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لما سيترتب عليه من تدخل في شؤون الحضانات

ناقشت عالقات الهيئة بجمعيات النفع العام

يستمر 3 سنوات ويعزز الروابط الثنائية

الرميضين: اعتراض أصحاب دور الحضانة
على السماح للتعاونيات بالمشاركة في إنشائها

اللجنة القانونية في هيئة ذوي اإلعاقة تضع تصوراً آللية عملها

مذكرة تفاهم بين الكويت واليابان لتطوير الموارد البشرية

خالل ندوة لقوى 11/11

الشمري: الهيئة الطبية العليا مخالفة صريحة لقانون المعاقين

طوكيو � كونا: وقعت الياب����ان والكويت امس مذكرة تفاهم 
للتع����اون التقني لتطوير املوارد البش����رية الكويتية على مدى 

ثالث سنوات.
ووقع مذكرة التفاهم عن اجلانب الكويتي وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية محمد الرومي، فيم����ا وقعها عن اجلانب الياباني رئيس 
مركز اليابان للتعاون الدولي كازوهيس����ا ماتس����وكا بحضور 
سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي وعدد م���ن املسؤول��ني 

الياباني�ني.
واوضح الروم����ي في تصريح ادلى به عق����ب توقيع مذكرة 
التفاهم »ان االتفاقية تقدم للبلدين فرصة حتفيز تعاون لبناء 

القدرات البشرية وتعزيز الروابط الثنائية«.
وتقض����ي االتفاقية بتدريب مس����ؤولني وخبراء كويتيني في 
مجموع����ات تضم نحو 10 إلى 12 ش����خصا وف����ق برامج تدريب 

متخصصة يقدمها مركز اليابان للتعاون الدولي.
واضاف ان املجموعة األولى من املتدربني س����وف تشارك في 
دورة تدريبية في اكتوبر املقبل وملدة اسبوعني حول موارد املياه 
فيما تركز مواضيع الدورات الى جانب موارد املياه على مجاالت 

تقنية املعلومات والطاقة.
من جهته ثمن سفير الكويت عبدالرحمن العتيبي في تصريح 
مماثل االتفاقية معتبرا انها س����وف »ترقى بالتعاون الكويتي – 
الياباني الى مستوى ارفع وامنت«، الفتا الى انها تأتي في اعقاب 
انعقاد االجتماع االول للجنة اليابانية – الكويتية املشتركة مطلع 

يونيو اجلاري.

إقبال الرميضني

جناة القالف

بشرى شعبان
املرأة  ادارة  أك���دت مدي���رة 
الرميضني  إقب���ال  والطفول���ة 
حرص االدارة عل���ى التواصل 
االرشادي بني املواطنني واجلهات 

احلكومية.
وقالت في تصريح صحافي 
ان االدارة ممثلة في قسم حدائق 
األطفال أعدت برنامجا ارشاديا 
متكامال لتوفي���ر التواصل بني 
املواطن���ني واجلهات احلكومية 
لالرشاد حول القرارات اخلاصة 
التي تهم املواطنني، وكان آخرها 
اللقاء التشاوري التنويري الذي 
نظمته االدارة األسبوع املاضي 
في حديقة أطفال القادسية بني 
أصحاب دور احلضانات اخلاصة 
ومدير ادارة التخطيط في برنامج 
هيكلة القوى العاملة حول قانون 

دعم العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص.

الرميض���ني ان هذا  وبينت 
اللقاء ه���و من ضمن اهتمامات 
االدارة في جسور التعاون بني 
االدارة واجلمه���ور واجله���ات 
القطاع  احلكومية وغيرها من 
الس���يما في مجال ايجاد فرص 
عم���ل للمواطن���ني، واوضحت 
ان اللق���اء التنويري الذي عقد 
األسبوع املاضي هو ضمن برنامج 
متكامل لقس���م حدائق األطفال 
شارك فيه مدير ادارة التخطيط 
في برنام���ج الهيكلة وبحضور 
عدد من أصحاب دور احلضانة 
اخلاصة حيث ق���ام بعرض ما 
لديه من مش���اريع فيما يتعلق 
الفتيات  مبنح فرص لتعي���ني 
الكويتيات في القطاع اخلاص، 

