسال كشوف مكافأة 
األعمال املمتازة ملوظفي الهيئة للبنوك ويأتي ذلك تكرميا ودعما 
وحاف���زا جلميع العاملني بالهيئة نتيجة اجلهود املبذولة خلدمة 
القصر واملشمولني بالرعاية. وأوضح القويضي انه وبتوجيهات 
من األخ مدير عام الهيئة بذل العاملون بقطاع الش���ؤون اإلدارية 
واملالية جهودا يس���تحقون عليها التقدير والثناء اثمرت إعداد 
الكشوف بفترة قياسية امتد العمل فيها خالل ايام العطل الرسمية. 
وأكد القويضي ان الشكر موصول لديوان اخلدمة املدنية ووزارة 

املالية على جهودهم وتعاونهم إلقرار هذه املكافآت.

إضراب في »الكهرباء« لعدم صرف المستحقات
دارين العلي

نفذ موظفو قسم العالوات في قطاع الشؤون اإلدارية 
في وزارة الكهرباء واملاء اضرابا يوم امس استمر منذ 
بداية الدوام حتى نهايته على خلفية رفض وكيل القطاع 
توقيع أمر صرف ثالثة اشهر متأخرة ملستحقاتهم عن 

العم����ل االضافي. وقد وصل خبر االضراب الى مكتب 
الوزير د.بدر الشريعان الذي استفسر عن االمر واصدر 
تعليماته للوكيل حامد الصراف بصرف املس����تحقات 
االضافية للموظفني مع توجيه انذار نهائي لهم بعدم 
تكرار التأخر في إجناز التعامالت وتسليم الكشوف.

وقعت وكالة النباء الكويتية »كونا« امس على مش����روع اتفاقية 
للتعاون االعالمي مع الوكالة الوطنية اللبنانية لالعالم )ننا( بهدف 

تبادل االخبار الصحافية واخلبرات والتدريب املهني.
ومثل »كونا« في التوقيع رئي����س مجلس ادارتها ومديرها العام 

الشيخ مبارك الدعيج بينما مثل »ننا« مديرتها لورا سليمان.
وعقب التوقيع على االتفاقية قامت لورا سليمان بجولة على االقسام 
املهنية في الوكالة اضافة الى زيارتها مركز »كونا« للتدريب والتطوير 

للتعرف على احدث التقنيات التي تستخدمها الوكالة.
من جانبه عبر الشيخ مبارك الدعيج عن سعادة الوكالة باستقبال 
مديرة الوكالة الوطنية اللبنانية موضحا ان هذه اللقاءات املشتركة بني 

االشقاء العرب تساعدهم على بناء جسور التعاون فيما بينهم.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلة الرجيب الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