بشرى شعبان
التنفيذية  كش����فت املديرة 
ومقررة املجلس األعلى لشؤون 
املعاقني جناة القالف ان اللجنة 
القانونية تعقد اجتماعاتها بصفة 
اسبوعية برئاسة رئيس اللجنة 
د.مدوس الرشيدي ملناقشة كافة 
االمور املتعلق����ة بطبيعة عمل 
الهيئ����ة العامة ل����ذوي اإلعاقة 
ورؤية األعضاء حول القانون رقم 
2010/8 بشأن حقوق األشخاص 
ذوي االعاقة والتصور املقدم من 
رئيس اللجنة د.مدوس الرشيدي 
بشأن آلية تشكيل املجلس األعلى 
للهيئة وذل����ك طبقا للمادة 49 
م����ن القان����ون والت����ي نصت 
على أن يك����ون للهيئة مجلس 

اعلى يخت����ص بوضع االهداف 
العام����ة للهيئة  والسياس����ات 
ويش����كل هذا املجلس برئاسة 
النائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء أو من ينيبه وعضوية 
كل من وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزير الصحة ووزيرة 
التربية ووزير التعليم العالي 
ورئيس مجل����س إدارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ويضم 
املجلس لعضويته ممثلني عن 
العام واألندية  النفع  جمعيات 
العامة في مجال اإلعاقة ترشحهم 
مجالس إدارات تلك اجلمعيات 
واثنني من ذوي الكفاءة واخلبرة 
في ش����ؤون اإلعاق����ة ويصدر 
بتعيينهم مرس����وم بناء على 

وكان هناك نقاش مستفيض من 
قبل املشاركني حيث أبدى أصحاب 
دور احلضان���ة م���ا لديهم من 
مالحظات وسلبيات بشأن نسب 
العمالة احملددة اخلاصة بدور 

عرض من الرئيس ملدة 4 سنوات 
قابلة للتجديد ملدة مماثلة وارتأت 
اللجنة أن يتم اعداد مراس����يم 

احلضانة وذلك بعد تقدمي القرار 
رقم 1104 بش���أن حتديد نسب 
العمال���ة الوطنية لدى اجلهات 
احلكومية واجلداول التي تظهر 
نسب الكويتيني، وهي نسبة %30 
وطالبوا بإعادة النظر في هذه 
النسبة وتقليصها مبا يتماشى 

مع وضع هذه الدور.
واضافت الرميضني كما تطرق 
احلضور الى مسألة التعويضات 
عن تأخير بدء العام الدراس���ي 
وأوضحنا لهم ان االدارة رفعت 
مذكرة بهذا اخلصوص الى وزير 
الشؤون لعرضها على مجلس 
الوزراء ونأم���ل ان ينظر فيها 
في أس���رع وقت إلنصاف دور 
احلضانة الت���ي التزمت بقرار 

مجلس الوزراء.
واش���ارت الى طرح مشكلة 

جتدي���د التراخي���ص س���نويا 
واألعباء التي يتكبدها أصحاب 
دور احلضانة وبني لهم ان قرار 
التجديد السنوي أتى بناء على 
اشتراطات بلدية الكويت ووزارة 
الصحة ووزارة الشؤون هي جهة 
القرارات وزادت  تنفيذية لهذه 
الرميضني كما أبدى أصحاب دور 
احلضانة حتفظهم على بعض 
البن���ود الواردة في مش���روع 
قان���ون احلضان���ات اخلاصة 
اجلاري مناقشته في مجلس األمة 
السيما البند املتعلق مبشاركة 
اجلمعيات التعاونية في انشاء 
دور احلضانة ملا سيترتب على 
هذا البند من مشاكل تواجههم 
وطالبوا بحذف هذه املادة وعدم 
التعاونية  السماح للجمعيات 

بالتدخل في دور احلضانة.

الستكمال تشكيل هذا املجلس 
األعلى متهي����دا لصدورها كما 
يتعني وفقا لنص املادة 50 من 
القانون رق����م 2010/8 ان تقوم 
وزارة الش����ؤون االجتماعي����ة 
والعمل بتوجيه الدعوة جلمعيات 
النفع العام واألندية العاملة في 
مجال اإلعاقة لتجتمع وتختار 

ممثليها.
وأضافت القالف: كما ناقشت 
اللجنة عالقة الهيئة بجمعيات 
النفع العام ومدى جواز امكانية 
وجود عالقة تعاقدية بني الهيئة 
العامة لذوي االعاقة واملدارس 
واملراكز واحلضانات واملؤسسات 
التأهيلية اخلاص����ة باملعاقني 
واللجنة مستمرة في عملها إلبداء 

الرأي القانوني واملشورة حول 
كاف����ة املوضوعات التي حتول 
اليها من قبل االدارة التنفيذية 

بالهيئة العامة لذوي االعاقة.
ان  الق����الف  وأوضح����ت 
اللجن����ة القانونية تضم نخبة 
م����ن القانوني����ني املختص����ني 
الوكيل املساعد للشؤون  وهم 
القانونية في وزارة الش����ؤون 
جمال الدوسري ود.هيثم االثري 
ود.صباح اليوسف ممثالن عن 
كلي����ة احلقوق واملستش����ارة 
هدى الشايجي ممثلة عن ادارة 
الفتوى والتشريع وكل من د.زكي 
الس����ليمي وعلي املطيري عن 
وزارة الشؤون واملدير التنفيذي 

للمجلس األعلى.

محمد الرومي ورئيس مركز اليابان للتعاون الدولي عقب توقيع االتفاقية

عادل الشنان
أكد مدير مكت���ب ذوي االحتياجات 
اخلاصة في قوى 11/11 عايد الشمري ان 
الصحافة هي الداعم الدائم لذوي االعاقة 
واملساند لقضيتهم دون تزييف، جاء ذلك 
خالل املؤمتر الصحافي الذي نظمته قوى 
11/11 مساء امس االول في ديوان ناصر 
الشليمي للحديث عن القانون اجلديد 

لذوي االحتياجات اخلاصة.
وقال الشمري انه بعد متابعة ومراقبة 
خطوات تطبيق القانون اجلديد وجدنا 
الكثير من التجاوزات حيث ان القرار رقم 
58/أ/2010 والذي مت نشره في وسائل 
االعالم ينص على تش���كيل فريق عمل 
إلعداد مش���روع الهي���كل وهو مخالفة 
صريحة للمادة 8 من القانون والتي تنص 
على ان النائب االول لرئيس الوزراء هو 
املس���ؤول عن مثل هذه االختصاصات 
وليست من حق أي وزير آخر وما قام 
به وزير الشؤون جتاوز على صالحيات 
ليست من اختصاصه، مضيفا انه من 
خ���الل املتابعة ايضا تب���ني لنا وجود 

العفاسي بتاريخ 2010/5/19 الذي نص 
على ان يكون الهيكل جاهزا خالل يومني، 
وسيتم اصدار قرار بتعيني رئيس الهيئة 
قريبا قائال: كي���ف يصرح مبا يخالف 

القانون ويقابله صمت من النواب.
وتابع: يجب على النواب ان ينفضوا 
الغبار عنهم ويكش���فوا لنا عن دورهم 
االنس���اني، وأال يس���كتوا، مشيرا الى 
استغرابه من تش���كيل وزير الشؤون 
هيئة طبية عليا ملراجعة شهادات االعاقة 
والتزوير لم تقم بدورها، بل راحت تصدر 
تعريفات لالعاقة مخالفة متاما لتعريفات 

منظمة الصحة العاملية.
وبني الشمري ان وجود الهيئة الطبية 
العليا مخالف���ة صريحة للقانون ألنها 
غير واضحة من حيث اس���تنادها الى 
قرار محدد واس���تمرارها يعتبر باطال 
قانونا وهدرا للم���ال العام، وقد اعلنا 
سابقا عن 38 مليونا، واليوم نعلن عن 
12 مليونا ليك���ون املجموع 50 مليونا 
ه���درا للمال العام على أدوية فاس���دة 

وتعليم متدن.