طيبه عبداللطيف �صالح الرجيب
اأرملة املرحوم/ عي�سى جا�سم املناعي

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

مجلس الوزراء وافق على نقل بيت الزكاة إلى حولي واألحمدي
مريم بندق

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخصيص ميزانية تأجير مبنيني متكاملني 
في محافظتي حولي واألحمدي وإدراجهما في ميزانية بيت الزكاة على أن 
يقوم بتس����ليم املبنى الذي يشغله اآلن في مدرسة سالفة بنت البراء إلى 
وزارة التربية خالل فترة 3 أشهر. وكان املجلس قد اطلع في اجتماعه رقم 
2010/12 املنعق����د بتاريخ 2010/3/14 على التوصية الواردة ضمن محضر 
االجتماع رقم 2010/1 للجنة اخلدم����ات العامة املنعقد بتاريخ 2010/2/16 
بشأن املوضوع املشار إليه أعاله، وبهذا الصدد اطلع املجلس على كتاب 
بيت ال����زكاة املؤرخ 2009/6/17 واملرقم 1882 املتضمن طلب املوافقة على 
جتديد ترخيص اس����تغالل مقر بيت الزكاة في الساملية مدرسة )سالفة 
بنت البراء س����ابقا( � فرع بيت الزكاة في الساملية ملدة )خمس سنوات(، 
حيث ان بيت الزكاة قد حصل على ترخيص اس����تغالل املدرسة املذكورة 
أعاله والتابعة لوزارة التربية والبالغة مس����احتها 22.000م كمقر مؤقت 
لبيت الزكاة حلني االنتهاء من انشاء وتأثيث املقر الدائم للبيت في منطقة 
الوزارات بجنوب السرة مبوجب ترخيص استغالل ينتهي في 2009/3/31، 
كما أن بيت الزكاة قد تسلم املقر الرئيسي اجلديد في جنوب السرة والبالغ 
مس����احته )10.000م( وهي مساحة ال تستوعب جميع الوحدات االدارية 
للبيت، األمر الذي يحتم معه االبقاء على االدارات اخلدمية مبقر املدرسة 
حيث يقدر عدد املراجعني لالدارات اخلدمية مبقر املدرسة مبا يزيد على 
800 حالة يوميا وهذه الوحدات جميعها ال ميكن اس����تيعاب أي منها في 
املقر اجلديد بجنوب السرة، وال يسع للبيت استئجار عمارات سكنية او 
مقرات بديلة تستوعب هذا العدد الكبير من املراجعني ومساحات التخزين 
ومستلزماتها فضال عن تكلفة االيجارات، وحيث انه في حالة تنفيذ االخالء 
فإن أعمال وانشطة البيت ستوقف نهائيا نظرا لوجود االدارات اخلدمية في 
مبنى املدرسة، األمر الذي يتعذر معه االخالء في الوقت احلالي. علما بأن 
البيت قد قام باالنتهاء من انشاء وتشغيل فرع محافظة اجلهراء، وبصدد 
افتتاح فرع في محافظة الفروانية، وأنه جار حاليا اتخاذ االجراءات الالزمة 
ل����دى اجلهات املعنية للحصول على ارض مناس����بة لبناء مقر بديل ملقر 
املدرسة احلالي بالتنسيق مع بلدية الكويت. وحيث ان البيت قد استنفد 
جميع الوسائل املمكنة من مخاطبات واتصاالت مع كل من وزارتي التربية 
املالية )إدارة امالك الدولة( لتجديد الترخيص خمس سنوات، اال ان جميع 
هذه احملاوالت لم تسفر عن موافقة على التجديد ومتت املطالبة باالخالء 
النهائي في موعد غايته 2009/3/31 تاريخ انتهاء الترخيص احلالي، حيث 
اعتذرت وزارة التربية عن استمرار استغالل مقر بيت الزكاة في الساملية 
باملدرسة املذكورة. وذلك نظرا حلاجة الوزارة املاسة اليها ملواجهة الزيادة 
الطالبية املضطردة ولتوفير السعات املكانية لتأهيل تلك املدرسة الستقبال 

هؤالء الطلبة، واصدر املجلس قراره املتقدم.

على أن يتم تسليم المبنى الذي يشغله اآلن في مدرسة سالفة بنت البراء إلى »التربية«

»التربية« ترفض توفير  النتائج للمدارس الخالدي: طاعة ولي األمر واجبة.. ونبذ الطائفية مسؤولية الجميع
مريم بندق

أك����دت مدير ع����ام منطقة مب����ارك الكبير 
التعليمي����ة بدرية اخلالدي على أهمية تربية 
النشء على القي����م التربوية وتعزيز املبادئ 
الوطنية من خالل نبذ الطائفية والعنف بشغل 
أوقات الطالب بكل ما هو مفيد، موضحة توجه 
وزارة التربية نحو تعزيز كل تلك القيم من خالل 
األنشطة التربوية واملواد الدراسية واملناهج. 
وقالت اخلالدي في تصريح للصحافيني عقب 
حضورها ختام األنشطة التربوية في ثانوية 
صباح الس����الم بنني، »ان أهل الكويت جبلوا 

على احترام جميع الشعوب والثقافات العربية 
منها والغربية واملذاه����ب واألديان والبيئات 
واملجتمعات وما نراه من سلوكيات غير مقبولة 
هو حاالت فردية وخاصة«، مؤكدة على االلتزام 
بطاعة أولي األمر وتوجه صاحب السمو األمير 

نحو نبذ الطائفية واالهتمام بالشباب.
وبينت اخلالدي ان االهتمام بالشباب يأتي 
من خالل االهتمام بأنشطتهم وإعطائهم الدور 
األكبر لإلسهام في قضايا املجتمع بشكل فعال، 
مشيرة إلى اهمية دور املدرسة واألقسام العلمية 
والتواجيه الفنية وقطاع األنشطة الطالبية في 

الوزارة في رعاية هذه االنشطة، مشيدة بالدور 
البارز في إدخال األنشطة الالصفية للطالب 
وتدشينها لشغل أوقات الفراغ لديهم في كل 

ما هو مفيد ومثمر.
وأشارت اخلالدي الى دور األسرة األساسي 
والفعال من خالل تعاونها مع املدرسة الستكمال 
دورها، مبينة ان دور املدرسة ليس بأهم من دور 
األسرة وامنا دورها مكمل من خالل العوامل التي 
تتوافر فيها، داعية أولياء أمور الطالب لتحفيز 
أبنائهم واكتشاف مواهبهم وتوجيههم نحو 

الهوايات املفيدة خللق جيل من املبدعني.

مريم بندق
رفضت وزارة التربية توفير 
كشوف تفصيلية بنتائج اختبارات 
الفترة الدراسية الثانية للفصل 
االول لطلبة الصف الثاني عشر 
ملدارس التعليم العام واخلاص.