حركات نقل وانتداب وتكليف بدأت من 
تاريخ 2010/1/1 من داخل وزارة الشؤون، 
وباالخص م���ن دور الرعاية للمجلس 
االعلى لشؤون املعاقني وهذا مخالف ملا 

ذكر في قاعة عبداهلل السالم عندما اكد 
الوزير العفاسي ان يكون املوظفون على 

كفاءة عالية، فكيف يكون ذلك؟
واستغرب الشمري من تصريح الوزير 

)سعود سالم(الشمري والعتيبي خالل املؤمتر الصحافي

»الوطنية« ناقل رسمي لضيوفه

الملتقى اإلعالمي الكويتي ـ السوري األول
يعقد في دمشق 4 يوليو المقبل

منصور العجميفيصل القناعي

تنظم جمعي���ة الصحافيني 
بالتعاون مع احتاد الصحافيني 
الس���وريني »امللتق���ى اإلعالمي 
الكويتي � الس���وري األول« في 
العاصمة السورية دمشق يومي 
الراب���ع واخلامس م���ن يوليو 

املقبل.
وقال عضو جمعية الصحافيني 
واملنسق العام للملتقى منصور 
العجمي في تصريح ل� »كونا« أمس 
ان امللتقى يهدف الى خلق تواصل 
بني النخب الكويتية والسورية 
مبا يعزز العالق���ة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني في مختلف 
العجمي ان  املجاالت. وأض���اف 
امللتقى سيتضمن اربع ندوات منها 
السياسية واالقتصادية والثقافية 
واالعالمية مبشاركة نخب سياسية 
واعالمية واقتصادية وثقافية من 

اجلانبني.
وذكر ان من بني املشاركني في 
الندوة السياس���ية رئيس جلنة 
الصداق���ة البرملاني���ة الكويتية 
� الس���ورية عضو مجلس االمة 
النائب د.يوسف الزلزلة ونائب 
رئي���س اللجنة عض���و مجلس 
النائ���ب د.محمد احلويلة  األمة 
والنائب���ة د.معصوم���ة املبارك 
التي س���تتناول جترب���ة املرأة 
الكويتية في االنتخابات النيابية 
والعمل البرملاني. وقال ان من بني 
احملاضرين في الندوة االعالمية 
امني س���ر جمعي���ة الصحافيني 
فيصل القناعي والكاتب واالعالمي 
سامي النصف فيما سيشارك في 
الن���دوة الثقافية رئيس حترير 

مجلة العربي د.سليمان العسكري 
ونائب رئيس مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني لالبداع الشعري 
عبدالعزيز السريع كما سيحاضر 
في الندوة االقتصادية شخصيات 
ومؤسس���ات اقتصادية كويتية 

عدة.
امللتقى  ب���أن  العجمي  وأفاد 
يلقي الضوء على اجلانب املشرق 
من التجربة الكويتية في العمل 
الدميوقراطي والبرملاني واالعالمي 
والصحافي واالقتصادي والثقافي 
وتكريس احلضور الكويتي في 
اخلارج دعم���ا ألواصر التعاون 

بني البلدين.
وبني ان من شأن هذه اخلطوة 
تطوير العمل االعالمي املشترك بني 
اجلمعية واالحتادات الصحافية 
في الوطن العربي، منوها بجهود 
سفيرنا لدى سورية عبدالعزيز 
الديحان���ي الهتمام���ه ودعم���ه 
املتواصل في س���بيل اجناح هذا 

امللتقى ودوره في التنسيق املثمر 
بني اجلانبني الكويتي والسوري 
الظهار امللتقى بالش���كل املأمول 
منه. وأشاد برعاية الناقل الرسمي 
لضيوف امللتقى شركة اخلطوط 
الوطني���ة للطي���ران معربا عن 
شكر اعضاء جمعية الصحافيني 
للشركة ملساهمتها في رعاية هذا 
احلدث. وقال مدير العالقات العامة 
باخلطوط الوطنية جاسم القامس 
ان رعاي���ة مؤسس���ة اخلطوط 
الوطنية ألنشطة امللتقى اإلعالمي 
السوري تأتي من ضمن اهتمامات 
املؤسس���ة بتكري���س احلضور 
الكويتي ف���ي اخل���ارج ودعما 
ألواصر التعاون بني األشقاء، مبا 
يخدم مصالح البلدين والشعبني 
الشقيقني. من جانبه، ثمن أمني 
سر جمعية الصحافيني فيصل 
القناعي رعاية اخلطوط الوطنية 
للملتقى كناقل رسمي لضيوف 

هذا احلدث الكبير.

ليلى الراشد

د.معصومة إبراهيم

شككت احملامية ليلى الراشد 
في مصداقية النواب الذين يدعون 
احلرص على اقرار حقوق املرأة 
الكويتية املدنية واالجتماعية 
وقالت انتهى دور االنعقاد احلالي 
الذي حفل بكم كبير من الوعود 
والعهود لصالح املرأة ولم تتبق 
منه إال جلسة او اثنتان والتزال 
قضية حقوق املرأة تتداول خارج 

قبة البرملان.
وقالت احملامية الراش���د في 
تصريح صحافي ان كل الدالئل 
تؤكد ان هناك تعمدا لقتل قضية 
املواطنة الكويتية وترحيلها من 
دور انعقاد إلى آخر، وذلك من 
خالل خلق محور خالف مزعوم 
الن���واب بعضه���م بعضا  بني 
التي تدفع  والنواب واحلكومة 
الى أجل  امل���رأة  بتعطيل ملف 
غير مس���مى وذلك في كل مرة 
يقترب فيها التوصل الى ايجاد 

حل لقضايا املرأة العالقة.
وذكرت احملامية ليلى الراشد 
في بيانه���ا الصحافي ان هناك 
3 اولوي���ات ال حتتمل التأجيل 

النفس  تقدمت استاذة علم 
العامة  الهيئ���ة  ف���ي  التربوي 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.معصومة ابراهيم مبش���روع 
النشاء »جهاز وطني« ملواجهة 
ظاهرة العنف في املؤسس���ات 
التعليمية به���دف تقدمي الدعم 
النفسي واملعنوي واللوجستي 

للطالب.
وقالت في تصريح ل� »كونا« 
الى رصد  ان املش���روع يهدف 
الدخيلة  السلوكية  االنحرافات 
على املجتم���ع والتي تطرأ بني 

فترة واخرى.
واضافت د.ابراهيم ان املشروع 
يعنى بتوفير بيئة تعليمية آمنة 
من خالل تدريب التربويني على 
الدليل الوقائي حلماية الطالب من 
العنف، كما ينطوي هذا املشروع 
على تأثير كبير لناحية احملافظة 
على نسيج املجتمع وحمايته من 

الظواهر الغريبة.
وبينت ان املشروع سيساهم 
في رفع كفاءة املؤسسة التعليمية 
وتزويدها باالساليب التربوية 
الوقائي���ة والعالجية وتوفير 
النفس���ية  احلماي���ة والرعاية 
واالجتماعي���ة للطلبة واجراء 
العديد م���ن الدورات والندوات 

التوعوية الولياء االمور.
واوضحت ان املشروع يركز 

الكويتيات املتزوجات من غير 
كويتيني في اجلامعة والتطبيقي 
او اعطاؤهم منحا دراسية كاملة 
في اجلامعات احمللية واخلارجية 
وذلك دون النظر الى معدالتهم 
في الثانوية العامة اسوة بأبناء 
الرجال الكويتيني، خصوصا انه 
خالل أيام قليلة سيتخرج ابناء 
الكويتيات كبقية خلق اهلل من 
الثانوية العامة وال امل لهم في 
تكملة تعليمهم اجلامعي والعالي 
في ظل القوانني القائمة والتي 
جتاهلت امل���رأة متاما مبباركة 