وقال بعض مديري ومديرات 
املدارس في اتصاالت هاتفية مع 
»األنباء« ان الوزارة رفضت تسليم 
ادارات ه���ذه امل���دارس البيانات 
التفصيلية فيما عدا نتائج الطلبة 
احلاصلني عل���ى معدل من %80 

فما فوق. واضافوا: نحن بحاجة 
شديدة الى هذه البيانات خصوصا 
للطلب���ة الضعاف لتنفيذ خطط 
املتابعة لهم اضاف���ة الى توفير 
مطالب التواجيه الفنية واالقسام 
العلمية حول فئات درجات الطالب 

والتعاون بينهم.
واس���تطردوا: مت تس���ليمنا 
الشهادات الدراسية التي سلمناها 
بدورنا الى الطلبة وال تتوافر لدينا 
املعلومات والبيانات واالحصاءات 

املطلوبة.

السديراوي: فريق تربوي لمتابعة االتفاقية مع »مايكروسوفت«
مريم بندق

شكلت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي فريق عمل 
ملتابعة تنفيذ االتفاقية املبرمة بني 
الوزارة وشركة مايكروسوفت 
لتحقيق سياسة الوزارة الرامية 
الى توظيف تكنولوجيا العصر 
في تطوير التقنية املعلوماتية 
للوصول الى حتقيق األهداف 
العامة للتربية في الكويت. نص 
القرار على: أوال: تشكيل فريق 
عمل فني برئاسة مدير عام مركز 
املعلومات هناء الشراح وعضوية 
كل من: محمد عبدالغني، علي 
أبوزيد، احمد محمود، جنيبة 
دش���تي، س���لوى البعيجان، 
بشرى البحر، م.دالل العتيبي، 
وفاء عبدالرزاق، ليلى املطيري 

وحسام الدين عبدالقادر.
ثانيا: مهام الفريق:

يتم تقسيم الفريق الى ثالث 
مجموعات عمل وفقا ملا يلي:

1 � مجموع���ة التدريب على 
توظيف windows 7 في العملية 
التعليمية وتتولى املهام التالية: 
االط���الع على امل���ادة العلمية 
التدريبية واعتمادها،  للدورة 
اختيار رؤساء أقسام احلاسوب 
من م���دارس املرحلة الثانوية 
التنس���يق  التدريب،  حلضور 
مع اجلهات املعني���ة بالوزارة 
لتوفير مقر للتدريب، التنسيق 
مع ممثل مايكروسوفت الكويت 

ومتابعة متطلبات سير وجناح 
املشروع، تقييم مستوى الدورة 
التدريبية واإلشراف على سير 
عملية التدريب لضمان جناحها، 
اعداد خطة لنقل وتبادل املعرفة 
واملمارسة اجليدة بني املدارس 
واملعلم���ني، الزيارات امليدانية 
للمدارس ورف���ع التقارير عن 
مدى تأثير الدورة على املتدربني 
فيها، تق���دمي تقرير ش���هري 
بخصوص الدورة التدريبية، 
وتقدمي توصيات ومقترحات 

للعام املقبل.
2 � مجموعة تدريب املدربني 
 Master( للمعلمني املتخصصني
Teachers( وتتولى املهام التالية: 
االط���الع على امل���ادة العلمية 
واعتماده���ا، اختيار رؤس���اء 
أقسام من كل منطقة مع املوجه 
األول حلضور تدريب املتدربني، 
التنس���يق مع مايكروسوفت 
الكويت لتوفير مكان لتدريب 
املتدربني، اعداد خطة لنقل وتبادل 
املعرفة واملمارسة اجليدة بني 
 Master( املتدربني املتخصصني
Teachers( وباقي املعلمني داخل 
مدارس مناطقهم، التنسيق مع 
ممثل مايكروس���وفت الكويت 
ومتابعة متطلبات سير وجناح 
املشروع،  اعداد استبيان عن 
مستوى الدورة التدريبية ومدى 
فائدتها للمتدربني ، االش���راف 
على سير عملية التدريب، تقدمي 

تقرير شهري بخصوص الدورة 
التدريبي���ة، وتقدمي توصيات 

ومقترحات للعام املقبل.
3 � مجموع���ة تنظيم حدث 
Digi Girlz وتتولى املهام التالية: 
التنس���يق مع مايكروسوفت 
الكويت لإلشراف على تنظيم 
احلدث، وضع الشروط املطلوب 
توافرها في املرشحات، التنسيق 
مع املناطق التعليمية الختيار 
 ،Digi Girlz الطالبات للمشاركة في
تش���جيع الطالبات املرشحات 
حلضور احلدث، التنسيق مع 
مايكروسوفت الكويت لتوفير 
متحدث للحدث، التنسيق مع 
اجلهات املعنية بالوزارة لتوفير 
مقر للتدريب، االطالع واملشاركة 
في تنظيم احلدث، توفير شريك 
مع اجلامعة للمشاركة باحلدث، 
 Digi اإلشراف على سير حدث
Girlz خالل انعقاده، تقييم جناح 
ح���دث Digi Girlz بعد انتهائه، 
تقدمي تقرير شهري بخصوص 
حدث Digi Girlz، وتقدمي توصيات 