نيابية وحكومية.
ثالثتها السماح بتوظيف ابناء 
وبنات الكويتيات في القطاعني 
العام واخلاص. وختمت احملامية 
الراش���د تصريحها الصحافي 
ال���ى اقرار تلك  بدعوة النواب 
األولويات للمرأة وتأجيل األخرى 
اذا كانت محل خالف بني النواب 
واحلكوم���ة مثل صرف رواتب 
لربات البيوت وتقاعد املرأة املبكر 
وذلك الى دور االنعقاد القادم اذا 

كانت النوايا صادقة.

ان مدارسنا لم تعد قادرة على 
حماية ابنائنا من العنف، ووصل 
االمر الى ارتكاب جرمية قتل راح 
ضحيتها طفل في عمر الزهور 
وبات هذا السلوك العدواني يهدد 

مسيرة مؤسساتنا التعليمية.
وش���ددت د.ابراهيم على ان 
الظاه���رة تس���توجب التحرك 
اجلدي والفاعل ملعاجلتها واحلد 
من اثارها الس���لبية من خالل 
التع���اون مع املنظمات العاملية 
املعنية واعداد خطة وطنية حتت 
شعار »معا نحو بيئة تعليمية 
آمنة« الح���داث تغيير ايجابي 
جذري في الس���لوك واحلد من 
العنف الذي يتس���بب في هدر 

طاقات املجتمع.
وحتدثت د.ابراهيم عن اهمية 
ان تك���ون اخلطة طويلة املدى 
وان تركز على ترس���يخ القيم 
االخالقي���ة مع تطبيق القوانني 
املنظم���ة للتعامالت بني االفراد 
دون مجاملة او محسوبية لردع 
السلوكيات املنحرفة واحلفاظ 
على االمن الداخلي. واعربت عن 
املها ان يؤخذ املش���روع بعني 
االعتبار ملا له من مصلحة عامة 
وفائدة للوطن واملواطن معا في 
احلاضر واملستقبل لكي نحمي 
شبابنا وأطفالنا من سلوكيات 

غريبة على مجتمعنا.

الطوي���ل من قبل  واالنتظ���ار 
الكويتيات، أوالها  املواطن���ات 
حاجة املواطنة الكويتية للسكن 
التي يجب حس���مها، فال يعقل 
ان تهم���ل ه���ذه احلاجة امللحة 
والتي تشمل املواطنات األرامل 
واملطلقات واملتزوجات من غير 
كويتيني واللواتي توفي والداهن 
الزواج  ولم يكتب لهن نصيب 

وبقني دون مأوى.
ثانيتها قب���ول ابناء وبنات 

على استخدام اساليب تربوية 
جديدة عن طريق تبادل اخلبرات 
مع املؤسس���ات التربوية حول 
البرامج  العالم واالستفادة من 
النفس���ية العاملية ذات التأثير 
االيجابي في احلد من السلوكيات 
السلبية املنحرفة وميكن ان يعمل 
كأداة الدارة الطوارئ واالزمات من 

خالل البحوث االستكشافية.
وقال���ت ان العن���ف اصبح 
س���لوكا معتادا يه���دد صحتنا 
النفسية والبدنية والعقلية في 
املجتمع س���واء في الشارع او 
السوق او املدرسة او اجلامعة 
او الدوائ���ر احلكومية الى حد 
اصبح يشكل مصدر قلق لدينا 
جميعا كمواطنني ووافدين حتى 

دعتهم إلى تأجيل الرواتب والتقاعد المبكر للدور القادم

يهدف لرصد االنحرافات السلوكية

الراشد للنواب: أقروا سكن المواطنة الكويتية 
وتعليم وتوظيف أبنائها إلثبات صدقكم

معصومة إبراهيم تقدمت بمشروع إلنشاء
»جهاز وطني« لمواجهة العنف في التعليم