ومقترحات للعام املقبل.
4 � مجموع���ة تنظيم حدث 
ن���دوة تكنولوجيا املس���تقبل 
)منطقة الفروانية التعليمية( 
وتتولى املهام التالية: التنسيق 
م���ع مايكروس���وفت الكويت 
لإلشراف على تنظيم احلدث، 
اعداد جدول املواعيد واملواضيع 
اخلاص بالندوة، دعوة املدرسني 

للحضور وتعريفه���م أهداف 
الندوة بالتنسيق مع التوجيه، 
اعداد اس���تبيان عن مستوى 
الندوة التدريبية ومدى فائدتها 
للمدرس���ني، وتقدمي توصيات 

ومقترحات للندوات القادمة.
5 � مجموع���ة تنظيم حدث 
ن���دوة تكنولوجيا املس���تقبل 
)منطقة األحمدي التعليمية( 
وتتولى املهام التالية: التنسيق 
م���ع مايكروس���وفت الكويت 
لإلشراف على تنظيم احلدث، 
اعداد جدول املواعيد واملواضيع 
اخلاص بالندوة، دعوة املدرسني 
للحضور وتعريفه���م اهداف 
الندوة بالتنسيق مع التوجيه، 
اعداد اس���تبيان عن مستوى 
الندوة التدريبية ومدى فائدتها 
للمدرس���ني، وتقدمي توصيات 

ومقترحات للندوات القادمة.
ثالثا: يرفع تقرير نهائي الى 
رئيس الفريق عن خط س���ير 
املهام والتوصيات واملعوقات.

رابعا: يصرف لرئيس الفريق 
ولكل عضو من اعضائه مكافأة 
مالية قدرها 200 دينار عن كل 

شهر.
خامس���ا: يعمل بهذا القرار 
اعتب���ارا من تاري���خ 2010/3/1 

لغاية 2010/5/31.
سادسا: على جميع جهات 
االختص���اص العل���م والعمل 

مبوجبه.

المنصور: القانون الجديد خاطب العمالة 
دون تمييز ووفر الحماية للجميع

بشرى شعبان
اعتبر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل املساعد 
لقطاع العمل منصور املنصور قانون العمل اجلديد مبثابة 
النقلة النوعية، حيث وفر احلماية الكاملة الطراف اإلنتاج 
الثالثة، إذ نالحظ ان القانون خاطب وبشكل مباشر العمالة 

بصفة خاصة دون متييز وافدة كانت أو وطنية.
واوض���ح خالل ن���دوة »العمال���ة الواف���دة واملنزلية 
وانعكاس���اتها على العمالة الوطني���ة« التي نظمها مركز 
دراسات اخلليج في نادي جامعة الكويت صباح أمس، أن 
القانون أعطى امتيازات كثي���رة للعمالة من خالل اتاحة 
الفرصة لها لالنخراط في سوق العمل، معتبرا سوق العمل 
الكويتي جاذبا للعمالة حيث وفر القانون اجلديد احلماية 

الكاملة واألمن االجتماعي للعمالة.
واشار املنصور الى ان القانون اوجب على وزارة الشؤون 
تطبيق نسب العمالة الوطنية على الشركات واملؤسسات 
تنفي���ذا لقرار مجلس الوزراء، ويأت���ي ذلك ضمن اهداف 
احلكومة لتوفير فرص عمل أكبر، موضحا تطبيق النسب 
والزام الش���ركات بفتح باب التوظيف للعمالة الوطنية، 
وخالف ذلك تقوم الش���ركة او املؤسسة بدفع تأمني قدره 

100 دينار لكل عامل اضافي.
وبني املنصور ان احد بنود القانون اجلديد ألزم الشركات 
بعدم جتاوز العشرة ايام عند عقوبة اخلصم للعاملني، الفتا 
الى ان اخلصم املالي ال يحق لصاحب العمل التصرف به، 
بل يوجه إلى صندوق الشركة ويصرف فقط على اخلدمات 
التي يس���تفيد منها عمال الشركة. من جانبه كشف مدير 
إدارة العمالة املنزلية في وزارة الداخلية العقيد عبداهلل 
العلي ان الداخلية عملت على اجناز   مركز ايواء اخلاص 
بالعمالة املنزلية  الس���تيعاب اكبر عدد ممكن من اخلدم 

لتفادي املشاكل التي حتدث في البالد.


